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1. Úvod  

 

Tématem mé diplomové práce je územní studie lokality mezi ulicemi Velká a Pivovarská v 

Ostravě. 

 

 Cílem této diplomové práce je především vhodné urbanistické řešení a nové využití 

území lokality mezi ulicemi Velká a Pivovarská v Ostravě. Návrhy mají být zpracovány 

tak, aby zapadaly do stávající okolní zástavby a nenarušovaly ráz a historickou 

architekturu centra města. Mají být dodrženy dané limity a požadavky Územního plánu 

města Ostravy. Dále má být zachována funkce jádrového území, které slouží především 

k soustředění občanské vybavenosti a bydlení hromadného charakteru. Je také kladen 

důraz na vhodnou formu a orientaci navrhovaných objektů. 

 

 Návrhy mají být zpracovány formou územní studie a mají obsahovat urbanistické 

návrhy zástavby, jež budou zpracovány na základě urbanistických a technických podmínek 

v území se zohledněním okolního prostředí. 

 

 Práce bude obsahovat variantní řešení pro využití daného území, kde se má 

navrhnout vhodné využití proluky v centru města. Jedna z variant poté bude vybrána 

k podrobnějšímu vypracování.  

 

Vybraná varianta bude dále zpracována v rozsahu studie a dovedena do konečné 

podoby, ze které budou známy objemové a základní konstrukční a dispoziční 

charakteristiky objektů. U zvolené varianty bude podrobně navrhnuto řešení technické 

infrastruktury, dopravní řešení a řešení veřejných prostranství. Součástí práce bude i 

orientační vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů na navržené řešení. 

 

 Lokalita se nachází v centru města Ostrava a má rozlohu 3188 m2. V územním 

plánu města Ostrava je řešené území značeno jako jádrové území, která má sloužit pro 

zástavbu občanskou vybaveností spolu s bydlením v městské zástavbě. 

 

Toto téma a lokalitu jsem si vybrala, protože je v blízkosti mého současného 

bydliště a ke zdejšímu prostředí mám blízký vztah. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Urbanismus  

 

Urbanismus řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití 

území. Je to architektonická disciplína, jejímž cílem je projektovat sídelní útvary jako 

funkční a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení 

a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému 

uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem 

zajištění setrvalého rozvoje. [3] 

 

Urbanistická koncepce obsahuje obecné zásady nakládání s územím při jeho 

uspořádání a využívání. UK stanovuje podmínky funkčního využití a prostorového 

uspořádání území, určuje základní rámec regulace a vymezuje zastavit a nezastavit. Plochy 

města. [3] 

  

2.2 Územní plánování 

 

2.2.1 Cíle územního plánování 

Cílem ÚP je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní 

plánování se snaží vytvářet vyvážený vztah podmínek pro příznivé stav životní prostředí, 

pro vyvážený hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Zároveň 

má uspokojovat potřeby současné generace, s ohledem na to, aby  neohrožoval podmínky 

života generací budoucích. [1] 

 

Územní plánování svou činností zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 

Snaží se o neustálé a komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. 

Cílem je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. [1] 

 

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území. Do těchto hodnot patří i urbanistické, architektonické a 

archeologické dědictví. Zároveň chrání krajinu jako podstatnou složku životního prostředí 
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obyvatel. ÚP určuje podmínky pro optimální využívání zastavěného území. Tím zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Plochy určené k zastavění se 

vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. [1] 

 

2.2.2 Úkoly územního plánování  

Úkolem ÚP je hlavně zjišťovat a posuzovat stav území. Přírodní podmínky v území a jeho 

kulturní a civilizační hodnoty. Stanovuje koncepci rozvoje území. Do které patří 

urbanistické koncepce zohledňující hodnoty a podmínky území. Posuzuje a prověřuje 

potřebu změn v území. Zkoumá veřejný zájem na provedení těchto změn, jejich přínosy a 

rizika. Přitom zohledňuje životní prostředí , veřejné zdraví, vliv na veřejnou infrastrukturu, 

geologickou stavbu území, a na hospodárné využívání. Stanovuje urbanistické, 

architektonické a estetické požadavky na využívání území. Dále prostorové uspořádání v 

území a požadavky na jeho změny, především na umístění, uspořádání a řešení staveb. 

Zabývá se podmínkami pro provedení změn v území, především pro umístění a uspořádání 

staveb, které musí zohledňovat stávající charakter a hodnoty území. [1] 

 

Úkoly ÚP také zahrnují  vytváření podmínek v území pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof. Měli by také zajišťovat odstraňování jejich důsledků, 

a to způsobem šetrným k přírodě. [1] 

 

Zabývají se také stanovením podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro 

kvalitní bydlení a pro hospodárné nakládání s finančními prostředky z veřejných rozpočtů. 

Vytvářejí v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. Určují asanační, rekonstrukční a 

rekultivační zásahy do území. Zabývají se ochranou území podle zvláštních právních 

předpisů před negativními vlivy záměrů na území. [1] 

 

2.2.3 Nástroje územního plánování 

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona a vyhlášky o 

územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci: územně plánovací 

podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. [3] 
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2.2.4 Územní studie 

Hlavním úkolem ÚS je navrhovat, prověřovat a posuzovat varianty možných řešení daných 

problémů v území. Zabývá se případnými úpravami nebo rozvojem funkčních systémů 

v území. K těm například patří veřejná infrastruktura, ÚSES, nebo složky, které by mohly 

významně ovlivňovat využití a uspořádání území nebo jejich částí území. [1] 

 

Územní studii pořizuje  pořizovatel, a to v případech, kdy je to uloženo územně 

plánovací dokumentací. ÚS může pořizovat z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání 

územní studie pořizovatel určuje její obsah, rozsah, cíle a účel. [1] 

 

2.3 Bydlení 

 

Bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Stavby pro bydlení prošly dlouhým 

vývojem. Ze začátku měly pouze prostý charakter ochrany proti povětrnostním vlivům. 

Postupem času se měnily nároky člověka na funkci bydlení. V současnosti musí bydlení 

splňovat spoustu funkcí pro uspokojení potřeb člověka a pro jeho duševní a psychickou 

pohodu. Funkce bytu jsou odlišné, podle obyvatel, kteří byt obývají. Byty musí umožňovat 

optimální rozvoj každého člověka. [2] 

 

Plochy pro bydlení mají sloužit především pro funkci bydlení. Menší podíl tvoří 

plochy příslušných funkcí, které bydlení doplňují. Stavby určené pro trvalé bydlení musí 

mít alespoň dvě třetiny podlahové plochy určené pro byty, včetně jejich domovního 

vybavení. [2] 

 

Plochy smíšené obytné slouží nejen pro funkci bydlení, ale i pro nebytové účely. 

Převážně se jedná o charakter komerční a veřejné vybavenosti a služeb. Plocha pro bydlení 

zde musí být  cca 60%. Plochy smíšené obytné se vymezují za účelem zkvalitnění a 

zpřístupnění základních potřeb člověka, veřejných prostranství a občanského vybavení. 

Zároveň zajišťují polyfunkčnost města. [2] 

 

 

Definice dle ČSN 73 4301 – Obytné budovy: Základní jednotkou bydlení je byt. 

Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 
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technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu užívání určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, 

odpovídající požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [2] 

 

2.4 Polyfunkční dům 

 

Polyfunkční dům je stavba, která sdružuje více funkcí, které jsou vzájemně slučitelné, jako 

je občanská vybavenost a funkce bydlení, přičemž má být plocha určená pro bydlení 

maximálně polovina podlahové plochy. Zpravidla bývají v 1.NP a 2:NP umístěny obchody, 

administrativa, ordinace, restaurace, výroba a služby. Ve vyšších podlažích jsou umístěny 

bytové jednotky. 

 

2.4.1 Vývoj polyfunkčních domů 

Vývoj polyfunkčních domů začal již ve středověku v podobě venkovských usedlostí a 

středověkých kupeckých domů. Venkovské usedlosti zahrnovaly zemědělskou  výrobu, 

chov dobytka, drobnou výrobu pro potřebu rodiny a bydlení. Středověký kupecký dům se 

blížil funkcemi dnešním městským polyfunkčním domům. Zahrnoval funkci výrobní, 

obchodní a obytnou. [4] 

 

V 17. a v polovině 18. století dochází k rozvoji manufakturní výroby. Zejména 

obchodu a řemesel. To mělo za následek příliv obyvatelstva do měst za prací. Začaly 

vznikat pavlačové domy s ubytováním tovaryšů a měšťanské domy s obchodem. [4] 

 

V období  průmyslová revoluce, začalo vznikat velké množství továren. Markantní 

příliv nových pracovních sil zvýšil  potřebu zajistit bydlení pro nové obyvatele. Zde začalo 

docházet k oddělování jednotlivých funkcí. Vznikaly dělnické kolonie a městské domy na 

předměstí, které postrádaly občanskou vybavenost. V centrech měst začala výstavba 

nového typu obytného domu tzv. městský nájemní dům. Polyfunkční domy ve své 

historické podobě zůstávaly v centrech měst pouze ojediněle. Dalším typologickým 

druhem domu v tomto období byl dům obchodní. Jeho vznik byl na počátku 20. století. [4] 

 

V 1.pol.20.stol. došlo k funkcionalistickému zónování. Došlo zde ke změně 

vnímání architektury a urbanismu. Nové zónování rozdělilo sídla na 5 hlavních funkcí - 
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bydlení, služby,doprava,výroba a rekreace. Upřednostňuje se monofunkční výstavba. 

Služby a obchody se soustřeďují do pavilonů obytných skupin. [4] 

 

Postupně docházelo k opětovnému návratu sdružení více funkcí do jednoho domu. 

Tímto krokem bylo propagování kolektivismu a snaha o zmenšení sociálních rozdílů mezi 

lidmi. Prvním experimentem byly Koldomy, které měly byty pouze s malými místnostmi 

na spaní. Tuto formu domů dále rozvíjel L´Corbusier návrhem  kolektivního domu  Unité 

d´Habitation v Marseill 1947 – 1952. V ČR propagovaly kolektivní domy architekti Karel 

Teige a Jiří Kroha. Nejznámějšími kolektivními domy u nás jsou kolektivní dům ve Zlíně a 

kolektivní dům v Litvínově. [4] 

 

V současnosti se opět začíná v centrech měst uplatňovat výstavba polyfunkčních 

domů. Zejména z důvodu oživení pomalu vymírajících center měst. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

3. Město Ostrava 

 

3.1 Základní informace 

 

Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy. V rámci ČR se 

rozkládá na severovýchodě České republiky,  poblíž hranice s Polskem. Počtem obyvatel a 

svojí rozlohou je město Ostrava třetí největší město v České republice a druhé největší 

město na Moravě. Ostrava si postupem let získala statut  významného sídelního centra a  

nejslavnějšího průmyslového města. Zároveň je také významným univerzitních centrem 

v České republice. [5] 

 

Ostrava leží na soutoku řeky Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. 

Z geomorfologického hlediska se Ostrava nachází v celku Ostravská pánev. Město má 

rozlohu 214 km² a tvoří celkem 23 městských obvodů. Celkem zde žije přes 300 tisíc 

obyvatel. Z celkové plochy zde tvoří zemědělská půda 47,1 %, lesní půda 16,2 %, vodní 

plochy pouze 3,5 % a tvoří nejnižší podíl plochy. [5] 

 

 Hustota zalidnění je 1 435 obyvatel na km². Ostrava je  sídlem Moravskoslezského 

kraje i okresu Ostrava-město. Ostravská aglomerace je tvořená obcemi Ostrava, Karviná, 

Bohumín, Havířov Doubrava, Orlová, Petřvald a Rychvald. Tato aglomerace má celkem 

více než 505 tisíc obyvatel. Po pražské aglomeraci tak tvoří druhou největší v republice. 

Na území Ostravy se nachází čtyři městské památkové zóny. Jsou to MPZ Moravská 

Ostrava, MPZ Ostrava – Poruba, MPZ Ostrava – Přívoz a MPZ Ostrava - Vítkovice [7] 

 

Ostrava leží na 49° 50‘ 31‘‘ s. š. a 18° 17‘ 34‘‘ v. d. v členitém terénu ostravské 

pánve. Západní část Ostravy na levém břehu Odry přechází do Vítkovické vrchoviny. 

Ostrava má výhodnou strategickou polohu – nachází se 360 km východně od hlavního 

města Prahy, 310 km severně od Vídně, blízko státní hranice s Polskem, která probíhá cca 

10 km severně od městského centra, hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 50 km 

východním směrem. Nejnižší místo 208 m n. m. je položeno v povodí Odry v 

severovýchodním výběžku Antošovic, nejvyšším bodem je kóta v západně situovaném 

Krásném Poli s 334 m n. m.  [5] 
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Území Ostravy se nachází v mírně teplé klimatické oblast. Ale od běžných mírných 

pásem se liší pár zvláštnostmi. Ty jsou způsobeny zejména vysokou koncentrací průmyslu, 

hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve. Průměrná roční teplota zde 

dosahuje 8,6°C a průměrně zde spadne 568,3 mm srážek za rok. [5] 

 

3.2 Historie města 

 

Počátek osídlení ve 13. století na soutoku řek Ostravice a Lučina, kde se dnes nachází 

Slezskoostravský hrad, je spojen s obchodní tzv. jantarovou stezkou, kterou obchodníci 

používali odpradávna jako hlavní cestu spojující Baltské a Středozemní moře. V Ostravě se 

potkávají ještě další velké řeky - Opava a Odra. Dvě z uvedených řek mají navíc velký 

historický význam. Ostravice a Odra totiž tvoří hranici mezi Moravou a Slezskem. Zelená 

vegetace na březích Opavy v Třebovicích, tj. oblast, na které vzniklo podél toku řeky 

přírodní chráněné území - přírodní rezervace Štěpán, Martinský mokřád a přírodní památka 

Turkov. [5] 

 

V roce 1960 dochází k velké reorganizaci územní správy. Nově vzniklý okres 

Ostrava-město, jehož jádro tvoří bývalý okres Ostrava-město a několik přilehlých obcí 

(Bartovice, Hrabová a Martinov, jež se stanou částmi města Ostravy) zanikajícího okresu 

Ostrava-okolí, je tvořen jedinou obcí – Ostravou. Ostatní obce okresu Ostrava-okolí jsou 

přiděleny do okolních okresů Frýdek-Místek, Karviná a Opava. Od 1. 1. 1966 se novou 

částí města Ostravy stávají Výškovice, což byla původně stejnojmenná obec v okrese 

Frýdek-Místek. Další rozrůstání města Ostravy probíhá v polovině 70. let 20. století – k 1. 

1. 1975 o obce Nová Bělá, Stará Bělá a Proskovice z okresu Frýdek-Místek a k 24. 4. 1976 

o obce Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Lhotka u Ostravy, Petřkovice a 

Plesná z okresu Opava a obec Polanka nad Odrou z okresu Nový Jičín. Zatím poslední 

územní změnou, která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2007, se území okresu Ostrava-město 

rozrostlo o obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice a Vratimov z okresu 

Frýdek-Místek, obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota a Velká Polom z okresu Opava a 

obce Klimkovice, Olbramice, Vřesina a Zbyslavice z okresu Nový Jičín. Dnes je tedy 

okres Ostrava-město tvořen statutárním městem ve svých správních hranicích 23 

městských obvodů a dalšími 12 obcemi, z nich 3 mají statut města (Klimkovice, Šenov a 

Vratimov). [5] 
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3.3 Doprava 

 

3.3.1 Silniční 

Ostrava je významným dopravním uzlem a je napojena na kvalitní a hustou síť silnic I. 

třídy, velká část těchto silnic je víceproudových. Městská komunikační síť přesahuje délku 

1000 kilometrů. Součástí je i dálnice D1, která je napojena na evropskou dálniční síť u 

Brna, vedoucí přes Ostravu a dále navazuje na polskou dálnici A1. Nejvýznamnější tahy 

tvoří silnice: 

- I/11 Ostrava – Havířov – Český Těšín (Žilina) 

- I/11 Ostrava – Hrabyně – Opava – Hradec Králové 

- I/47 Ostrava – Přerov - Vyškov 

- I/56 Ostrava – Hlučín – Opava 

- I/58 Ostrava – Frýdek-Místek – Beskydy 

- I/59 Ostrava – Orlová – Karviná 

[7] 

 

3.3.2 Železniční 

Ostrava má 5 železničních nádraží. Nejvýznamnějším je Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní 

nádraží, které se nachází v městské části Přívoz. Dalšími jsou nádraží Ostrava-střed, 

Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice. Z nádraží Ostrava-Svinov vychází důležitá 

železniční trať ve směru na Opavu, nádražím Ostrava-střed projíždějí především vlaky ve 

směru na Frýdek-Místek a do pohoří Beskyd. Od konce roku 2007 je v provozu i nová 

železniční stanice Ostrava-Stodolní u Stodolní ulice, která výrazně zrychlí přepravu ve 

směru na Havířov. Další dvě železniční stanice Ostrava-Třebovice a Polanka nad Odrou 

mají pro dopravu menší význam. [7] 

 

Významnou trasou je Ostrava – Praha, kde je spojení každou hodinu. Na této trase 

jezdí soupravy vlaků Supercity „Pendolino“ a nově byly do provozu zařazeny soupravy 

vlaků Regojet a Leo express. Všechny tyto spoje nabízí vysoký komfort a rychlost 

přepravy a navazují na služby Českých aerolinií. Současná jízdní doba se pohybuje cca 3 

hodiny až 3 a půl hodiny. [7] 
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3.3.3 Městská hromadná doprava 

MHD v Ostravě je součástí Integrovaného dopravního systému ODIS. Tento systém, který 

zajišťuje dopravu po Ostravě a okolí, zaručuje koordinovanou přepravní nabídku více 

dopravců. Přímo v Ostravě je hlavním dopravcem Dopravní podnik Ostrava, který 

provozuje kolem sedmi set vozidel v husté síti tramvajových, autobusových a 

trolejbusových linek. Město je rozděleno do čtyř zón. Novinkou je vytvoření zóny  Ostrava 

XXL, která zahrnuje obce a města v bezprostředním okolí Ostravy. [7] 

 

Součástí Integrovaného dopravního systému ODIS je také velmi dobře 

rozvinutá příměstská doprava. Tyto linky vedou i do okolních obcí. Několik dopravních 

společností nabízí i spoje dálkové nebo dokonce i mezinárodní. Ústřední autobusové 

nádraží se nachází nedaleko centra města a železničního nádraží Ostrava-střed. [7] 

 

3.3.4 Letecká 

Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 25 km od centra Ostravy. Jde o 

největšího regionálního letiště v České republice. Vzletová a přistávací dráha má 

parametry 3 500 x 63 m a kapacitou více než milion ročně přepravovaných osob. Letiště 

zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety a zahrnuje i pravidelné lety do Prahy a Vídně. Dále 

je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. [7] 

 

Letiště je dobře dostupné silniční dopravou. Veřejná doprava je zajišťována 

autobusovou linkou. Všechny spoje navazují na odlety a přílety letadel.  

 

3.3.5 Cyklistická 

Cyklistická doprava v Ostravě se začíná výrazněji rozvíjet po r. 1989 v souvislosti s 

rozvojem obchodu a služeb v této oblasti a jako druh rekreační aktivity. Začátkem 90. let 

minulého století vznikají v Hrabové, Vítkovicích a Kunčicích první izolované stezky pro 

pěší a cyklisty a připravuje se projekt ucelené trasy Výškovice - Kunčice. V dnešní době je 

v Ostravě a okolí přes 28 cyklistických tras. [7] 
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3.4 Občanská vybavenost 

 

Ostrava má bohatou občanskou vybavenost, která se nachází ve všech jejich městských 

obvodech. Nachází se zde veškeré služby a obchody. Nákupní centra jsou soustředěna 

převážně okolo centra města. Z největších je to Forum Nová Karolina, Futurum a 

Shopping park v Ostravě - Zábřehu.  V centru jsou veškeré městské úřady, česká pošta, 

banky. Ke kulturním zařízením patří kina, která se zpravidla nachází v nákupních centrech. 

Divadla k nimž patří nejznámější Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona. 

Z muzeí je nejvýznamnější Ostravské muzeum na Masarykově náměstí. Je zde nespočet 

mateřských škol, základních škol a středních škol. Státní  vysoké školy jsou v Ostravě dvě, 

Vysoká škola báňská a Ostravská univerzita. Ke zdravotnickým zařízením patří zejména 

Městská nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Další významnou 

část občanské vybavenosti tvoří domovy s pečovatelskou službou, restaurace, hotely, ale 

také zařízení pro sportovní aktivity. Jsou to různé haly, venkovní sportoviště, squashová 

centra, tenisové kurty, studia aerobiku, kryté bazény a koupaliště.  

 

3.5 Sport a kultura 

 

V Ostravě je široká škála možností, jak strávit aktivně a příjemně volný čas. Je zde spousta 

fitness center a sportovních center pro spinnig, jumping, aerobic, badminton, atletiku, 

volejbal, squash, lezecké stěny, stolní tenis, střelbu a mnohé další. Z adrenalinových 

aktivity zde najdeme aquazorbing, čtyřkolky, motokáry, paintball, paragliding, 

parašutismus a zorbing. V letních měsících patří k hojně navštěvovaným místům 

Komenského sad, ve kterém je možnost procházek, jízda na kolečkových bruslích, jízda na 

kole nebo odpočinek u břehu řeky Ostravice. V blízkosti Komenského sadu se nachází 

tenisové kurty pro hru jak venku tak i v kryté hale. Je zde také velké množství koupališť a 

vodních světů, patří sem například krytý bazén Ostrava-Poruba, letní koupaliště Vřesina, 

Ozdravné centrum Ještěrka a Vodní svět SAREZA. V blízkosti Ostravy se dále nachází 

oblíbené a vyhlášené golfové hřiště Prosper golf resort Čeladná a Golf resort Ostravice. 

V zimních měsících jsou k dispozici dva lyžařské areály. Jeden je Ski areál Vaňkův kopec 

nacházející se nedaleko Ostravy v obci Horní Lhota a druhý Sportovní areál Skalka 

nacházející se v Ostravě-Porubě směrem na Vřesinu. 
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V Ostravě je spousta kulturních památek a kulturních atrakcí. Technické památky 

v Ostravě jsou ojedinělé svého druhu a patří k nim Dolní oblast Vítkovic, Důl Michal a 

Landek park. Další turisticky atraktivní místa jsou Slezskoostravský hrad, svět miniatur 

Miniuni, Hvězdárna a planetárium Johana Palisy, Zoo Ostrava, vyhlídková věž Nové 

radnice a Halda Ema. K dalším významným kulturním zařízením patří muzea, galerie, 

divadla. 

 

3.6 Životní prostředí 

 

V životním prostředí patřila Ostrava k nejhůře postiženým oblastem České republiky. To 

způsobila dlouholetá těžba uhlí a těžká průmyslová výroba. Poté co byla těžba uhlí 

ukončena, nastala restrukturalizace průmyslu. Začalo se investovat do oblasti životního 

prostředí Ostravy. To vedlo k pomalému zlepšování životního prostředí a ovzduší města. 

Ne však na dlouho. V posledních letech podle měření Českého hydrometeorologického 

ústavu patří ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem k nejzamořenějším oblastem 

České republiky. Také koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší 

v zemi. Pouze v oblasti čistoty vod došlo v posledních letech k významnému zlepšování ve 

většině sledovaných ukazatelů. Velký vliv na zlepšování jakosti povrchových vod na 

území Ostravy mělo zprovoznění ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze. [5] 

 

Na území města Ostravy se nachází několik chráněných krajinných oblastí. Patří 

k ním CHKO Poodří, přírodní rezervace Polanský les a národní přírodní rezervace 

Polanská niva. K chráněným územím patří také přírodní rezervace Rezavka a rybník 

Štěpán. Přírodní památkou je lesní rezervace Turkov. [5] 
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4. Městský obvod Moravská Ostrava 

 

4.1 Historie 

 

Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Toto území je poměrně 

rozsáhlé a rozkládá se na soutoku řeky Ostravice a Odry. Vzhledem k této významné 

poloze zde již od pradávna procházela spousta význačných obchodních cest. Můžeme říci, 

že byla spojkou mezi středomořské a západoevropské oblasti s Pobaltím. Dokladem, že zde 

byl život před stovkami tisíc let jsou nálezy o přítomnosti pravěkého člověka. Tyto nálezy 

byly objeveny v nedalekém vrchu Landek. Datovány byly do doby asi před 300 000 lety. 

Nešlo však o trvalé osídlení, ale o důkaz toho, že tehdy územím dnešní Ostravy procházeli. 

 [8] 

Moravská Ostrava byla dříve samostatné město. Leželo na Moravě v těsné blízkosti 

 u hranic se Slezskem. V roce 1990 se stala součástí ostravského městského obvodu  

Moravská Ostrava a Přívoz. Od roku 1900 byla centrem politického okresu Moravská 

Ostrava. Až do roku 1941 kdy došlo ke sloučení se Slezskou Ostravou. Od roku 1992 je 

její historické jádro prohlášeno za městskou památkovou zónu.  [8] 

 

4.2 Základní informace 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů statutárního 

města Ostravy. Tvoří historické jádro v centru Ostravy. Leží na soutoku řeky Ostravice 

Odry. Rozkládá se na území o rozloze 1353 ha a má  41 tisíc obyvatel. Na svém území má 

dvě památkové zóny. Ty mají za úkol chránit části městského obvodu cenné z hlediska 

architektury a urbanismu. Těmito zónami jsou MPZ Moravská Ostrava a MPZ Ostrava – 

Přívoz. [8] 

 

MPZ Moravská Ostrava tvoří největší památkovou zónu v Moravskoslezském kraji. 

Její vznik byl v roce 1992 a je tvořena historickým centrem Moravské Ostravy. Najdeme 

zde ojedinělou přehlídku architektury a urbanismu z přelomu 19. a 20. století. Na 

Masarykově náměstí je soustředěna sousta zajímavých staveb, např. budova Staré radnice, 

někdejší kavárna Habsburg, dnes knihkupectví Academia, či lékárna u  Zlaté koruny. [8] 
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4.3 Územní plán 

 

Moravská Ostrava je tvořena především jádrovým územím, ve kterém se nachází i řešená 

parcela diplomové práce. Tato plocha je značena tmavě červenou barvou a pokrývá téměř 

celé historické centrum, které je zároveň i městskou památkovou zónou. Dále jsou zde ve 

velké míře zastoupeny plochy určené pro hromadné bydlení, které jsou značené růžovou 

barvou a jsou rozprostřeny kolem historického centra. Fialově jsou značeny plochy 

občanské vybavenosti, které se rovnoměrně rozprostírají po celém území Moravské 

Ostravy. Další významnou součást tvoří parkové plochy, značené zelenomodrou barvou, 

kterých se zde nachází více než deset a plochy sportovišť, značené žlutě, kterých se zde 

nachází celkem devět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Výřez Územního plánu statutárního města Ostrava [zdroj: http://gisova.ostrava.cz/] 
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4.4 Půdorysné a urbanistické uspořádání  

 

Město Ostrava je aglomerace, kde došlo k připojení v té době menších sídel k jednomu 

sídlu významově i velikostně většímu. Nejstarší částí Ostravy je Moravská Ostrava a 

zároveň je i historickým centrem města. K Moravské Ostravě byl v r. 1924 připojen 

Přívoz, Mariánské Hory, Nová Ves, Hrabůvka,Vítkovice a Zábřehem. Tyto části byly 

spojeni do jednoho celku a vytvořily tak stotisícové města.  

 

 Centrum Ostravy má poměrně pravidelnou obdelníkouvou uliční síť, která je na 

obrázku značena tmavě modrou barvou. Postupem času byla tato struktura mírně narušena, 

hlavně mimo jádrové území historického centra.  Hlavní uliční dopravní tahy jsou značeny 

barvou žlutou. Jsou to hlavně ulice Nádražní, 28. října, Českobratrská, Poděbradova, 

Sokolská třída a 30. dubna. Řešené území mezi ulicemi Velká a Pivovarská je značeno 

červeně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: XXX [zdroj] 

Obr č.2: Uliční síť centra Ostravy 
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4.5 Cenné objekty  

 

MPZ Moravská Ostrava tvoří největší památkovou zónu v Moravskoslezském kraji. Její 

vznik byl v roce 1992 a je tvořena historickým centrem Moravské Ostravy. Najdeme zde 

ojedinělou přehlídku architektury a urbanismu z přelomu 19. a 20. století. Na Masarykově 

náměstí je soustředěna sousta zajímavých staveb, např. budova Staré radnice, někdejší 

kavárna Habsburg, dnes knihkupectví Academia, nebo lékárna u  Zlaté koruny a mnohé 

další. Uprostřed náměstí stojí Mariánský morový sloup z roku 1702, vedle které sousedí 

nedávno navrácená socha sv. Floriána, patrona všech hasičů. [8] 

 

Významnou součástí MPZ jsou i další ostravská náměstí. Patří k nim secesní 

Jiráskovo náměstí, zvané Kuří rynek. Smetanovo náměstí, jehož dominantu tvoří budova 

Divadla Antonína Dvořáka a funkcionalistický obchodní dům Librex. Náměstí Dr. E. 

Beneše s palácem Elektra a bankovními paláci. Prokešovo náměstí, kde se rozprostírá 

budova Nové radnice s vyhlídkovou věží. [8] 

 

Významné jsou rovněž sakrální stavby. Nejstarším kostelem v Ostravě je kostel sv. 

Václava z 13. století. Druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, po bazilice na 

Velehradě, katedrála Božského Spasitele je ozdobou a jednou z nejkrásnějších církevních 

památek ve městě. [8] 

 

                       - Nová radnice 

 

      - Evangelický Kristův kostel 

 

 

 

- katedrála Božského Spasitele 

      - kostel sv. Václava 

- Stará radnice 

 

- divadlo Antonína Dvořáka 

 

Obr č.3: Vyznačení významných objektů 
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5. Charakteristika řešeného území 

 

5.1 Základní informace o parcele 

 

Parcelní číslo:  160 

Obec:   Ostrava 

Katastrální území: Moravská Ostrava 

Číslo LV:  9941 

Výměra:  3188 m2 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití: Ostatní komunikace 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vlastnické právo: AUPARK Ostrava, spol. s r.o. 

   Škrétova 490/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 

 

[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.4: Výřez z katastrální mapy [zdroj: http://www.cuzk.cz/] 

 



 18

5.2 Lokace území 

 

Řešená parcela se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava.  Poloha řešeného 

území v rámci Ostravy je podle členění města v místním obvodě Moravská Ostrava a 

Přívoz. Řešená parcela je vymezena ulicemi Velká, Pivovarská a Muzejní, které se 

nacházejí v samotném centu města. 

 

 

 

Obr č.5: Poloha parcely vůči centru města [zdroj: http://www.mapy.cz] 

 

 

5.3 Charakteristika zonace dle ÚP 

 

Řešená zájmová parcela se dle Územního plánu města Ostrava nachází v jádrovém území, 

které je určeno převážně pro bydlení a občanskou vybavenost centrálního charakteru. Má 

sloužit pro soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě 

centrálních částí obytných zón. 
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5.3.1 Regulativy  

Regulativy byly převzaty z textové části Územního plánu města Ostravy. [9] 
 
Pro dané území je funkční využití :  

1) Vhodné  

Vhodné funkční využití území je takové, které definuje funkce a zařízení, které jsou pro 

dané území hlavní, dominantní a charakteristické.  

 

-Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 

peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, zařízení kulturní, 

církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas.  

-Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestavěnou občanskou vybaveností.  

-Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní i 

nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  

-Zeleň veřejná a obytná.  

 

2) Přípustné  

Přípustné funkční využití území je takové, které definuje funkce a zařízení, které mají 

k hlavní funkci doplňkový charakter. V uzemí plošně a významově nepřevládají. 

-Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

-Nerušící drobná výroba a služby.  

-Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  

-Nezbytná technická vybavenost.  

 

3) Výjimečně přípustné  

Výjimečně přípustné funkční využití území je takové, které definuje funkce a zařízení, 

které nejsou v zásadním rozporu s dominantním funkčním využitím. Jejich umisťování 

musí být jednotlivě posouzeno z hlediska potřeby v území a jejich vlivu na ŽP. 

 

-Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, sportovní, 

zdravotnická, zařízení sociální péče.  

[9] 
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5.3.2 Doprava  

Centem města a v jeho blízkém okolí vede několik důležitých dopravních tahů a je zde 

hustá síť městské hromadné dopravy. 

 

Silnice I. třídy: 

I/56 Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Hlavatá (Hlučínská - 

Cihelní - Místecká) 

I/58 Rožnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava - Bohumín - st. hranice (Plzeňská - 

Mariánskohorská - Muglinovská - Bohumínská) [7] 

 

 

Silnice II. třídy: 

II/477 Ostrava - Frýdek - Baška (Bohumínská - Frýdecká) 

II/479 Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov (Opavská - 28. října- Českobratrská - 

Těšínská) [7] 

 

Silnice III. třídy: 

III/4793 Vítkovice - Ostrava (Vítkovická - 28. října - Na Karolíně) [7] 

 

Místní komunikace 

I. třídy   Sokolská úsek: 28. října - Českobratrská - Muglinovská 

I. třídy   Nádražní úsek: 28. října - Hl. n. ČD 

I. třídy   28.října úsek: Sokolská - Bohumínská 

II. třídy  28.října úsek: Nádražní – Poděbradova 

II. třídy  28.října úsek: Poděbradova – Valchařská – Nádražní [7] 

 

5.3.3 Docházkové vzdálenosti 

Nejbližší tramvajová zastávka se nazývá Výstaviště a od řešeného území je vzdálena 200 

m. Nachází se u Smetanova náměstí a jezdí zde pravidelné tramvajové linky č. 

4, 6, 10, 12, 14 ve směru Poruba, Hlavní nádraží a Dubina. Ústřední autobusové nádraží je 

od parcely vzdáleno 1 km pěší chůzí nebo jízdou tramvají 3 minuty. Vlakové nádraží 

Ostrava – Stodolní a Ostrava – Střed jsou v dosahu 900 m. Hlavní nádraží je vzdáleno 10 

minut jízdou tramvají. Odtud jsou pravidelné spoje do Prahy, Brna, Olomouce, Opavy, 

Českého Těšína a dalších měst. Autobusová a trolejbusová zastávka s názvem Most Miloše 
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Sýkory je vzdálena od řešeného území 200 m. Jezdí zde autobusové linky č. 20, 

22, 29, 30, 38, 71 ve směru Bazaly, Bartovice, Důl Heřmanice a Náměstí Republiky. Dále 

trolejbusové linky č. 101, 103, 105, 106, 108, 111 ve směru Bazaly, Karolina, Důl 

Heřmanice, Hlavní nádraží a Koblov.  

 

5.4 Majetkoprávní vztahy 

 

Řešené území se skládá pouze z jedné parcely, která má parcelní číslo 160 a její rozloha je 

3188 m2. Řešená parcela spadá do katastrálního území Moravské Ostravy v obci Ostrava. 

Vlastnické právo k tomuto pozemku má společnost AUPARK Ostrava, spol. s r.o. se 

sídlem v Praze 2 na Škrétově ulici 490/12, v místní části Vinohrady. Dle katastru 

nemovitostí je nynější způsob využití parcely jako ostatní komunikace. A v současné době 

se zde nachází veřejné parkoviště. 

 

5.5 Vazba na občanskou vybavenost 

 

V centru města Ostravy je soustředěna veškerá potřebná občanská vybavenost, která se 

nachází od řešeného území v docházkové vzdálenosti do 1 km. Nalezneme zde nespočet 

obchodů, kaváren, restaurací, barů, hotelů, bankomatů, úřady, pošty, parkovací plochy, 

nákupní a zábavní centra, kulturní zařízení, školská zařízení, a mnohé další. 

 

 Na obrázku č.6 jsou znázorněny nejdůležitější z nich. Modře je nákupní centrum 

Laso, které je od zájmového území vzdáleno 150 m. Zelenou barvou jsou vyznačena 

vysokoškolská zařízení. V tomto případě se jedná o Filozofickou fakultu Ostravské 

univerzity a o přednáškový sál VŠB – TUO. V centru se nachází také základní a mateřské 

školy. Od řešeného území jsou vzdáleny do 2 km. Žlutě jsou vyznačeny plochy pro veřejné 

parkování, kterých je pro kapacitu centra nedostačující. Masarykovo náměstí, Jiráskovo 

náměstí, náměstí Msgre Šrámka, náměstí Dr. E. Beneše a Smetanovo náměstí jsou 

zobrazeny šedou barvou. Zařízení pro kulturu jsou znázorněna růžovou barvou a jedná se o 

Ostravské muzeum, Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo loutek, Minikino, Muzeum citer a 

kostel sv. Václava, které jsou od řešeného území ve vzdálenosti do 300 m. Katedrála 

Božského spasitele, Dům umění, Galerie patro a Galerie Beseda jsou ve vzdálenosti do 400 

m od zájmového území. Divadlo Jiřího Myrona se nachází 500 m od řešené parcely.  
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Zastávky MHD jsou v docházkové vzdálenosti do 800 m. Jedná se o zastávky 

Stodolní, Elektra, Výstaviště, karolina a Most M. Sýkory. Černými čarami jsou vyznačeny 

hlavní uliční tepny pohybu osob a automobilů. Modrou čarou jsou vyznačeny hlavně 

nejfrekventovanější pěší trasy. 

 

 

Obr č.6: Vyznačení občanské vybavenosti [zdroj:http://www.gisova.ostrava.cz] 
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6. Limity území 

 

Řešená parcela se nachází v jádrovém území v centru města Ostrava, které spadá 

do městské památkové zóny. Tato památková zóna tvoří historicky a urbanisticky 

významný soubor, ve kterém se nachází významné stavební dominanty, významné 

nemovité kulturní památky a architektonicky cenné stavby. 

 

Městská památková zóna představuje nižší kategorii ochrany památkově 

hodnotného území. Týká se to území sídelních útvarů nebo jejich částí, kde je kladen důraz  

na zachování půdorysné osnovy, hmotové struktury s nižším podílem dochovaných 

původních historických staveb, tvořené  historickým jádrem města nebo jeho části a dále 

zástavbou kolem náměstí. Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní památky, ale i ostatní 

objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla, jeho parcelace a uliční síť, prostorová a 

hmotová skladba, urbanistická struktura, uliční interiéry, historické podzemní prostory 

tvořené zejména sklepy a štolami, panorama s hlavními dominantami v blízkých i 

dálkových pohledech, historické zahrady a parky, prvky drobné architektury, materiály 

apod. Na vymezených plochách lze uplatňovat diferencovanou ochranu, které tvoří. území 

určující, doplňující nebo dotvářející. [10] 

 

Ochranné pásmo pro zvýšenou ochranu nemovitých kulturních památek a jejich 

širšího okolí se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud nemovitá památka vyžaduje zvláštní ochranu, vymezí orgán státní 

památkové péče ochranné pásmo, ve kterém může zakázat nebo omezit jisté činnosti. 

Ochrana nemovitých památek může být vymezena také zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a to správným zpracováním 

územně analytických podkladů a následným zpracováním územní dokumentace. 

Poskytovatelem údajů a podkladů o nemovitých kulturních památkách je Národní 

památkový ústav. [10] 

 

Nejblíže řešeného území, respektive hned vedle řešené parcely se nachází objekt 

Staré radnice města Ostrava, které je dnes využíváno jako městské muzeum. Tato stavba je 

jednou z nejstarších v Ostravě s popisným číslem 1. Objekt je zapsána v NPÚ do státního 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Na budovu se dle NPÚ nevztahují žádná 
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další významná omezení památkové ochrany, které by mohly výrazně omezovat budoucí 

výstavbu navrhovaného objektu. Dalšími významnými budovami v nedalekém okolí 

řešeného území jsou kostel Svatého Václava, Katedrála Božského spasitele a Divadlo 

Antonína Dvořáka. Tyto objekty jsou v dostatečné vzdálenosti od řešeného území, tudíž 

nijak neomezují budoucí výstavbu. 

 

V blízkém okolí se také nacházejí 2 památné stromy. Jejich vzdálenost od řešené 

parcely je necelých 300 m. Ochranné pásmo památných stromů se řídí zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ochranné pásmo památných stromů tvoří kruh 

s poloměrem 10x průměr kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu je 

zákaz výstavby, terénních úprav, odvodňování a chemizace. Jelikož jsou tyto památné 

stromy v dostatečné vzdálenosti od řešeného území a jejich ochranné pásmo zde 

nedosahuje, není výstavba budoucího objektu tímto pásmem nijak omezena. 

 

Ochranná pásma energetických sítí upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

- energetický zákon. Ochranná pásma pro vedení vody a kanalizace v zastavěných územích 

a pod komunikacemi platí ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. Ochranné pásmo telekomunikačních sítí stanovuje zákon č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích. 

 

Podél řešeného území vede podzemní elektrické vedení nízkého napětí do 1 kv a 

vysokého napětí do 35 kv. Nízké napětí vede v ulicích Muzejní, Pivovarská a Velká. 

Vysoké napětí vede poblíž ulice Pivovarská. Vodovodní potrubí DN100 je z materiálu PE 

a vede ulicemi Velká a Pivovarská. Vodovod DN150 je z tvárné litiny a vede ulicí dlouhá. 

Plynovod je zde nízkotlaký DN110 PE a vede ulicí Velká. Kanalizační potrubí je 

z kameninového materiálu. Kanalizace je zde jednotná vedoucí ulicemi Muzejní, 

Pivovarská a Velká. Sdělovací kabely prochází ulicemi Pivovarská a Muzejní. Tyto sítě 

mají následující dimenze a ochranná pásma: 
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- elektrické vedení podzemní  NN do 1 kv  - OP 1 m 

- elektrické vedení podzemní  VN do 35 kv  - OP 1 m 

- vodovod     DN 100  - OP 1,5 m 

- vodovod     DN 150  - OP 1,5 m 

- plynovod NTL    DN 110  - OP 1 m 

- kanalizace jednotná    DN 400  - OP 1,5 m 

- kanalizace jednotná    DN 500  - OP 2,5 m 

- sdělovací kabely      - OP 1,5 m 
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7. Koncepty řešení území 

 

V současné době je proluka využívána jako veřejné parkoviště. Tato plocha se nachází na 

okraji historického centra města Ostravy, které ukončuje ulice Pivovarská. Na tuto zónu 

navazuje výstaviště Černá louka, která je řešená v modernějším duchu. Proto je možné i 

budoucí navrhované objekty pojmout moderněji. 

 

Řešená parcela se nachází v jádrovém území městské památkové zóny, kde je 

potřeba dbát na dodržení uličních čar, výškové hladiny zástavby, půdorysné osnovy a do 

jisté míry i historického rázu centra města.  

 

  Práce obsahuje 4 varianty návrhů uspořádání území proluky. Koncepty prověřují 

varianty z hlediska půdorysného rozložení proluky a rozčlenění na zastavitelnou a 

nezastavitelnou část. Dále bylo provedeno zakomponování hmotové struktury objektů do 

stávající zástavby a jejich vhodnost v daném území.. 

 

Okolní zástavba na ulicích Muzejní a Velká je historického charakteru. 

Nejdůležitějším objektem je zde Ostravské muzeum, neboli Stará radnice. Všechny tyto 

objekty mají výškovou hladinu maximálně o 3 nadzemních podlažích. Je také kladen 

důraz, aby nebyla převýšena věž Staré radnice. Budovy mají plochou nebo valbovou 

střechu s velmi mírným sklonem. Okolní bloky budov mají převážně obdélníkový nebo 

čtvercový půdorys, které tvoří poměrně pravidelný rastr uliční sítě. Také původní zástavba 

proluky byla uzavřený čtvercový blok. Kolem ulice Pivovarská se rozprostírá výstaviště 

Černá louka, kde jsou modernější objekty s nízkou výškovou hladinou bez pravidelného 

uspořádání.  

 

Jelikož řešená proluka téměř sousedí s Masarykovým náměstím, spadá do pěší zóny 

a je zde zvýšená koncentrace chodců. Diagonálně od náměstí směrem na Černou louku, 

kde je plánovaná revitalizace a nová výstavba. Tím se frekventovanost dané lokality ještě 

zvýší. Je tedy potřeba zvolit návrh uzpůsobený pohybu chodců. Pohyb automobilové 

dopravy je v této lokalitě nízký. Vede zde pouze jednosměrná místní komunikace, která 

není moc frekventovaná. 
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7.1 Koncept č.1 

 

Koncept č.1 obsahuje dva samostatné objekty ve tvaru „L“. V půdoryse tvoří tyto dva 

objekty neúplný čtverec, který téměř kopíruje původní půdorysnou osnovu proluky. Mezi 

budovami tak vznikla diagonální pěší a relaxační zóna. Zároveň mezi objekty vzniklo 

poloviční atrium pro posezení a odpočinek. Diagonální trasa také zajišťuje plynulý 

průchod a průhled od Masarykova náměstí směrem na Černou louku. Přičemž diagonála 

směřuje téměř od severu na jih. Její mírný náklon je asi 10° na východ. 

 

 Navrhované objekty mají 3 nadzemní podlaží, tím zachovávají výškovou hladinu 

okolní zástavby. Jsou dodrženy uliční čáry na ulicích Velká i Muzejní. Na ulici Pivovarská 

je uliční čára uskočena směrem od hlavní silnice. Navazuje tak na mírný úskok na 

vedlejších objektech. 

 

V 1.NP se předpokládá návrh prodejních ploch a kavárny, ve 2.NP kanceláře a ve 

3.NP byty. Budova bude mít plochou střechu. 

 

Parkování je zde řešeno jako podzemní a je plánováno pod celou parcelou. Vjezd 

do garáží je z ulice Pivovarská. Objekt od vozovky dělí pěší komunikace a pás zeleně pod 

kterým vede sjezd do garáží. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.7: Koncept č.1 
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7.2 Koncept č.2 

 

Koncept č.2 obsahuje uzavřený blok, který má čtvercový půdorys. Uprostřed je atrium, 

které slouží jako klidová a relaxační zóna pro zaměstnance a obyvatele objektu. V atriu se 

nachází vodní prvek a zeleň, které podporují psychickou pohodu.  

 

  V půdoryse tvoří objekt čtverec, který téměř kopíruje původní půdorysnou osnovu 

proluky. Jsou dodrženy uliční čáry na ulicích Velká i Muzejní. Na ulici Pivovarská je 

uliční čára uskočena směrem od hlavní silnice. Navazuje tak na mírný úskok na vedlejších 

objektech.  

 

Navrhovaná budova má 3 nadzemní podlaží, tím zachovává výškovou hladinu 

okolní zástavby. V 1.NP jsou navrhnuty prodejní plochy a kavárna, ve 2.NP kanceláře a ve 

3.NP byty. Budova má navrhnutou plochou střechu. 

 

Parkování je zde řešeno jako podzemní a je plánováno pod celou parcelou. Vjezd 

do garáží je z ulice Pivovarská. Objekt od vozovky dělí pěší komunikace a pás zeleně pod 

kterým vede sjezd do garáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.8: Koncept č.2 
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7.3 Koncept č.3 

 

Koncept č.3 obsahuje jeden objekt ve tvaru L. Před budovou je navrhnuto vydlážděné 

„náměstíčko“ sloužící pro návštěvníky a obyvatele objektu jako klidová zóna a místo pro 

odpočinek. Je zde navrhnut vodní prvek a malý parčík navazující na zeleň na Černé louce.  

Tento koncept splňuje urbanistické požadavky. 

 

Objekt je umístěn v severní části parcely. Půdorys ve tvaru L se sice otevírá 

směrem k výstavišti Černá louka, ale omezuje přístup na Masarykovo náměstí. Další 

nevýhodou této varianty je nedodržení původního půdorysu. Dodržení uličních čar je na 

ulicích Velká, Muzejní i Pivovarská. 

 

Navrhovaná budova má 3 nadzemní podlaží, tím zachovává výškovou hladinu 

okolní zástavby. V 1.NP jsou navrhnuty prodejní plochy a kavárna, ve 2.NP kanceláře a ve 

3.NP byty. Budova bude mít plochou střechu. 

 

Parkování je zde řešeno jako podzemní a je plánováno pod celou parcelou. Vjezd 

do garáží je z ulice Pivovarská. Objekt od vozovky dělí pěší komunikace a pás zeleně pod 

kterým vede sjezd do garáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.9: Koncept č.3 
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7.4 Koncept č.4 

 

Koncept č.4 obsahuje jeden objekt ve tvaru U. Uprostřed  budovy je navrhnuta vydlážděná 

plocha, ze které je objekt zpřístupněn.  Zároveň tato plocha slouží pro návštěvníky a 

obyvatele objektu jako klidová zóna a místo pro odpočinek. Je zde navrhnut vodní prvek a 

malý parčík navazující na zeleň na Černé louce.  

 

Půdorys ve tvaru U se sice otevírá směrem k výstavišti Černá louka, ale omezuje 

přístup na Masarykovo náměstí. Další nevýhodou této varianty je nedodržení původního 

půdorysu. Dodržení uličních čar je na ulicích Velká, Muzejní i Pivovarská. 

 

Navrhovaná budova má 4 nadzemní podlaží, která jsou terasovitá a ustupují od 

Masarykova náměstí směrem k Černé louce. Vzhledem k tomu, že se výška objektu 

postupně snižuje, není narušena výšková hladina okolní zástavby. V 1.NP jsou navrhnuty 

prodejní plochy a kavárna, ve 2.NP kanceláře a ve 3. a 4.NP byty. Budova bude mít 

plochou střechu. 

 

Parkování je zde řešeno jako podzemní a je plánováno pod celou parcelou. Vjezd do garáží 

je z ulice Pivovarská. Objekt od vozovky dělí pěší komunikace a pás zeleně pod kterým 

vede sjezd do garáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.10: Koncept č.4 
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7.5 Zhodnocení konceptů a výběr varianty 

 

Všechny varianty splňují požadavky na výškovou hladinu vůči okolním objektům a jsou 

maximálně třípodlažní. Dodržují uliční čáry a jejich budoucí využití respektuje funkční 

využití jádrového území. Urbanistická analýza ukázala, že většina bloků v centru Ostravy 

je obdélníkového nebo čtvercového charakteru a tvoří tak poměrně pravidelnou uliční síť. 

Tento fakt vybízí, aby nové využití proluky a její ztvárnění dodržovalo  a zachovávalo 

historickou podobu centra města. Těmto parametrům  nejvíce vyhovují varianty č.1 a č.2. 

Obě tyto varianty se snaží kopírovat původní půdorys proluky a do okolního prostředí 

zapadají nejlépe i z hlediska objemového ztvárnění. 

 

 Při rozhodování mezi těmito dvěmi variantami, byl brán dále zřetel na sousední 

Černou louku a na umístění vedle Masarykova náměstí. Mezi těmito dvěma body vede 

poměrně frekventovaná pěší trasa, která ukázala koncept č.1 jako nejvýhodnějším řešením. 

 

 Pro detailnější zpracování byl tedy vybrán č.1. Hlavními důvody výběru bylo co 

nejpřesnější zachování původní půdorysné osnovy proluky. Dále její výhodné řešení 

s diagonální pěší zónou, která umožňuje snadný přístup od Masarykova náměstí na 

výstaviště Černá louka.  
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8. polyfunkční objekty 

 

8.1 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Pro podrobnější vypracování byl zvolen koncept č.1, ve kterém jsou navrhnuty 2 

samostatně stojící polyfunkční domy. Tyto dva objekty mají půdorys ve tvaru L. Přičemž 

jejich koncové části jsou zkosené  a dohromady tvoří neúplný čtvercový půdorys. Objekty 

jsou třípodlažní a tím dodržují výškovou hladinu okolních objektů. Mezi budovami vede 

diagonální pěší a relaxační zóna, zajišťuje plynulý průchod a průhled od Masarykova 

náměstí směrem na Černou louku.  Zároveň mezi objekty vzniklo poloviční atrium pro 

posezení a odpočinek. Diagonální trasa směřuje téměř od severu na jih. Její mírný náklon 

je asi 10° na východ. Tím pádem jsou byty i kanceláře směřovány na východ a na západ. 

Dochází tak k optimálnímu proslunění. 

 

 Jsou dodrženy uliční čáry na ulicích Velká i Muzejní. Na ulici Pivovarská je uliční 

čára uskočena směrem od hlavní silnice. Navazuje tak na mírný úskok na vedlejších 

objektech. Vzdálenost od okolních objektů je na Muzejní ulici 6 m a na ulici Velká 8 m. 

Fasáda objektu bude řešena modernějším způsobem, se snahou nenarušit příliš historický 

ráz centra města. Objekt je řešen jako skelet s nosným sloupovým systémem s opláštěním 

ze skleněných desek a plochou střechou. 

 

 Obě budovy mají tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Každé podlaží 

zastává jinou funkci. Jsou to funkce bydlení, administrativy, obchodu a parkování. 

 

Podzemní parkování a je plánováno pod celou plochou parcely. Vjezd do garáží je 

z ulice Pivovarská. Objekt od vozovky dělí pěší komunikace a pás zeleně pod kterým vede 

sjezd do garáží. Vstupy do prodejních jednotek jsou řešeny samostatně. Byty a kanceláře 

mají vstup společný.  
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8.2 Dispoziční řešení 

 

Polyfunkční domy mají 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Každé podlaží má svoji 

funkci. V 1.PP jsou navrhnuty podzemní garáže, v 1.NP se nachází prodejní plochy a 

kavárna, ve 2.NP jsou kanceláře a ve 3.NP byty. Přístup do objektů je zajištěn z atria mezi 

budovami. 

 

8.2.1. podzemní podlaží 

Podzemní parkování bylo prováděno dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

a dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podle těchto norem 

byl potřebný počet stání stanoven na 84 míst. V podzemním podlaží je navrhnuto 

parkování pro 94 osobních automobilů. Tím splňujeme požadavek na nutný počet stání. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je navrženo 5 stání z celkového 

počtu stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nachází se zde 2 komunikační jádra 

s výtahem a schodištěm, vedoucí každé do jednoho objektu.  

 

 Většina parkovacích míst je kolmá s rozměry 2500 x 5000 mm. Stání podélná jsou 

rozměru 2400 x 6750 mm. Šířky jízdních pruhů jsou při jednosměrném provozu 4 m. 

obousměrný provoz má šířku jízdního pásu 6 m. Poloměry oblouků v garážích jsou 8 m. 

Vjezd a výjezd z garáží je zajištěn pomocí rampy, která má sklon 9,23 %. 

 

 Světlá výška v garážích je stanovena na 2700 mm. Ve vyšším stupni dokumentace 

může být případně upravena dle potřeb rozvodů TZB. 

 

8.2.2  1. nadzemní podlaží 

Objekty jsou přístupné celkem 4 vstupy, z toho jsou 2bezbariérové. Další 4 vstupy jsou do 

jednotlivých prodejen a jsou taktéž bezbariérové. Vstupy pro zásobování objektů jsou 

zajištěny ze zadních částí. Vstupy jsou členěny zvlášť pro obyvatele domů a pracovníky 

kanceláří a zvlášť pro návštěvníky kavárny a prodejen. Hlavní vstupní dveře jsou šířky 

900mm otevíravé ven. Vstupy do prodejen mají automatické posuvné dveře. Pro 

zásobování jsou navrhnuty dvoukřídlové dveře šířky 1600mm.  
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 V 1. NP jsou navrhnuty prodejní plochy a kavárna. Kavárna je umístěna ve 

východním objektu. V hlavní ploše kavárny se nachází barový pult a posezení pro 

zákazníky. Naproti baru je vstup do hygienického zázemí kavárny. Zde se nachází dámské 

a pánské toalety a jedno wc bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Na dámských toaletách jsou dvě samostatné wc kabiny. Na toaletách pánských 

se nachází jedna wc kabina a dvě pisoárové mísy. Rozměr bezbariérového wc je 2150 x 

1800mm. Dveře jsou šířky 800mm a jsou opatřeny z vnitřní strany madlem ve výšce 

800mm. Vedle baru se nachází úklidová místnost. Pro zaměstnance kavárny je zřízena 

šatna a hygienické zázemí s toaletou a sprchovým koutem. Toto zázemí je přístupné 

samostatnými uzamykatelnými a veřejnosti nepřístupnými dveřmi. Sklad kavárny se 

nachází v zadní čísti vedle šatny a je přístupný stejnými vchodem. 

 

 Prodejen se v 1.NP nachází celkem sedm. Všechny prodejny mají podobné 

dispoziční řešení. Vstup pro zaměstnance je předpokládán totožný jako vstup pro 

zásobování. Pro návštěvníky jsou obchody přístupné z atria. Každá prodejní plocha má 

zázemí pro zaměstnance, které se skládá z šatny a hygienického zázemí.  

 

8.2.3 2.nadzemní podlaží 

Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře. Celkový počet kanceláří je 48. Dále se zde nachází 2 

zasedací místnosti, 2 kuchyňky, 2 úklidové komory, hygienické zázemí. Do 2.NP se lze 

dostat z atria samostatným vstupem, ve kterém je pouze schodiště. Nebo společným 

vstupem, kde je kromě schodiště i výtah a je bezbariérový. Další možností přístupu je 

z podzemních z garáží. V tomto podlaží se nachází středová chodba šířky 2000mm, ze 

které jsou přístupné veškeré kanceláře. Na jedné straně vede chodba až ke štítové stěně, 

aby bylo zajištěno její dostatečné proslunění. 

 

 Kanceláře jsou zde trojího typu. Největší zastoupení mají klasický obdélníkový tvar 

a jejich rozměry jsou 5800 x 4100 mm. Další dva typy se nacházejí ve štítech budovy. 

Jedna z nich má netypický trojúhelníkový půdorys. Druhá má čtvercový půdorys o 

rozměrech 5700 x 5700 mm a přísluší jí terasa.  

 

Pro zaměstnance je zde navrhnuta čajová kuchyňka a hygienické zázemí. 

Hygienické zázemí se skládá z toalet pro muže a ženy a z bezbariérového wc. Pro daný 
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počet pracovníku byly pro muže navrhnuty dvě wc kabiny a čtyři pisoárové mísy. Pro ženy 

byly navrhnuty čtyři wc kabiny. 

 

Dalším příslušenstvím pro kanceláře je zasedací místnost, sklad, úklidová místnost, 

místnost pro kopírování. Veškeré prostory jsou přístupné dveřmi šířky 800mm. 

 

8.2.4 3.nadzemní podlaží 

3.NP slouží k trvalému bydlení a jsou zde navrhnuty byty. Celková počet bytů v obou 

objektech je 16 bytových jednotek. Velikosti bytů se pohybují od 70 m2 do 120 m2. 

Nachází se zde 2bytové jednotky 1kk o výměře do 77 m2, 4 bytové jednotky 2kk 

s výměrou 100 m2 s terasami, 8 bytových jednotek 2kk s výměrou do 100 m2 a 2 bytové 

jednotky 3kk o výměře 120 m2. Dva z bytů jsou řešené jako bezbariérové o výměře 97 m2. 

 

Do 3.NP se lze dostat z atria samostatným vstupem, ve kterém je pouze schodiště. 

Nebo společným vstupem, kde je kromě schodiště i výtah a je bezbariérový. Další 

možností přístupu je z podzemních z garáží. Samotné byty jsou přístupné z chodby, která 

vede podél atria. Šířka chodby je 2000mm a je celá prosvětlená. Vstupní dveře do bytů 

jsou šířky 800mm. 

 

Byty typu 2kk mají podobné dispoziční uspořádání. Po vstupu do bytu se 

nacházíme v zádveřním prostoru, který slouží k odložení svrchního šatstva a obuvi. Ze 

vstupní haly vedou dveře do úložného prostoru, kouleny a prostorného obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem. Odtud se dále dostaneme do ložnice. Čtyři byty z typu 2kk jsou ve 

štítových stěnách a mají prostornou terasu s výhledem na atrium. 

 

Byty typu 3kk mají vstupní halu s úložným prostorem, ze které je přístupná 

koupelna a prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem. Odtud je vstup do ložnice a 

pracovny nebo popřípadě dětského pokoje. 

Byty typu 1kk mají pouze vstupní halu, úložný prostor, koupelnu a obývací pokoj 

s kuchyňským koutem. 
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8.3 bezbariérovost objektu 

 

Objekty jsou upraveny pro bezbariérové užívaní  osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

 

 Oba objekty jsou bezbariérově přístupné. Hlavní vstupy do objektů jsou opatřeny 

otvíravými dveřmi šířky 900 mm a do výšky 400 mm jsou opatřeny pevnou výplní. 

Převýšení u vstupů není více jak 20 mm. Prostory kavárny jsou uzpůsobeny osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Prostory mezi jednotlivými sedacími 

soupravami není menší než 900 mm. Nachází se zde bezbariérová wc kabina o rozměrech 

1800 x 2150 mm. Dveře do kabiny jsou šířky 800mm a jsou opatřeny z vnitřní strany 

madlem ve výšce 800mm. Záchodová mísa je zde osazena v osové vzdálenosti 450mm od 

boční stěny a je přístupná pouze z jedné strany. Madlo na straně přístupu je sklopné, druhé 

madlo na opačné straně je pevné. Umyvadlo má stojánkovou baterii a umožňuje podjezd 

vozíku. 

 

 Výtahy v objektech mají rozměr kabiny 1400 x 2000 mm. Výtahové dveře jsou 

šířky 900 mm. Před výtahem je zajištěna volná plocha 2000 x 2500 mm pro pohodlnou 

manipulaci s vozíkem. Chodby v budovách mají dostatečnou šířku pro pohyb osob na 

vozíku. Šířka chodeb je 2000 mm. 

 

Vstupní dveře do bytu jsou šířky 900mm. V celém bytě je zajištěna manipulace 

s vozíkem a možnost jeho otočení o 360°. Koupelna má rovněž dveře šířky 900mm 

otvíravé ven. V koupelně je vana s horní hranou ve výšce 500mm nad podlahou. Od 

přilehlé stěny je odsazena o 100mm. Na zdi nad vanou je umístěno opěrné vodorovné 

madlo délky 1200mm a jeho výška je 100 mm nad lícem vany. U vanové baterie je ve 

vzdálenosti 200mm svislé madlo délky 500mm. Záchodová mísa je osazena v osové 

vzdálenosti 450mm od boční stěny. Záchodová mísa je přístupná pouze z jedné strany. 

Madlo na straně přístupu je sklopné, druhé madlo na opačné straně je pevné. Umyvadlo má 

stojánkovou baterii a umožňuje podjezd vozíku. 
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 Parkování je v podzemní garážích. Z celkového počtu stání bylo pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazeno  pět stání. Bezbariérové stání mají 

rozměry 3500 x 5000 mm a jsou umístěny v blízkosti výtahů, ke kterým vedou dveře jsou 

šířky 900 mm. 

 

8.4 Konstrukční řešení 

 

Diplomová práce je zpracovávána v úrovní územní stude, tudíž se konstrukční řešení 

objektu bude více specifikovat ve vyšším stupni projektové dokumentace. Nynější 

konstrukční řešení je pouze informativní pro daný účel záměru. 

 

8.4.1 Základová konstrukce 

Základy jsou řešeny jako železobetonový rošt.  Betonáž bude provedena do bednění 

v základových rýhách. Na ŽB rošt bude položena železobetonová deska. Tloušťka desky a 

rozměry základů budou upřesněny ve vyšším stupni PD. 

 

8.4.2 Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci budov tvoří sloupové skelety. Sloupy jsou železobetonové, kruhového 

půdorysu s průměrem 300 mm. Jejich modul je nepravidelný z důvodu členitosti půdorysů 

dvou objektů. Největší vzdálenost mezi sloupy je 9 m. Ve vyšším stupni PD po statickém 

výpočtu může být modul doplněn dalšími sloupy dle potřeby. Nosné sloupy jsou doplněny 

o nosné jádro, ve kterém se nachází schodiště a výtah. Nosná stěna jádra je tl. 300 mm. 

 

8.4.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako křížem vyztužené desky z monolitického  

železobetonu tloušťky 200 mm. Pod stropní konstrukcí bude zavěšen podhled, ve kterém 

povedou případné instalace. Překlady nad otvory budou z prefabrikovaných dílců. 

 

8.4.4 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce objektů jsou řešeny jako ploché střechy. Plochá střecha musí být 

zateplená a bude se skládat ze tří základních vrstev. Nosná konstrukce bude tvořena 

železobetonovou deskou. Horní povrch bude opatřen vodotěsnou hydroizolační vrstvou. 

Pod touto vrstvou se bude nacházet tepelná izolace. Další vrstvou bude parotěsná zábrana. 
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Podrobnější skladba střešního pláště bude upřesněna ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

 

8.4.5 Vertikální komunikace 

Schodiště v objektech jsou dvouramenné s mezipodestou. Šířky ramen jsou 1200 mm. 

Sklon schodiště je 28°. Zábradlí u schodišť jsou výšky 1000 mm nad podlahou. 

Schodišťové stupně musí mít vhodnou protiskluzovou úpravu. Počet stupňů v jednom 

rameni je 9. výška stupně je 167 mm a hloubka 267 mm. Konstrukčně bude schodiště 

provedeno jako ŽB. V každém objektu jsou 2 schodiště. Výtahy jsou celkem 2 a jsou 

lanové bez strojovny. Rozměr výtahové kabiny je 1400 x 2000 mm. Vstup do kabiny je 

šířky 900 mm. 

 

8.4.6 Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné zdivo bude mezi jednotlivými prodejnami tl. 300 mm. Ostatní dělící příčky 

v prodejnách budou tl. 100 mm. Kancelářské prostory od sebe budou odděleny příčkami se 

schopností akustického útlumu tloušťky 150 mm. Mezibytové příčky jsou tl. 300 mm. Tyto 

příčky musí splňovat dané požadavky na akustiku a požární odolnost. V bytech samotných 

budou  k oddělení místností použity příčky tl. 150 mm. 

 

8.4.7 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako plovoucí. A jejich horní povrchová vrstva se bude lišit podle 

typu místnosti. V prodejnách a kavárně bude velkoformátová dlažba. Do chodeb bude 

rovněž položena velkofomátová dlažba. Do prostorů kanceláří bude umístěna PVC 

v imitaci dřeva. Podlahy v bytech budou upraveny dle požadavků budoucích nájemníků. 

 

8.4.8 Vytápění a větrání 

Vytápění objektů je uvažováno pomocí plynových kotlů umístěných v podzemním podlaží 

v technické místnosti. Spalovací vzduch bude nasáván nad střechou pomocí komínového 

tělesa. Odtud bude proudit k připojeným kotlům. Rozvody topného media budou vedeny 

ve stěnách a v instalačních šachtách. Jako topné tělesa budou použity deskové radiátory. 

 

 Větrání objektů bude přirozené pomocí okenních otvorů. Hygienické prostory 

budou odvětrávány ventilátory, které povedou vzduch nad střešní plášť. Rovněž podzemní 

garáže budou odvětrávány ventilátory. 
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 8.4.9 Oslunění vnitřních prostorů 

Proslunění interiéru je zajištěno pomocí celoskleněné fasády. Prostory, které jsou uvnitř 

interiéru a nemají okenní otvory, budou osvětlovány uměle. Před nežádoucím slunečním 

světlem v letních měsících budou prostory budovy opatřeny roletami.  

 

 Byla také brána v úvahu orientace objektů vůči světovým stranám. Byla snaha 

koncipovat obývací pokoje, ložnice, kuchyně a kanceláře co nejvíce na východ. Prostory, 

které nepotřebují denní osvětlení byly koncipovány do nitra dispozice konstrukce. 

 

8.4.10 Úprava vnitřních povrchů 

Úprava vnitřních povrchů bude provedena klasickým způsobem pomocí omítek. 

V koupelnách bude pro úpravu povrchu použit keramický obklad. Barevnost povrchů bude 

provedena dle přání budoucích nájemců. 

 

8.4.11 Úprava vnějších povrchů 

Exteriér budov bude tvořen skleněnými velkoformátovými deskami. Pochozí plocha v atriu 

bude tvořena velkoformátovou betonovou dlažbou šedé přírodní barvy. 

 

8.5 Požární ochrana objektů 

 

Konstrukční systém budov je z nehořlavých materiálů. Skelet je železobetonový se 

skleněným opláštěním. Vnitřní zdivo nosné i nenosné je z keramických tvarovek. 

Schodiště je rovněž ze železobetonu a je umístěno v obou křídlech budov, tak aby 

maximální vzdálenost únikové cesty byla 20 m. Únikové chodby i schodiště mají 

dostatečnou šířku pro budoucí uvažovaný pohyb osob v budově. Chodby jsou šířky 2000 

mm a schodiště mají šířku ramen 1200 mm. Chodby v jednotlivých podlažích jsou 

nechráněné únikové cesty, vedoucí ke schodišťovému prostoru a dále ven do atria a na 

ulici.  Přístup požárních jednotek je možný z ulice Pivovarská, kde je možnost napojení na 

hydrant. Návrh stavby musí splňovat požadavky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. 

Detailní posouzení a návrh zařízení objektu potřebné pro případ požáru bude stanoveno ve 

vyšším stupni PD. 
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8.6 Nakládání s odpady 

 

Nakládaní s odpady se bude řídit zákonem č.186/2006 Sb. O odpadech. Odpady vzniklé při 

realizaci stavby budou odváženy na skládku. Odpady vzniklé při užívání stavby budou 

skladovány v kontejnerech a předpokládají se kontejnery pro tříděný odpad. Jejich 

následná likvidace bude zajištěna společností OZO Ostrava, s.r.o. 

 

8.7 Návrh mobiliáře a zeleně 

 

Součástí řešení proluky je i návrh mobiliáře a zeleně. Slouží hlavně ke zpříjemnění a 

k doplnění venkovního prostředí atria. V diagonální trase je navrženo 6 lamp veřejného 

osvětlení. V této diagonální trase je navržena. V atriu se nachází vodní prvek kolem 

kterého budou umístěny lavičky pro odpočinek v počtu 4 kusy. Dále zde budou umístěny 

veřejné odpadkové koše.  

 

 Zeleň je umístěna v diagonální pěší trase a v atriu kolem vodního prvku. Pro tento 

účel byla zvolena katalpa trubačovitá. V diagonále bude umístěno 6 rostlin a kolem 

vodního prvku 4 rostliny. Před objekty podél ulice Pivovarská je šestimetrový pás zeleně 

kde bylo zvoleno zatravnění a bude zde osazeno zbylých 7 rostlin. 

 

8.8 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Výstavba polyfunkčních domů nenaruší ŽP v dané lokalitě a nebude negativně ovlivněna 

ochrana veřejného zdraví. Daná oblast se nenachází ve významné krajinné oblasti ani 

v nijak jinak chráněném území. 

 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na zdraví osob ani životní prostředí. Záměr 

nebude podléhat procesu posuzování vlivů na ŽP a tudíž se na něj nevztahuje zákon 

č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

  Během výstavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP 

s ohledem na blízkou historickou zástavbu. Jedná se o omezení hlučnosti na stavbě, 

zabránění činnosti v době nočního klidu a ve dnech pracovního volna. Musí být zajištěna 
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ochrana vod a zemin před znečištěním ropnými látkami, zamezení znečištění ovzduší 

spalováním odpadů na stavbě, Dále musí být zajištěn odvoz a likvidaci odpadů ze stavby. 

Po dobu výstavby bude prováděno čištění komunikací, aby nedocházelo k nadměrné 

prašnosti. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném 

území minimální. 

 

8.9 Ochrana stavby před negativními vlivy okolního prostředí 

 

Stavební parcela pro výstavbu polyfunkčních domů se nenachází v záplavovém území ani 

zde  nehrozí sesuvy půdy. Radon se v dané lokalitě vyskytuje jen ve velmi malé míře. Pro 

podrobnější informace o výši hodnot výskytu radonu je nutno provést průzkum. Řešené 

parcely nejsou součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou, proto 

zde nejsou nutné návrhy ochrany před těmito vlivy.  

 

 Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti 

nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a 

hodnotu 45 dB v době od 21 do 7 hodin. Předpokládá se realizace projektu v souladu 

s výše požadovanými pravidly. 
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9. Dopravní řešení 

 

V současné době slouží řešená parcela jako veřejné parkoviště. Celý povrch parcely je 

vyasfaltovaný a splývá s komunikacemi na ulicích Muzejní a Velká. Vzhledem k tomu, že 

zde nebudou vznikat žádné nové dopravní komunikace není nutné podrobné řešení 

dopravní infrastruktury. Díky stavebním pracím může dojít ke znehodnocení povrchu na 

ulicích Muzejní a Velká. V tomto případě bude provedena obnova povrchu 

 

 Území je dostupné z ulice Pivovarská, která má jednosměrný provoz vedoucí od 

Havlíčkova nábřeží k ulici 28.října. Ulice Muzejní a Velká jsou řešeny jako pěší zóna. 

Vjezd je zde povolen pouze zásobování a to v hodinách k tomu určených. 

 

 . Parkování pro obyvatele domů, pro zaměstnance a pro případné návštěvníky je 

řešeno podzemními garážemi. Vjezd a výjezd z garáží je zajištěn pomocí rampy, která má 

sklon 9,23 %. Většina parkovacích míst je kolmá s rozměry 2500 x 5000 mm. Stání 

podélná jsou rozměru 2400 x 6750 mm. Šířky jízdních pruhů jsou při jednosměrném 

provozu 4 m. obousměrný provoz má šířku jízdního pásu 6 m. Poloměry oblouků 

v garážích jsou 8 m. 

 

Výpočet parkovacích stání byl proveden dle ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Podle této normy byl potřebný počet stání stanoven na 84 míst. Celkový počet 

parkovacích míst je 94. Tím je splněn požadavek na minimální počet stání. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace je navrženo 5 stání z celkového počtu stání dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
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9.1 Výpočet parkovacích stání 

 

Byty  

Tabulka č.1: Počty stání pro bytové jednotky 

Typ bytu Počet bytů 
Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Počet stání 

1kk do 100 m2 2 1 stání na 2 ú.j. 1 

2kk do 100 m2 8 1 stání na 1 ú.j. 8 

2kk nad 100 m2 4 1 stání na 0,5 ú.j. 8 

3kk nad 100 m2 2 1 stání na 0,5 ú.j. 4 

Celkem  21 

 

Kanceláře  

-na 35 m2  kancelářské plochy je jedno stání 

-plocha kanceláří je 1188 m2 

=> 34 stání 

 

Obchody 

-na 50 m2 prodejní plochy je jedno stání   
-celková prodejní plocha je 925,08 m2 

=> 19 stání 

 

Kavárna 

-na 15 plochy kavárny je 1 stání 

-plocha kavárny je 145  

=> 10 stání 

 

Celkem je potřeba 84 stání. 

Z tohoto počtu bylo vyhrazeno 5 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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10. Technická infrastruktura 

 

10.1 Vodovod 

 

Stávající veřejné vodovodní potrubí je z PE DN150 a vede ulicemi Velká a Pivovarská. 

Potrubí je uloženo v hlavní pozemní komunikaci. Vodovodní přípojka k objektům bude 

rovněž provedena z PE o délce 9,2m kolmo ke stávajícímu řadu. Přípojka bude připojena 

navrtávacím pasem a ukončena vodoměrnou sestavou, která je umístěna uvnitř objektu ve 

vodoměrné šachtě. Hloubka uložení vodovodního potrubí je 1,2-1,6m. Tato hloubka se 

bude odvíjet od hloubky stávajícího vodovodního řadu.  Sklon vodovodní přípojky je 

minimálně 3‰.  Vzdálenost od ostatních sítí je minimálně 0,4m.  

 

10.1.1 Výpočet potřeby pitné vody 

Výpočet potřeby pitné vody byl proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.,  kde jsou uvedeny 

směrné čísla roční spotřeby vody v m3. 

 

Roční potřeba pitné vody: 

        Počet osob           m3/rok          celkem m3/rok         

Bytové jednotky  28  35   980 

Kanceláře   70  14   980 

Obchody   14  18   252 

Kavárna   3  60   180 

Celkem           2392 m3/rok         
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10.1.2 Výpočet průtoku pitné vody: 

 

Výpočet byl proveden dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. 

 

Tabulka č.2: Hodnoty pro výpočet průtoku pitné vody 

Výtoková armatura 
Počet 

armatur 
DN 

Jmenovitý 
výtok 

QA [l/s] 

Součinite
l výtoku 

f 

Min. přetlak 
[kPa] 

Součinitel 
současnosti 

φ 

Směšovací baterie 
umyvadla 

34 15 0,2 1 50 0,8 

Nádržkový 
splachovač 

42 15 0,15 0,7 50 0,1 

Automatická pračka 16 15 0,2 1 100  

Směšovací baterie u 
dřezu 

17 15 0,2 1 50 0,3 

Směšovací baterie 
sprchová 

8 15 0,2 1 50 1 

Směšovací baterie 
vanová 

16 15 0,3 1 50 0,5 

Tlakový splachovač 
pisoáru 

10 15 0,3 1 100 0,2 

 

      

Výpočet průtoku vody:  

( ) slnQQ iAiD /24,62 =⋅= ∑  

 

100089,0
00624,0

22 DNm
Q

d D ⇒=⋅=
⋅

⋅=
ππ

 

 

 

10.1.3 Popis jednotlivých veličin 

QD … průtok [l/s] 

QA … jmenovitý výtok  [l/s] 

f … součinitel výtoku  

φ. . . součinitel současnosti 

d … průměr [mm] 

 



 46

10.2 Plynovod 

 

Stávající veřejné plynovodní potrubí vede ulicí Velká. Plynovod je nízkotlaký DN 110 

z materiálu PE. Potrubí je uloženo pod pozemní komunikací. Plynovodní přípojka 

k objektům bude rovněž provedena z PE o délce 2,3m kolmo ke stávajícímu řadu. Přípojka 

bude připojena navrtávacím pasem a ukončena hlavním uzávěrem plynu. Hloubka uložení 

plynovodního potrubí je 0,8-1,5m. Tato hloubka se bude odvíjet od hloubky stávajícího 

plynovodního řadu. Plyn bude využíván k vytápění objektu , k ohřevu vody a k vaření. 

 

10.2.1 Výpočet spotřeby plynu 

Bytové jednotky:16 

Hodinová spotřeba plynu: 

Vaření: Qmaxh1 = qhi · pi · k1 = 1,2 · 16 · 1/[ln(p+16)] = 5,540 m3/hod 

TUV: Qmaxh2 = qhi · pi · k1 = 2,1 · 16 · 1/[ln(p+16)] = 9,695 m3/hod 

Topení: Qmaxh3 = qhi · pi · k2 = 2,5 · 16 · 1/ p0,1 = 30,314 m3/hod 

Celkem 45,549 m3/hod  

 

Roční spotřeba plynu 

Vaření: Qp = qsi · pi = 150 · 16 = 2400 m3/rok 

TUV: Qp = qsi · pi = 420 · 16 = 6720 m3/rok 

Topení: Qp = qsi · pi = 2800 · 16 = 44800 m3/rok 

Celkem: 53 920 m3/rok 

 

Prodejny + kavárna: 8 

Qrv = 130 m3/rok 

Qp = Qrv · pi = 130 · 8 = 1040 m3/rok 

 

Kanceláře: na 180 m2 spotřeba 130 m3/rok. 

Qrv = 130 m3/rok 

Qp = Qrv · pi = 130 · 10 = 1300 m3/rok 
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10.2.2 Popis jednotlivých veličin 

Qp … celková roční potřeba plynu [m3/rok] 

qsi … specifická hodnota potřeby plynu [m3/rok] 

qhi … příkon spotřebiče [m3/hod] 

pi … počet účelových jednotek příslušné kategorie 

Qmaxh … maximální hodinová potřeba plynu [m3/hod] 

ki … koeficient současnosti daného účelu spotřebiče 

 

10.3 Elektrika 

 

Podél řešeného území vede podzemní elektrické vedení nízkého napětí do 1 kv a vysokého 

napětí do 35 kv. Nízké napětí vede v ulicích Muzejní, Pivovarská a Velká. Vysoké napětí 

vede poblíž ulice Pivovarská. Vedení je uloženo pod pozemní komunikací. Přípojka 

elektrické energie bude k objektům vedena v zemi o délce 10,9m. 

 

10.3.1 Výpočet potřeby elektrické energie 

-specifický příkon pro byty vč. OV Pbi = 5,5 kW/bj       

-soudobnost pro bytový fond ßn =0,43 

 

Pb = Σ Pbi · ßn = 5,5 · 0,43 · 16 = 37,84 kW 

 

10.3.2 Popis jednotlivých veličin 

Pb … výpočtový příkon [kW]       

Pbi … specifický příkon [kW/bj]       

ßn … soudobnost pro n - bytů 

 

10.4 Kanalizace 

 

Stávající kanalizační potrubí je z kameninového materiálu. Kanalizace je zde jednotná 

vedoucí ulicemi Muzejní, Pivovarská a Velká. Potrubí je uloženo v  pozemní komunikaci. 

Kanalizační přípojka je navržena z PVC a její délka je 12,8 m. Přípojka bude připojena ke 

stávajícímu řadu spojovací vstupní šachtou. Hloubka uložení bude v nezámrzné hloubce 

minimálně 1,5m. 
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10.4.1 Výpočet množství splaškových vod 

 

Tabulka č.3: Hodnoty pro výpočet množství splaškových vod 

Zařizovací předmět Počet zařizovacích předmětů DU 

Umyvadlo 34 0,5 

Sprcha 8 0,6 

Pisoárová mísa 10 0,5 

Vana 16 0,8 

Kuchyňský dřez 17 0,8 

Automatická pračka 16 0,8 

Záchodová mísa 42 2,0 

 

 

Průtok odpadních vod     =⋅= ∑DUKQww 0,5 · 12,7 = 6,3 l/s 

Trvalý průtok odpadních vod    Qc = 0 l/s 

Čerpaný průtok odpadních vod    Qp = 0 l/s 

Celkový průtok odpadních vod    Qtot = Qww + Qc + Qp = 6,3 l/s 

 

10.4.2 Výpočet množství dešťových vod 

-intenzita deště i = 0,03 l/s . m2 

-součinitel odtoku c = 1,0 

-celková plocha střech 1800 m2 

-celková plocha komunikací 800 m2 

Qr = c · i · A 

Qr  pro střechy = 1,0 · 0,03 · 1800 = 54 l/s 

Qr  pro komunikace = 1,0 · 0,03 · 800 = 24 l/s 

Celkem 78 l/s. 

 

=> podle průtokového nomogramu bylo navrženo DN 300. 

 

Posouzení kanalizačního potrubí: 

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci  Qrw =0,33 Qww + Qr + Qc + Qp = 80,09 l/s 

Sklon splaškového potrubí       I = 2,0 % 
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Součinitel drsnosti potrubí   kser = 0,4 mm 

Vnitřní průměr potrubí   d = 0,29 m 

Max. dovolené plnění    h = 70 % 

Průtočný průřez potrubí   S = 0,049386 m2 

Rychlost proudění     v = 2,049 m/s 

Max. dovolený průtok   Qmax = 101,207 l/s 

 

Qmax > Qrw => DN300 vyhovuje 

 

10.4.3 Popis jednotlivých veličin 

Qc.  . . . trvalý průtok odpadních vod [l/s]  

Qp . . . čerpaný průtok odpadních vod [l/s]  

Qtot . . . celkový průtok odpadních vod [l/s] 

Qww … průtok odpadních vod   [l/s] 

Qmax … max. dovolený průtok [l/s] 
C … součinitel odtoku 
i … intenzita deště [l/s . m2] 

A… redukovaná plocha [m2] 
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11. Ekonomické zhodnocení stavby 

 

11.1 Plošné a objemové ukazatele stavby  

 

             Počet polyfunkčních domů                   2   

- obestavěný prostor jednoho domu  8478 m3 

- obestavěný prostor podzemních garáží 7719m3 

 

 Plocha parcely                3188 m2 

 Komunikace                  1149 m2 

 Pěší komunikace      812,65 m2 

 Elektrika       10,9 m 

 Vodovod      9,2 m 

 Plynovod      2,3 m 

 Kanalizace jednotná     12,8 m 

 

11.2 Cenové ukazatele stavby 

 

Pozemek                 15000 Kč/m2 

Polyfunkční domy     6650 Kč/m3 

 Komunikace                  1287 Kč/m2 

 Pěší komunikace      916 Kč/m2 

 Elektrika       1016 Kč/m 

 Vodovod      5109 Kč/m 

 Plynovod      6036 Kč/m 

 Kanalizace jednotná     7826 Kč/m 

 

 Uvedené ceny jsou bez DPH.  
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11.3 Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 

 

SO 01 – POLYFUNKČNÍ DOMY 

SO 02 – PODZEMNÍ GARÁŽE 

SO 03 – ELEKTRIKA 

SO 04 – VODOVOD 

SO 05 – PLYNOVOD 

SO 06 – KANALIZACE JEDNOTNÁ 

SO 07 – PĚŠÍ KOMUNIKACE 

SO 08 – KOMUNIKACE 

SO 09 – ZELEŇ 

SO 10 – VODNÍ PRVEK 

SO 11 – VEŘEJNÝ ODPADKOVÝ KOŠ 

SO 12 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO 13 – LAVIČKY 

 

11.4 Souhrnný propočet nákladů  

 

POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM KČ 

 

I.   POZEMEK____________________________________________________________                             

3188 m2  15000 Kč/ m2  47 820 000 Kč 

 

II.   STAVEBNÍ OBJEKTY_________________________________________________ 

POLYFUNKČNÍ DOMY 

SO-01  Polyfunkční domy 16938 m3  6650 Kč/m3  112 638 000 Kč 

SO-02 Podzemní garáže 7719m3  6700 Kč/ m3  51 717 300 Kč 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

SO-03  Elektrické vedení 10,9  m  1016 Kč/bm  11 100 Kč 

SO-04  Vodovod  9,2 m   5109 Kč/bm  47 000 Kč 

SO-05  Plynovod  2,3 m   6036 Kč/bm  13880 Kč 

SO-06 Kanalizace jednotná 12,8 m   7826 Kč/bm  100 170 Kč 
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KOMUNIKACE 

SO-07  Pěší komunikace 812,65 m2  916 Kč/m2  744 390 Kč 

SO-08  Komunikace  1149 m2   1287 Kč/m2  1 478 763 Kč 

 

MOBILIÁŘ 

SO-09 Zeleň   16 ks   2350 Kč/ks  36 600 Kč 

SO-10 Vodní prvek  1 ks   26750 Kč/ks  26 750 Kč 

SO-11 Veřejný odpadkový koš 2 ks   2 890 Kč/ks  5780 Kč 

SO-12 Veřejné osvětlení 6 ks   8340 Kč/ks  50 100 Kč 

SO-13 Lavičky   4 ks   4 590 Kč/ks  18 360 Kč 

 

NÁKLADY    I. + II.  …………………………………………  215 000 000 Kč 

 

III.   PROVOZNÍ SOUBORY________________________________---_____________ 

 

IV.   PROJEKTOVÉ PRÁCE   _____________________________________ 

5%    10 750 000 Kč 

 

V.   PRŮZKUMOVÉ PRÁCE  _____________________________________ 

0,5%   1 075 000 Kč 

 

VI.  NUS    ___________________________________________ 

Zařízení staveniště    2%   4 300 000 Kč 

 

VII.  REZERVA _______________________________________________________ 

5%   10 750 000 Kč 

 

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH        242 000 000 Kč 
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12. Závěr 

 

Výsledkem mé diplomové práce je návrh využití území proluky v  lokalitě mezi ulicemi 

Velká a Pivovarská v Ostravě. Práce je zpracovaná v úrovni studie. Návrhy byly řešeny 

tak, aby byly v souladu s limity a Územním plánem města Ostravy. 

 

 Pro získání základních údajů o lokalitě byly zpracovány výkresy širších vztahů a 

limitů území. Byl proveden rozbor území z hlediska majetkoprávních vztahů a zjištěn stav 

stávající technické infrastruktury. Byla zhodnocena návaznost lokality na občanskou 

vybavenost a její dostupnost. 

 

 Na základě těchto poznatků byly zpracovány 4 urbanistické koncepty návrhu 

využití proluky. Návrhy byly pojaty z hlediska půdorysného rozložení proluky a rozčlenění 

na zastavitelnou a nezastavitelnou část. Dále bylo provedeno zakomponování hmotové 

struktury do stávající zástavby. 

 

 Po zhodnocení konceptů byla vybrána jedna varianta k podrobnějšímu dopracování. 

Zvolen byl koncept č.1., který svým řešením nejlépe vyhovoval danému prostředí a nejlépe 

zapadal do okolí.  

 

 Ve studii byly zpracovány 2 objekty polyfunkčních domů. Oba objekty mají tři 

nadzemní a jedno podzemní podlažní. K těmto domům byly zpracovány půdorysy všech 

podlaží. V prvním podlaží byly navrhnuty prodejní plochy, ve druhém podlaží kanceláře a 

ve třetím podlaží byty.  

 

 Součástí práce byl i návrh technické a dopravní infrastruktury. U inženýrských sítí 

byly provedeny výpočty jednotlivých dimenzí, potřeba elektrické energie a pitné vody. 

V dopravní infrastruktuře byl proveden výpočet pro minimální nutný počet parkovacích 

stání v podzemních garážích.  

 

Na závěr byl proveden orientační propočet finančních nákladů na realizaci tohoto 

navrženého řešení. 
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Příloha č.2 Vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  PODZEMN  VEDEN

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící

a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 S b. a činí 1 metr po obou

stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,

jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové

dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČS N 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa

pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 S b.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

a provedeny zejména dle ČS N 73 6005, ČS N E N 50 341-1,2, ČS N E N 50341-3,

ČS N E N 50423-1, ČS N 33 2000-5-52 a PNE  34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací

minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. J e zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého

stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČS N IS O 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto

organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo

nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti

mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno

na Linku pro hlášení poruch S kupiny ČE Z, společnosti ČE Z Distribuce, a. s., 840 850 860,

která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení

nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo

na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

S tatní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

SKUPIN  ČEZ



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  N DZEMN  VEDEN

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 S b. je souvislý prostor

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené

kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,

  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného

do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech

prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČS N EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)

a (11) Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry

(dle ČS N EN 50110-1).

2. J eřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich

části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. J e zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení

vysokého napětí.

4. J e zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných

bodů - sloupů nebo stožárů.

5. J e zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry

elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČS N E N 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele

distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou

kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 S b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud

nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat

minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též

požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno

S tátní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

SKUPIN  ČEZ



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  ELEK I K  S NI

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 S b. a je vymezeno

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu

stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV

na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat

o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít

za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně

znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo

stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního

vedení),

2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům

vysokého nebo nízkého napětí,

3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

S tatní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu

provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100172364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

ituační v kres zájmového zemí klad mapov h list
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ŽADATE L

S imona Červencová

30. dubna 2327/10

702 00 Ostrava

NAŠE  ZNAČKA VY IZUJ E  / LINKA VY ÍZE NO DNE

0100172364 Oddělení Dokumentace 11.06.2013

Ř40 Ř40 Ř40

Vyjád ení o existenci energetického za ízení společnosti ČE Z Distribuce, a. s., pro akci:

k.ú. oravská Ostrava 160 a 15ř/1

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100172364 ze dne 11.06.2013, která se týkala vyjád ení o

existenci energetického za ízení. V  majetku společnosti ČE Z Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém

území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické za ízení typu:

PODZE NÍ S ÍT

V p ípadě podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka p ed započetím zemních prací čtrnáct

dní p edem požádat o vytyčení prost ednictvím Zákaznické linky Ř40 Ř40 Ř40, která je Vám k dispozici 24 hodin

denně, 7 dní v týdnu.

E nergetické za ízení je chráněno ochranným pásmem podle §  46 zákona č. 45Ř/2000 S b. (energetický zákon) v

platném znění nebo technickými normami, zejména PNE  33 3301 a CS N E N 50423-1. P ibližný průběh tras

zasíláme v p íloze, p ičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.

V p ípadě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo

trafostanic, pop . bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné

písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v

části Formuláe / Č innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické za ízení, které není v majetku

společnosti ČE Z Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím naši

Poruchovou linku Ř40 Ř50 Ř60, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjád ení je platné 1 rok od  11.06.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro

pot eby územního či stavebního ízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však

vyjád ení Provozovatele distribuční soustavy k p ipojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení

rezervovaného p íkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S  pozdravem

P ílohy

z pově ení DA/ř4/0023/2012

1. S ituační výkres zájmového území
ing. Zbyněk Businský,

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných

pásmech energetických za ízení

vedoucí odboru S práva dat o síti,

ČE Z Distribuce, a. s.

ČE Z Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická Ř74/Ř, PS Č 405 02 | Zákaznická linka: Ř40 Ř40 Ř40, Linka pro hlášení

poruch: Ř40 Ř50 Ř60, fax: 371 102 00Ř, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ :

2472ř035, DIČ: CZ2472ř035 | bank. spoj.: KB Praha 35-45445Ř0267/0100 zapsaná v obchodním rejst íku

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,

Guldenerova 2577/1ř, PS Č 303 2Ř

S KUPINA ČE Z














