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Beník, M.: Studie využití území po šachtě Petr Bezruč, Slezská Ostrava 

Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2014, stran 42 

 

Úkolem bakalářské práce je studie využití území po šachtě Petr Bezruč, Slezská Ostrava. 

Práce se zabývá urbanistickým návrhem území zpracovaným v jedné variantě s napojením na 

technickou a dopravní infrastrukturu. Shrnutím stávajícího stavu řešeného území jsou 

vymezeny cíle a požadavky na urbanistický návrh. Snahou této práce je docílit co 

nejefektivnějšího návrhu řešení území. Návrh využití území je záměr na vybudování 

polyfunkční zástavby v jádru městské části Slezská Ostrava, ve kterém budou obsaženy 

stavby občanské vybavenosti, kancelářské prostory, bydlení, relaxace a sportu.  Navrhovaná 

zástavba navazuje na stávající přilehlé objekty a akceptuje jejich prostorové uspořádání a 

charakter. Výsledné řešení plně respektuje Územně plánovací dokumentaci města Ostravy.  

  

 

Annotation 

 

The aim of this bachelor's thesis is the study of utilisation of the area left after Petr Bezruč's 

shaft, Silesian Ostrava. The thesis is concentrated on the urbanist draft of the area  processed 

in one option connected with technical and traffical infrastructure. Goals and claims for the 

urbanist draft are set by the summarisation of the present state of the solved area. The effort of 

this thesis is to attain as effective draft of solution of the area as possible. The draft for the use 

of the area is the intention of building poly functional buildings in the core of the city part 

Silesian Ostrava, in which buildings of civic facilities, offices, housing, relaxation and sports 

will be built. Drafted buildings relate with the present objects and accept their arrangement 

and characteristics in space. End solution fully respects Area plan documentation of city of 

Ostrava. 

 

Klíčová slova 

 

Návrh, urbanismus, územní plán, jádrové území, občanská a bytová zástavba. 



 

 

Seznam použitých zkratek 

 

MHD  – městská hromadná doprava 

MJ  – měrná jednotka 

OKD  – Ostravsko-karvinské doly 

RPB  – Revírní bratrská pokladna 

ÚSES  – Ústřední systém ekologické stability 

VHHT – Vítkovické horní a hutní těžířstvo 

VOKD – Výstavba ostravsko-karvinských dolů 
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1 Úvod 

 

 

Úkolem bakalářské práce je Studie využití území po šachtě Petr Bezruč, Slezská Ostrava. 

Práce se zabývá urbanistickou studií návrhu území, jejichž snahou je vcítit se ne jen do potřeb 

občanů, ale také investorů a městského obvodu Slezská Ostrava a navrhnout vhodné řešení 

uspořádání tohoto prostoru.  

 

Ostrava je svou rozlohou a počtem obyvatel třetím největším městem v České republice. V 

průběhu padesátých let 20. století se tehdejší Československo orientovalo především na 

rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Centrem těchto odvětví se stala 

Ostrava, v té době také nazývána jako „město uhlí a železa“, nebo také „ocelové srdce 

republiky“.  

 

Těžký průmysl ovšem výrazně poznamenal tvář Ostravy a narušil její krajinný ráz. Souvisí to 

zejména s industriální architekturou, která dominuje celému městu. Stav těchto staveb se za 

poslední léta rapidně zhoršil. Důvodem jsou chátrající uzavřené areály, kterým nikdo 

nevěnoval patřičnou péči. Navzdory těmto skutečnostem, se město Ostrava snaží přeměnit 

svou tvář na rozvojové město a společně s vlastníky jednotlivých průmyslových areálů tuto 

myšlenku postupně realizují. Příkladem jsou rozsáhlé investice do areálu Dolní oblasti 

Vítkovic, který v minulých letech prošel důkladnou rekonstrukcí. Také v budoucnu jsou zde 

plánovány nové projekty a investice, které tento areál oživí. Významným prvkem této 

myšlenky je využití industriálních staveb, z nichž řada je na seznamu Kulturních technických 

památek. Výjimku netvoří ani stavby v areálu bývalého dolu Petr Bezruč. Na tomto seznamu 

je zapsána technická věž a její přidružené strojovny. 

 

Součástí bakalářské práce je rovněž zapojení těchto technických památek do celkového 

uspořádání území. 

 

Hlavním problémem řešení daného území bylo vytvoření reprezentativního místa pro centrum 

Slezské Ostravy, které je zde v budoucnu uvažováno. Toto je zohledněno v návrhu řešeného 

území, které spolu s ostatní zástavbou v areálu utvoří funkční celek, jehož hlavním cílem bude 
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oživení a zkvalitnění bydlení a služeb. Navrhované řešení je zpracováno v jedné variantě a 

vychází ze získaných poznatků a omezujících faktorů, které byly v průběhu práce zpracovány 

a které je nutno akceptovat. Zejména se jedná o specifika oblasti jako je svažitost terénu, stav 

stávajících objektů, stavební uzávěry, odplyňovací vrty, technické památky, kvalita zeleně, 

kontaminace půdy, místní biokoridor a další, které jsou blíže popsány v kapitole 3.7 Limity 

území. 

 

Pro tento návrh je provedeno ekonomické vyhodnocení. Celá práce respektuje Územní plán 

města Ostravy i platnou legislativu. 

 

Textová část této bakalářské práce obsahuje několik kapitol a podkapitol. Druhá kapitola se 

zabývá teoretickými východisky. Obsahuje vysvětlení pojmu urbanismus, územní plánování, 

urbanistická studie, specifika jádrových oblastí a souhrn legislativy dotýkající se tématu. Třetí 

kapitola shrnuje stávající stav řešeného území, zahrnuje popis města Ostravy, jeho městské 

části Slezská Ostrava, vymezení řešeného území, popis areálu dolu s uvedením vlastníků 

objektů a pozemků, územní plán, podrobnou historii dolu, SWOT analýzu území, širší vztahy, 

limity území, stávající dopravní a technickou infrastrukturu, přehled občanské vybavenosti, 

rekreace a sportu v okolí. Čtvrtá kapitola popisuje samotný návrh a napojení území na jeho 

bezprostřední okolí. V předposlední páté kapitole je uveden hrubý finanční propočet 

zvoleného návrhu a v poslední šesté kapitole jsou shrnuty závěry této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 Teoretická východiska 

 

 

2.1  Urbanismus 

 

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) 

jako funkční a vyvážené celky. Obsahuje jak technickou, tak uměleckou stránku. Urbanistické 

projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak 

na architekturu, popřípadě krajinnou architekturu. Cílem urbanismu je koordinace ploch, 

prostorů a objektů určitého území pro dosažení žádaného – optimálního – výsledku podle 

předem definovaných požadavků. Většinou je požadováno ekonomicky, esteticky a 

ekologicky vhodné využití území s vytvořením příznivého životního prostředí člověka a 

ostatních organizmů. [1] 

 

 

2.2  Územní plánování 

  

Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území. Územní 

plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, 

popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Může být pořízen a vydán též pro vymezenou 

část území hlavního města Prahy. Územní plán musí být v souladu se zásadami územního 

rozvoje a s politikou územního rozvoje. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání 

regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Poskytování prostředků z 

veřejných rozpočtů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním 

plánem.[1] 

 

 

2.2.1 Urbanistická studie 

„Řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Urbanistické 

studie se zpravidla zpracovávají pro území vymezené podle potřeb problémů vybraných k 

řešení. Mají předložit variantní (alternativní) řešení problémů v území. Konkrétní obsah a 

rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Pokud má být využita pro následující 

pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu, stanoví se obsah urbanistické studie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdeln%C3%AD_%C3%BAtvar
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajinn%C3%A1_architektura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1sady_%C3%BAzemn%C3%ADho_rozvoje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1sady_%C3%BAzemn%C3%ADho_rozvoje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politika_%C3%BAzemn%C3%ADho_rozvoje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regula%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n
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přiměřené k obsahu uvedené územně plánovací dokumentace.“ [1]  

 

 

2.2.2 Specifika jádrových oblastí měst 

Pro jádrovou oblast jsou specifické středy měst nebo centrální části obytných zón města. Toto 

území spojuje funkce bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Často to jsou historická 

centra měst, která z důvodu památkové ochrany neumožňují dostatečnou úpravu území na 

základě dnešních požadavků. Především se jedná o dopravní obslužnost a parkování, ke 

kterému se při navrhování území novou zástavbou musí přihlížet a dimenzovat jej na dnešní 

poměry. Narušením těchto území došlo k oddělení prostoru od okolní zástavby a tím ztratila 

svůj původní význam. V současné době je snaha o navrácení původní funkce těchto oblastí, 

které budou ctít okolní podmínky a možnosti. 

 

 

2.3  Legislativa dotýkající se tématu 

  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 Vyhláška č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v 

platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon 

 ČSN 73 6110 – Odstavná a parkovací stání 

 

 

 



11 

 

3 Shrnutí stávajícího stavu vymezeného území  

 

    

3.1  Město Ostrava - charakteristika 

  

Město o rozloze 214 km
2
 tvoří celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije okolo 295 tisíc 

obyvatel.
[2] 

Ostrava je třetím největším městem v České republice. Současně je největší 

průmyslovou aglomerací, chápána jako „ocelové srdce republiky“. Umístěná je na 

severovýchodě České republiky a leží ve východní části Moravskoslezského kraje, nedaleko 

polských hranic. Průměrná nadmořská výška činí 210 m n. m.  Ostrava spadá do teplé 

klimatické oblasti. Leží na soutoku řek Ostravice, Odry, Opavy a Lučiny. Ostravice, podle 

které město získalo svůj název, rozděluje Ostravu na Slezskou a Moravskou. [3]  

 

 

3.1.1 Městská část Slezská Ostrava 

Městský obvod Slezská Ostrava je správní obvod pro části Slezská Ostrava, Antošovice, 

Koblov, Heřmanice, Muglinov, Kunčice, Kunčičky a Hrušov a je nejstarší písemně doloženou 

částí dnešní Ostravy. Leží v nadmořské výšce 266 - 286 m.n.m na rozloze 41,75 km2 o délce 

19 km a šířce 4 km. Počet obyvatel žijících na území Slezské Ostravy je kolem 21 tisíc. 

Důležitým charakteristickým rysem Slezské Ostravy je zoologická zahrada, Slezskoostravský 

hrad a Halda Ema, což je s výškou 315 m.n.m. nejvyšší místo Slezské Ostravy. [4] 

 

 

3.2  Vymezení řešeného území  

 

Kraj:     Moravskoslezský 

Město:    Ostrava 

Městský obvod:   Slezská Ostrava 

Celková plocha:   cca 9,5 ha 

Přístupové komunikace:  Michálkovická, Keltičkova 
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(Obr. 1 – vymezení řešeného území, zdroj mapy.cz) 

 

 

3.3 Popis areálu dolu Petr Bezruč  

 

Území se rozprostírá na ploše téměř 10 ha a 

je přístupné z ulice Keltičkova a z ulice 

Michálkovická. Při vstupu do území z ulice 

Keltičkova mineme po levé straně, na 

pozemku paní Halčínové, důlní dílo, jámu č 

IX. Naproti této jámy se nachází pozemky 

par. č. 2335, 2364, 2396/14 a 2365/1 ve 

vlastnictví společnosti VOKD, a.s., která 

v roce 2013 na těchto pozemcích provedla 

demolici staveb. Samotná demolice byla 

provedena na úroveň terénu a vzniklá suť byla rozprostřena v ploše těchto pozemků (Obr. 2).  

 

(Obr.2 Pohled do areálu z ul. Keltičkova, foto 

Beník, 2014) 
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Po zhruba 30 metrech dále se po levé straně  

nacházejí budovy na pozemcích par. č. 

2365/2, 2366, které jsou ve vlastnictví 

společnosti DEMOZ TRADE spol. s.r.o. a 

do dnešního dne jsou využívány (Obr. 3). 

Naproti těmto stavbám, najdeme objekt, 

který patří panu Dužíkovi a nyní je nabízen 

k pronájmu. V roce 2013 prošel tento objekt 

částečnou rekonstrukcí. V jeho těsné 

blízkosti stojí další z důlních děl, jáma č. 

VII.  

 

Po pravé straně se nachází cesta směrem 

dolů, kde vidíme objekt patřící firmě 

ARNET OSTRAVA, spol. s.r.o. (Obr. 4). 

Budeme-li pokračovat dále, kde se cesta 

stáčí doleva, po pravé straně na samotném 

konci území se nachází halové budovy na 

par. č. 2360, 2396/3, 2396/42, patřící 

společnosti Vítkovice a.s. Za oplocením, na 

pozemku společnosti, se nachází zůstatky 

kolejnic, které v době činnosti areálu 

sloužily k přepravě uhlí.  

 

Po pár metrech nám komunikaci lemuje 

opěrná stěna, která byla vybudována 

z důvodu několikametrového svahu (Obr. 5). 

Celý svah je obrostlý náletovou zelení. 

Vydáme-li se dále, po pravé straně dorazíme 

k menší hale patřící společnosti CELSIA, 

s.r.o. na pozemku s parcelním číslem 2361.  

Následuje pozemek par. č. 2369 ve 

vlastnictví společnosti PROFITERM 

(Obr.3 Budovy společnosti DEMOZ TRADE s.r.o., 

foto Beník, 2014) 

 

Obr.4 Budova společnosti ARNET OSTRAVA s.r.o., 

foto Beník, 2014) 

(Obr.5 Opěrná stěna, foto Beník, 2014) 
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GROUP s.r.o.  

 

Pokud se vydáme po komunikaci dále, vlevo 

vidíme odplyňovací vrt po bývalém důlním 

díle, jímž byla kladivová těžní věž (Obr. 6). 

Na pozemku par. č. 2383 na konci 

komunikace stojí budova nacházející se v 

soukromém vlastnictví pana Žerdíka. Vlevo 

od ní je dvojice objektů patřících společnosti 

RIMIDAL, a.s. - par. č. 2380 a par. č. 2379. 

Za těmito budovami se dostáváme ke konci 

areálu, který je ohraničen místním 

biokoridorem a po levé straně svahem, kde 

se nachází bytová zástavba.  

 

Vydáme-li se cestičkou ve svahu, vyjdeme u 

objektu na par. č. 2396/6, 2396/18 a 2396/19 

patřící společnostem DIAMO, a.s. a ZETA – 

MIKA, a.s. Tyto objekty jsou ve velmi 

narušeném stavu a hyzdí okolí (Obr. 7). 

Pokud se vydáme po příjezdové komunikaci 

kolem těchto objektů vzhůru, dostáváme se 

do středu území, kde se nachází trojice 

kulturních památek. Za námi jsou objekty 

garáží a objekty Revírní bratrské pokladny 

(dále jen RBP). Po pravé straně míjíme objekt na par. č. 2375, který vlastní společnost Dalkia 

Industry CZ, a.s. Po levé straně míjíme budovu na parc.č. 2373, která sloužila jako dílny 

starých kompresorů. 

 

Následuje výrazná dominanta celého areálu, a to těžní věž s jámovou budovou jámy 

Terezie/Bezruč č.1 (Obr. 8). Součástí této věže je strojovna těžního stroje Terezie a současně 

pomocná strojovna těžního stroje Terezie. Tato trojice kulturních památek je ve vlastnictví 

(Obr.6 Odplyňovací vrt po bývalém důlním díle, 

foto Beník, 2014) 

(Obr.7 Budovy společnosti DIAMO a ZETA – 

MIKA, foto Beník, 2014) 
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České republiky a spravuje je státní podnik DIAMO. Budeme-li pokračovat dále po cestě, 

dostáváme se do míst, kudy jsme do areálu vstoupili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Územní plán 

 

Řešené území je v Územním plánu města Ostravy vyznačeno jako jádrové území. Jedná se 

tedy o bydlení a občanskou vybavenost centrálního charakteru. 

 

„Funkční využití:  

1. Vhodné  

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  

Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

Nerušící drobná výroba a služby.  

Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  

(Obr. 8 Těžní věž Terezie, foto Beník, 2014) 
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Nezbytná technická vybavenost.  

3. Výjimečně přípustné  

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

zdravotnická, zařízení sociální péče. 

Nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku : 60/50 dB(A).“ [5]  

 

(Obr. 10 Legenda územního plánu, zdroj mapový portál statutárního města Ostravy) 

(Obr. 9 Územní plán s vyznačeným řešeným územím, zdroj mapový portál statutárního města Ostravy 
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3.5  Historie dolu Petr Bezruč 

 

Důl Terezie (od r. 1946 označován Petr Bezruč) se nachází ve východní části Ostravy 

v městské čtvrti Slezská Ostrava. Tato lokalita je ve vzdálenost cca 3 km od centra města. 

Areál dolu byl vybudován na kopci Hladnov, tzv. Jakloveckém kopci, mezi ulicemi 

Keltičkova, Michálkovická a známým Trojickým údolím. Leží u silnice z Moravské Ostravy 

do Michálkovic, dnes frekventovaná ulice Michálkovická. Důl měl dvě jámy s těžními 

věžemi, větrní Terezie a těžní Bezruč č. 2. Věže vytvářely charakteristickou dominantu na 

východním horizontu města. Důl byl založen s původním jménem Terezie v roce 1842. 

Z počátku se jednalo o mělký důl. Jeho zakladatelem byl Josef Gross a spol., který ho prodal 

již v dubnu 1843 Salomonu Mayeru Rothschildovi, vlastníku Vítkovických železáren. Před 

založením dolu probíhaly od roku 1838 v budoucím důlním poli kutací práce. [6] 

 

Důl Terezie byl v návaznosti na připojení dolu na Báňskou dráhu dne 23.12.1862 přebudován 

na hlubinný provoz. V roce 1887 k němu byly připojeny důl Luční a v roce 1883 důl Jindřich 

jako pobočné doly. Od prosince 1894 se vlastníkem stalo VHHT a důl potom podléhal její 

organizační složce Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě. Po Mnichovském 

diktátu v září roku 1938 a okupaci nacistickým Německem od 15.3.1939 zůstal důl Terezie po 

celou dobu okupace ve vlastnictví VHHT, i když od roku 1942 se těžířstvo nuceně stalo 

součástí nacistického koncernu Hermann Göring Werke v Berlíně. Dnem 1.1.1942 byl důl 

přejmenován na Bergschacht (Náhorní důl). Dne 1.5.1945 se navrátil k původnímu jménu 

Terezie. 17. Července roku 1946 byl důl přejmenován na počest „slezského barda“ Petra 

Bezruče, na důl Petr Bezruč. Dne 1.7.1961 došlo k organizačnímu připojení dolu Trojice, 

který se stal pobočným závodem. Ke dni 1.1.1967 došlo k další organizační změně, a to ke 

sloučení  dolů Petr Bezruč a Zárubek v jeden podnik s názvem Důl Ostrava, důl Bezruč se stal 

závodem 1. Organizační změny dále pokračovaly sloučením 1.7.1987 dolu Ostrava a Hlubina 

v jeden důlní podnik s názvem Ostrava. [6] 

 

Znárodněný důl se stal součástí státního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly 

Ostrava, dnešní OKD. [6] 

 

Těžba uhlí byla na dole Petr Bezruč ukončena 30.6.1992. Důl Petr Betruč existoval 160 let 

v údobí 1842 – 2002, těžba uhlí probíhala v letech 1843 – 1992. Důl o rozloze 394 ha měl 14 
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pater, jedno podpatro a v poslední době dvě jámy s těžními věžemi. Největší hloubka jeho 

důlních děl byla 1370 m. Byl to nejhlubší důl v Ostravě. Jámy výdušná a těžní byly 

likvidovány v roce 1993 – 1994 zasypáním. Existence dolu Petr Bezruč byla ukončena 

demolicí těžní věže kladivového tvaru dne 14.8.2002. Areál nečinného dolu Petr Bezruč byl 

vydělen ze společnosti OKD a stal se součástí státního podniku DIAMO, odštěpný závod 

Odra. Ten se zabývá likvidací a revitalizací bývalých dolů na Ostravsku. [6] 

 

 

3.5.1 Sdružené těžní věže jámy Terezie/Petr Bezruč 1 

Sdružené těžní věže nad jámou Terezie tvoří atypickou soustavu dvou věží o rozdílné výšce, 

jejichž konstrukce jsou postavené u sebe na společných základech se vzájemným pootočením 

o 90 stupňů. Jako první byla v roce 1902 postavena vyšší část věže a později v roce 1916 

přistavěna věž nižší. Obě věže mají ocelovou vzpěrovou konstrukci, řešenou jako nýtovaná 

příhradová soustava. Konstrukce věží byla dodána železárnami ve Vítkovicích. Výška vyšší 

těžní věže po osu těžních kol je 30 m. Nižší věž má po osu těžních kol výšku 24 m. Tyto věže 

nahradily původní dřevěnou konstrukci z roku 1878, která měla výšku 15 m. [6] 

 

Vyšší věž sloužila pro dvojčinné klecové zařízení, které bylo vybaveno elektrickým pohonem 

v pozemním provedení. Ve strojovně bylo poháněno těžním strojem s třecím kotoučem, 

konstruovaném v jednolanovém systému Koepe. Výkon těžního stroje byl 825/1325 kW. Stroj 

byl instalován v r. 1959. Vyroben byl Škodou Plzeň. [6] 

 

Nižší těžní věž byla vybavena havarijním těžním zařízením, které sloužilo jako náhrada 

lezního oddělení v jámě, které pak nemuselo být udržováno. Těžní zařízení ve strojovně 

poháněl elektrický těžní stroj o výkonu 1200 HP s měničem Ward-Leonard, jehož mechanická 

část byla vyrobena ve Vítkovických železárnách a elektrické část v Siemens Schuckertových 

závodech ve Vídni. V roce 1964 byl těžní stroj od těžby uhlí odstaven a nadále využíván jen 

pro zmíněné havarijní těžní zařízení v jámě. [6] 

 

Při likvidaci dolu zůstaly sdružené věže zachovány, neboť byly spolu s jámovou  budovou, 

strojovnami a těžními stroji zařazeny 18.10.1993 do seznamu památkových objektů. 

Vzhledem ke své poloze na vrchu Hladnovského kopce tvoří výraznou krajinnou dominant na 

východním horizontu města. Jejich těžní kola se i po odstranění těžních lan vyznačují 
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zvláštností. Při vanoucím větru z určitého směru se samovolně točí, což budí klamný dojem 

těžební činnosti. [6] 

 

 

3.6  SWOT analýza území 

 

Silné stránky   

 Území má velmi dobré napojení na okolní dopravní infrastrukturu a obsluhu MHD 

 Atraktivita oblasti vycházející z výškového umístění a s výhledem na centrum 

Moravské Ostravy 

 Dostupnost sportovního zařízení stadionu Bazaly a nedaleká Zologická zahrada 

 Možnost napojení území na veřejnou technickou infrastrukturu z ulice Michálkovická 

a Keltičkova 

 Občanská vybavenost v okolí 

 

Slabé stránky 

 Stav současného areálu 

 Následky důlní činnosti a jejich odstranění 

 Nedostatek zeleně a městského mobiliáře 

 Z důvodu výskytu důlních plynů je zde omezena nová výstavba  

 Náklady potřebné k demolicím nevyhovujících objektů 

 Celková finanční náročnost realizace 

 

Příležitosti 

 Zlepšení úrovně bydlení v městském obvodu Slezská Ostrava 

 Příchod nových obyvatel do městského obvodu Slezská Ostrava 

 Vznik nových pracovních příležitostí 

 

Hrozby 

 Odkup potřebných pozemků od vlastníků  

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci projektu 

 Kriminalita a vandalismus současného stavu 
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3.7  Limity území 

 

Kulturní památky 

Stavby, které jsou zapsány na seznamu kulturních památek, jsou jedním z výrazných limitů 

tohoto území. Jedná se o: 

1. Těžní věž s jámovou budovou bývalé jámy Terezie/Bezruč č.1 

2. Strojovna těžního stroje 

3. Strojovna pomocného těžního stroje 

 

Důlní vlivy 

Řešené území se nachází v oblasti, která je výrazně poznamenána bývalou důlní činností. 

Mezi největší omezení patří staré důlní díla po bývalých jámách. Vystupují ze země jako 

ocelové komínky s ochrannou zónou až několik desítek metrů. Tuto skutečnost je třeba 

respektovat. Grafické znázornění těchto důlních děl je obsaženo v příloze č.1 

 

Kontaminace území 

Území je lokálně kontaminováno nepolárními extrahovatelnými látkami. Jedná se především 

o uhlovodíky jako benzín, petrolej, motorová nafta a další ropné látky. Z důvodu častého 

výskytu motorových vozidel je nejpostiženější místo prostor garáží. Riziko je hodnoceno jako 

nízké a nepředstavuje pro okolí vážné nebezpečí. U výkopových prací je nutné dbát na 

zvýšenou pozornost při kontaktu zeminy s holou kůží. [7] 

 

Z důvodu netěsnosti rozvodů splaškové kanalizace u budov sociálního zařízení, je v území 

zvýšený obsah amonných iontů. Samotný návrh řeší nové vedení inženýrských sítí, tudíž tento 

aspekt bude eliminován. [7] 

 

Krajinné prvky 

V blízkosti řešeného území se nacházejí dva krajinné prvky ÚSES (Územní systém 

ekologické stability). První z nich je místní biokoridor. Jedná se o lesní pozemek nacházející 

se severovýchodním směrem. Druhým je místní biocentrum Trojické údolí, ležící 

jihovýchodně od řešeného území. Oba tyto prvky jsou v návrhu akceptovány. 
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3.8  Dopravní a technická infrastruktura 

 

Doprava 

Území je dopravně řešeno velmi dobře. U budovy Revírní bratrské pokladny je umístěna 

zastávka MHD pro linky trolejbusu č. 101, 104, 106 a autobusu č. 22, ve směru na 

Michálkovice a Heřmanice. Zhruba 150 m od řešeného území se nachází zastávka MHD ve 

směru centrum. Zde jsou pro občany k dispozici linky č. 101, 104, 106, 108, 109 a 22. 

Samotný areál je napojen na vedlejší komunikaci na ulici Keltičkova a na hlavní komunikaci 

na ulici Michálkovická. 

 

Technická infrastruktura 

Uvnitř areálu se nacházejí především sítě, které sloužily k minulým potřebám území. Z 

důvodu plánu nové zástavby nebudou tyto sítě dostačující a jejich stav neodpovídá dnešním 

požadavkům. Proto je uvažováno o celkovém odstranění těchto sítí. Vliv ochranných pásem 

není omezující. 

 

Napojení areálu na veřejnou technickou infrastrukturu je možné z ulice Michálkovická a 

Keltičkova. Zde se nacházejí podzemní vedení pitné vody (DN 150), veřejné jednotné 

kanalizace (DN 800), nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí, podzemní vedení 

vysokého napětí a plynu. 

 

 

3.9  Stávající stav zeleně 

     

Výskyt zeleně v areálu dolu Petr Bezruč je poměrně rozsáhlý. Především jej tvoří náletové 

rostliny. Jejich uspořádání je nerovnoměrné. 

 

Stávající zeleň bude nutné při realizaci z větší části odstranit a nahradit novou výsadbou.  

 

 

3.10  Občanská vybavenost v okolí 
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Ve větší míře se občanská vybavenost nachází severně od řešeného území. Zhruba 150 m od 

hlavního vstupu do areálu se nachází komplex s prodejnou potravin Penny Market, prodejnou 

denního tisku a tabáku, pobočkou ČSOB a lékárnou.  

 

Nedaleko se také nachází budova Přírodověděcké fakulty Ostravské univerzity, kolejí Jana 

Opletala, Hladnovského gymnázia a budova nedaleké základní školy. 

 

V blízkosti areálu dolu Petr Bezruč se jižně rozprostírá Trojické údolí, které je vhodné pro 

volnočasové a rekreační aktivity. Nepostradatelnou část tohoto území tvoří zoologická 

zahrada. 

 

V nejbližším okolí areálu dolu Petr Bezruč se nachází několik restaurací a hotelů. Severně ve 

vzdálenosti cca 300 m jde o restauraci U Dvořáčků a o několik desítek metrů dále restauraci 

Slunečnice. Na severozápadní straně cca 300 m od areálu se nachází hotel Metropol 

s restaurací, severovýchodně pak penzion Fermata a jihozápadně ve vzdálenosti cca 150 m 

hotel Best. 

 

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou. 

 

 

3.11  Rekreace a sport 

 

Pro turistické nadšence byla v minulosti vybudována naučná stezka dlouhá okolo 7 km. Tato 

stezka má 12 zastávek, z nichž nejblíže areálu dolu Petr bezruč je Zoologická zahrada. Dále 

pokračuje Halda Ema, Údolí Burňa, Muzeum Keltičkova kovárna, Slezskoostravská radnice, 

Koňský ranč Vlčkova, Kostel Sv. Josefa, Židovský hřbitov, Slezskoostravský hrad, Hradní 

lávka, Zastávka Černá louka a Sýkorův most. 

 

Pro příznivce fotbalu je ve vzdálenosti asi 1 km od areálu dolu Stadion Bazaly. 
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4  Urbanistický návrh řešení území 

 

Důležitým prvkem při návrhu řešení je trojice kulturních památek, dílny starých kompresorů, 

zachované stavby RBP a výrobního areálu společnosti PROFITERM GROUP. Tyto objekty 

jsou do návrhového řešení zakomponovány a tvoří nedílnou součást celého území. 

 

 

4.1  Cíl 

 

 Revitalizace narušeného urbanistického celku 

 Rozšíření občanské vybavenosti a bytové zástavby ve Slezské Ostravě 

 Návrh reprezentativního celku a centra obvodu Slezská Ostrava 

 

 

4.2 Návrh umístění zástavby 

 

Stáří stávajících objektů se podepsalo na jejich vzhledu a funkčnosti a řada z nich je 

v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu počítá návrh s demolicí všech objektů v areálu, 

mimo již zmíněné objekty RBP, PROFITECH GROUP a dílny starých kompresorů, které jsou 

graficky znázorněny červenou barvou a trojici kulturních památek, které jsou graficky 

značeny červenou barvou s černým puntíkem. Celé území je pak rozděleno do několika 

funkčních celků. 

 

V části území, kde se nachází stávající objekty Revírní bratrské pokladny, je navržena 

administrativní budova o 4. NP. Graficky je tento objekt vyznačen modrou barvou. Je zde 

také navržena nová parkovací plocha. V případě krátké návštěvy těchto objektů je zde 

navrženo několik podélných parkovacích stání podél ul. Michálkovická. Výchozím 

podkladem pro návrh těchto ploch byla ČSN 73 6110 – Odstavné a parkovací plochy. 

 

Vedle této části území je navržen polyfunkční bytový dům o 4.NP s přístavbou o 2.NP. 

Graficky znázorněn tmavošedou barvou. V 1.NP je uvažováno s občanskou vybaveností, 

v ostatních podlažích s bytovými jednotkami. 
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Centrální část území je tvořena několika funkčními celky. Nejvýznamnější částí tohoto 

prostoru je náměstí, které je rozděleno na dvě části pomocí navržené komunikace 

s omezeným vjezdem. Celý prostor náměstí je navržen jako pěší zóna. První část náměstí 

tvoří jedna ze tří kulturních památek, a to pomocná strojovna těžní věže. Tato kulturní 

památka může sloužit například jako kavárna s restaurací. Pro ucelenou funkci jsou zde 

navrženy dva administrativní objekty o 2.NP, kde v přízemí těchto objektu je uvažováno 

s menšími prodejnami. Náměstí je doplněno o vodní prvek společně s plochou, která může být 

využívána jako klidová zóna. Druhou část náměstí tvoří dominanta těchto kulturních památek, 

těžní věž. Společně s hlavní strojovnou těžní věže a dílnami starých kompresorů jsou 

navrženy jako hornické muzeum. Dopravní obslužnost těchto objektů je zabezpečena rovněž 

komunikací s omezeným vjezdem. Statická doprava je zde vyřešena podél hlavní komunikace 

v první části náměstí a v rámci nově navrženého parkoviště u budov RBP. V nejníže položené 

části tohoto prostoru je navržena sportovní a relaxační zóna. Její součástí jsou víceúčelová 

hřiště pro sporty jako basketbal, volejbal či tenis. Součástí tohoto sportoviště je také provozní 

budova vyznačena graficky oranžovou barvou. Dále je zde navržena klidová zóna kolem 

vodního prvku a dětské hřiště. Celý areál je uvažován jako oplocený a veřejnosti přístupný 

v určené provozní době. 

 

Nad sportovním areálem je pak navržen objekt o 4. NP určený pro bydlení a občanskou 

vybavenost. Graficky je rovněž vyznačen tmavošedou barvou. Tento objekt překonává 

výškový rozdíl způsobený svahem a je kaskádovitě rozdělen. Statická doprava je zde zajištěna 

podél přilehlé komunikace. 

 

Ve spodní části řešeného území se nachází stávající výrobní areál společnosti PROFITECH 

GROUP. Snahou tohoto návrhu je přizpůsobit okolní zástavbu lehké výrobě, která v již 

zmíněné hale probíhá. Napravo od této haly je navržen objekt o 3.NP, který má funkci 

živnostenskou a funkci bydlení. Graficky je znázorněn rovněž tmavošedou barvou. V 1. NP se 

nachází menší prodejny s řemeslnými dílnami, v ostatních podlažích potom bytové jednotky. 

Po levé straně od výrobní haly je navržen komplex bytových domů, taktéž vyznačen graficky 

tmavošedou barvou, o 3. NP s občanskou vybaveností. Tento navržený objekt je doplněn o 

klidovou zónu s dětským hřištěm. Celá spodní část je zajištěna statickou dopravou podél 

komunikace. 
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V levé části od středu území je navržen komplex bytových domů s občanskou vybaveností o 

4.NP. Statická doprava je zde navržena příčně podél komunikace. 

 

Poslední navržený objekt je graficky znázorněn hnědooranžovou barvou a je umístěn u nově 

navrženého kruhového objezdu. Tento objekt má charakter prodeje a je jednopodlažní. 

 

Uspořádání bytových domů bylo řešeno ve snaze vytvořit rovnovážný celek, který lemuje 

nově navržené komunikace a je přizpůsoben okolní stávající zástavbě. 

  

 

4.3 Návrh řešení inženýrských sítí  

 

Současná technická infrastruktura v areálu bývalého dolu Petr Bezruč je nevyhovující jak 

z hlediska funkčnosti, tak kapacity. Stávající sítě podzemního vedení sloužili pro obsluhu 

areálu a z důvodu nákladné rekonstrukce se s nimi v návrhu nepočítá. Veškeré tyto sítě budou 

odstraněny a nahrazeny novými dle potřeb území. 

 

Kanalizace 

Stávající rozvod splaškové kanalizace areálu DPB je ve špatném technickém stavu a 

neodpovídá požadavkům na řešení území. V návrhu je uvažován rozvod nové kanalizace, 

který s důvodu svažitosti terénu bude sveden do jednotné kanalizace na ul. Kmetská, 

materiálová skupina beton DN 800. Ochranná pásma kanalizačních stok se řídí zákonem o 

vodovodech a kanalizacích č.274/2011 Sb. Pro potrubí do DN 500 činí ochranné pásmo 1,5m 

od vnějšího líce potrubí na obě strany. Pro potrubí o DN vyšším jak 500 je toto ochranné 

pásmo zvýšeno na 2,5 m od vnějšího líce potrubí. 

 

V návrhu je uvažováno, že dešťová voda bude ve větší míře svedena ze střech budov do 

jednotné kanalizace. Zbývající množství bude sloužit jako závlaha pro travnaté plochy. 

V případě nevyhovující kapacity bude muset být navrženo samostatné vedení dešťové 

kanalizace. 

 

Předmětem této práce je základní rozvod kanalizace. Neobsahuje výpočty patřičných dimenzí. 
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Voda 

Nově navržená zástavba bude zásobována ze stávající vodovodní sítě nacházející se na ul. 

Michálkovická. Součástí řešení této práce je hrubý rozvod vodovodního potrubí v území 

včetně navržení rozmístění požárních hydrantu dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

zásobování požární vodou. Práce neřeší konkrétní napojení objektů pomocí vodovodních 

přípojek ani patřičné výpočty dimenzí či průtoků. Zásobování vodních prvků vodou je 

uvažováno prostřednictvím svodů ze střech přilehlých objektů. 

 

Ochranná pásma vodovodní sítě se řídí rovněž zákonem o vodovodech a kanalizacích 

č.274/2001 Sb. Pro potrubí do DN 500 je toto pásmo stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce 

potrubí na obě strany. 

 

Elektrická energie 

Zajištění území elektrickou energií je uvažováno z ul. Keltičkova. Z přípojného místa bude 

sveden kabel vysokého napětí do nově navržené transformační stanice. Odtud bude proveden 

rozvod po celém území. Z důvodu velikosti území a energetické náročnosti staveb je 

uvažováno, že spodní část tohoto území bude napojena na stávající transformační stanici 

umístěnou na ulici Na Baranovci. Ochranná pásma elektrického vedení se řídí energetickým 

zákonem a činí pro podzemní rozvod do 110 kV 1 m na každou stranu od vnějšího líce 

kabelu. 

 

Plyn 

V současném areálu se nenachází rozvod plynárenských zařízení. Navrhované řešení uvažuje 

o vybudování rozvodu STL plynu z ul. Michálkovické. Ochranná pásma plynárenských 

zařízení se řídí rovněž energetickým zákonem č.458/2000 Sb., a jsou stanovena pro rozvody 

NTL a STL 1 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 

 

Sdělovací kabel 

Navrhované řešení uvažuje o napojení území na rozvod sdělovacích kabelů z ul. 

Michálkovická. 
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4.4 Návrh řešení dopravní infrastruktury  

 

Hlavní vjezd do areálu je umožněn z nově navrženého kruhového objezdu o průměru 50 m na 

ulici Michálkovická. Do této okružní křižovatky jsou zaústěny ul. Keltičkova, Hladnovská a 

ul. Nejedlého. 

 

Vnitřní komunikační síť je ve velké míře třeba odstranit a nahradit jí novou. Důvodem je 

jejich nevyhovující stav a také nové rozvržení zástavby. Základem pro návrh nové 

komunikační sítě se stala komunikace vedená ve spodní části území v blízkosti areálu 

společnosti PROFITECH GROUP a komunikace vedená podél trojice kulturních památek.  

 

Z důvodu svažitosti terénu je nutné nové komunikace výškově sjednotit. Podélný sklon 

komunikací nesmí dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací překročit hranici 9%. 

 

 

Připojení staveb na dopravní infrastrukturu 

„Chodník, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky 

v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a 

plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení 

s ostatními chodci.“ [8] 

 

„Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a 

v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazená stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu, vycházející 

z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 

81 až 100 stání 5 vyhrazená stání 

101 až 150 stání 6 vyhrazená stání 

151 až 200 stání 7 vyhrazená stání 

201 až 300 stání 8 vyhrazená stání 
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301 až 400 stání 9 vyhrazená stání 

401 až 500 stání 10 vyhrazená stání 

501 a více stání 2% vyhrazených stání“ [8] 

 

„Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů. Podélný sklon smí mít nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5%).“[8] 

 

„Vyhrazená stáni pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání 

pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3 500 mm, která zahrnuje 

manipulační plochu šířky nejméně 1 200 mm. V případech podélného stání při chodníku pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7 000 mm. 

Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) a příčný sklon nejvýše 

v poměru 1:40 (2,5%).“[8] 

 

 

Statická doprava 

Počet navržených parkovacích a odstavných stání je navržen dle ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Území bylo zařazeno dle charakteru do skupiny C, součinitel vlivu 

stupně automobilizace byl zvolen 1 a součinitel redukce stání 0,15.  

 

Administrativa 

Parkovací stání u budov RBP a nově navržených administrativních budov je navrženo 

v celkovém počtu 157 parkovacích stání. Dle ČSN 73 6110 – Odstavná a parkovací stání a 

výpočtu, uvedeném v příloze č. 2, je třeba pro tyto objekty zajistit parkovací stání v počtu 

minimálně 50 parkovacích stání. Navržená kapacita parkovacích stání je dostačující a lze ji 

využít pro další účely. 

 

Polyfunkční domy, bydlení + občanská vybavenost, sportoviště 

V každém z nově navržených polyfunkčních objektů je uvažováno, že první nadzemní podlaží 

budou využívána pro občanskou vybavenost. Z tohoto důvodu je podél těchto objektů 

navrženo podélné parkovací a odstavné stání, které svou kapacitou mimo jiné zahrnuje 

parkovací stání pro bydlení a sportoviště. Dle výpočtu, uvedeném v příloze č. 2, je minimální 
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počet parkovacích stání stanoven na 293 stání. Návrh obsahuje 324 parkovacích a odstavných 

stání. Tudíž je tento požadavek splněn.  

 

Určení celkového počtu parkovacích a odstavných stání se řídí normou ČSN 73 6110 – 

Odstavné a parkovací plochy a jeho výpočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Údržba 

Údržba zahrad, případné stavební úpravy a opravy zadních průčelí a oplocení bude probíhat 

po zpevněných chodnících za navrženými objekty. Tyto chodníky nejsou v návrhu obsaženy 

mimo zpevněného chodníku na ul. Kmetská a na ul. Michálkovická. 
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5. Orientační ekonomické zhodnocení 

 

a) Demolice stávajících budov 

 Objem:  38 428 m
3
OP 

 Cena za MJ:  1 989,- Kč 

  Celkem:  76 433 292,- Kč 

___________________________________________________________________________ 

b) Objekty 

 

 Bytové domy 

 Objem:  82 693 m
3
OP 

 Cena za MJ:  4 401,- Kč 

Celkem:  363 931 893,- Kč  

 

 Budovy občanské vybavenosti 

 Objem:  23 331 m
3
OP 

 Cena za MJ:  6 786,- Kč 

  Celkem:  158 324 166,- Kč 

___________________________________________________________________________ 

c) Dopravní infrastruktura 

 

 Komunikace 

 Plocha:  8 428 m
2
 

 Cena za MJ:  2 485,- Kč 

  Celkem:  20 943 580,- Kč  

 

 Chodníky dlážděné 

 Plocha:  18 540 m
2
 

 Cena za MJ:  1 512,- Kč 

  Celkem:  28 032 480,- Kč 
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 Cyklistické stezky 

 Plocha:  5 358 m
2
 

 Cena za MJ:  1 512,- Kč 

  Celkem:  8 101 296,-  

___________________________________________________________________________ 

d) Technická infrastruktura 

 

 Kanalizace materiálová skupina beton 

 Metry:  1 315 m 

 Cena za MJ:  7 746,- Kč 

  Celkem:  10 185 990,- Kč 

 

 Vodovod materiálová skupina plast 

 Metry:  1 129 m 

 Cena za MJ:  2 757,- Kč 

  Celkem:  3 112 653,-  

 

 Plynovod materiálová skupina ocel 

 Metry:  1 085 m 

 Cena za MJ:  5 168,- Kč 

  Celkem:  5 607 280,- Kč 

 

 Elektrické vedení včetně VO 

 Metry:  1 108 m 

 Cena za MJ:  3 226,- Kč 

  Celkem:  3 574 408,- Kč 

 

 Sdělovací vedení 

 Metry:  1 118 bm 

 Cena za MJ:  1 155,- Kč 

  Celkem:  1 291 290,- Kč 

___________________________________________________________________________ 
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e) Zeleň 

 

 Pokácení nevhodných stromů ø 200 – 300 mm 

 Počet kusů: 49 

 Cena za MJ: 468,- Kč 

  Celkem: 22 932,- Kč 

 

 Pokácení nevhodných stromů ø 500 – 600 mm 

 Počet kusů: 23 

 Cena za MJ: 5 320,- Kč 

  Celkem: 122 360,- Kč 

 

 Odstranění křovin a stromů ø do 100 mm 

 Počet kusů: 45 

 Cena za MJ: 298,- Kč 

  Celkem: 13 410,- Kč  

 

 Výsadba nového trávníku 

 Plocha:  53 000 m
2
 

 Cena za MJ: 58 Kč 

  Celkem: 3 074 000.- Kč 

 

 Výsadba nových stromů 

 Počet kusů:  cca 120 ks 

 Cena za MJ:  2 850,- Kč 

  Celkem:  342 000,- Kč 

 

 Výsadba nových keřů 

 Počet kusů: cca 40 ks 

 Cena za MJ: 420,- Kč 

  Celkem: 16 800,- Kč 
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CELKEM:        683 129 830,- Kč bez DPH 

CELKEM PO ZAOKROUHLENÍ:    684 000 000,- Kč bez DPH 

___________________________________________________________________________ 

f) Projektové a průzkumné práce 

 Stavba zařazena do honorářové zóny III. 

 Dolní interval:      8,065 % 

 Horní interval:      9,81 %  

 Dle náročnosti zařazeno do střední hodnoty:  8,94 % 

  Cena projektových a průzkumných prací:  61 149 600,- Kč  

___________________________________________________________________________ 

g) NUS – náklady na umístění stavby 

 3% z 684 000 000 =       20 520 000,- Kč 

___________________________________________________________________________ 

h) Rezerva 

 Zahrnuje nepředvídatelné náklady ve výši 5 % z ceny díla. 

 Cena:        34 200 000,- Kč 

___________________________________________________________________________ 

 

CENA CELKEM BEZ DPH     799 869 600,- Kč  

DPH 21 %         167 972 616,- Kč 

DPH 15 %         119 980 440,- Kč 

 

Ceny jsou určeny na základě platných cenových ukazatelů ve stavebnictví a vycházejí 

z Českých stavebních standardů. Byl rozlišen účel a materiálová charakteristika jednotlivých 

objektů. 

  

Pro výpočet zeleně, dopravní a technické infrastruktury byl použit katalog Cenových 

ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013, uvedený na internetové stránce 

www.stavebnistandardy.cz. 
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6. Závěr 

 

Areál bývalého dolu Petr Bezruč je situován na Jakloveckém kopci ve středu městské části 

Slezská Ostrava. Díky svému umístění a dopravní obslužností je jednou z nejlukrativnějších 

oblastí tohoto obvodu. 

 

Úkolem Slezské Ostravy je v budoucnu vytvořit reprezentativní místo, které by tvořilo 

centrální část městského obvodu. S trojicí kulturních památek, kterým dominuje těžní věž, je 

areál bývalého dolu Petr Bezruč nejvhodnější kandidát. 

Celkový návrh byl zpracován tak, aby se vcítil ne jen do potřeb občanů, ale také investorů a 

městského obvodu Slezská Ostrava. Využitím lokality by tento obvod získal do jisté míry 

svou samostatnost, nabídl by občanům nové zázemí s podporou nových pracovních míst a 

zlepšil by kvalitu občanské vybavenosti. 

Plocha nově navrženého území je tvořena několika funkčními celky. Jako centrální zóna je 

s trojicí kulturních památek zamýšlen prostor náměstí. Úkolem této části je hlavně nalákat 

nové návštěvníky a přiblížit jim historii tohoto areálu a celkového hornictví v Ostravě. 

K tomuto účelu mohou sloužit pomocná strojovna a hlavní strojovna těžní věže, kde může být 

vybudováno muzeum. Zároveň je součástí tohoto prostoru místo aktivní i pasivní relaxace. 

Okolní zóny jsou potom určeny především k bydlení, občanské vybavenosti a relaxaci. 

 

Veškeré objekty jsou navrhovány tak, aby si vzájemně nestínili a nepřevýšili dominantu 

areálu, těžní věž. Současně jsou výšky objektů přizpůsobeny okolnímu terénu a zajišťují 

oslunění celé lokality.    

 

Nabízí se hned několik možných propojení s okolním prostorem. Nedaleko areálu se nachází 

zoologická zahrada a Halda Ema. Propojením těchto míst může vzniknout například další 

naučná stezka a prostor pro vybudování sportovního a relaxačního zázemí městské části. 

 

Areál bývalého dolu Petr Bezruč má vynikající potenciál pro získání významného postavení 

v městské části Slezská Ostrava. Díky svému historickému kouzlu, industriální architektuře a 

nedalekou zoologickou zahradou má možnost nalákat nové občany a současně se podílet na 

rozvoji turismu v této lokalitě. 
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Seznam výkresové části 

 

 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko 

1. SS – Situace širších vztahů 1 : 2 800 

2. SS – Situace limitů 1 : 1 800 

3. NA – Situace širších vztahů 1 : 2 800 

4. NA – Urbanistický návrh řešení 1 : 1 300 

5.1 NA – Situace inženýrských sítí - plyn, elektro, sdělovací kabel 1 : 1 300 

5.2 NA – Situace inženýrských sítí – vodovod, kanalizace 1 : 1 300 

6 NA – Situace dopravního řešení 1 : 1 300 
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Příloha č. 1: Vyznačení hlavních důlních děl s ochrannou zónou 
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Příloha č. 2 : Tabulka výpočtu odstavných a parkovacích ploch 
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BILANCE DOPRAVY V KLIDU (STATICKÁ DOPRAVA) 

  ÚČELOVÁ JEDNOTKA 
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Bytové domy             259 1 0 100 259 259 

Návštěvy bytových 

domů 
          777   

20 100 0 38,85 5,8275 

Bydlení celkem                       264,8275 

  
       

    

  

Administrativní objekt 2300             30 70 30 76,66 11,499 

Administrativní objekt s 

malou návštěvností 
8917 

            

35 20 80 254,77 38,2155             

            
Administrativa celkem                       49,7145 

  
       

    

  

Obchod     6636         50 90 10 132,7 19,908 

Služby       51       3 90 10 17 2,55 

Kultura - muzeum   1372           50 50 50 27,44 4,116 

Vybavenost celkem                       26,574 

                          

Sportoviště - tenis apod.         50     2 0 0 25 25 

Sportoviště celkem                       25 

Parkovací stání celkem                       366,116 

 


