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1 Úvod 

 

1.1 Zhodnocení výběru 

Územní plánování činnost, která má za úkol sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce či kraje, 

zájmy dotčených orgánů a neposlední řadě zájmy jednotlivých vlastníků nemovitostí. Při 

hledání kompromisu nelze plně vyhovět všem dotčeným subjektům, ale vždy je třeba sledovat 

rovnováhu mezi třemi aspekty – ekonomického, ekologického a sociálního. 

Dodržení těchto aspektů vyžaduje nepřetržitou důkladnost, která s postupem 

času vyžaduje větší úsilí a proto vytvoření udržitelného rozvoje území je mnohdy nesplnitelným 

úkolem, bez případných zásahů do území, která naprosto změní jeho využití. S vývojem 

společnosti je také nutno zpětně kontrolovat a napravovat vzniklé problémy zatěžující dané 

území. Tyto problémy vznikají hlavně změnou společenské, politické nebo ekonomické situace. 

Reakcí na tyto změny jsou často řešeny kladným způsobem a to přistěhováním nových občanů 

a správným využíváním území, který vede k rozvoji nebo záporným a to odchodem obyvatel 

pryč z těchto zasažených území do částí, které jsou více stabilní. Což se neblaze odráží na 

kvalitě bydlení v takto zasažených oblastech a je třeba území vhodně prošetřit, analyzovat a 

tyto problémy vhodně bez náročných zásahů odstranit. Tyto plochy nazýváme brownfields. 

Jedná se o plochy nevyužívaného území, jednotlivé budovy nebo jen plochy bez budov. Patří 

sem také plochy nevyužívané zemědělské a průmyslové půdy. Tento pojem zahrnuje ve své 

podstatě veškeré plochy, areály a prostory, které ztratily své využití. 

Klasickým trendem rozvoje území je budování na tzv. zelené louce, což je 

samozřejmě nejvýhodnější z ekonomického hlediska a z pohledu investora nejméně náročné 

v čem také spočívá jedno z hlavních výběrových hledisek výběru stavební parcely. Bohužel 

s vývojem měst a obcí je takřka nemožné zamezit vytvoření těchto ploch, které pak neblaze 

snižují kvalitu životního prostředí a jeho dotčeného okolí.  
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Území Ostravy je slavné pro svůj průmyslový charakter těžby uhlí, proto se na 

území Ostravska vyskytují hlavně plochy zasažené průmyslovou činností a dále nevyužitím 

takto kdysi užívaných ploch, mezi které také patří plocha bývalého dolu Petra Bezruče na 

hladnovském kopci, kde došlo přerušení těžební činnosti v roce 1992. Důl Petra Bezruče se 

nachází na velmi lukrativní poloze s ohledem na okolní zástavbu. Tato plocha představuje velký 

zájem městského obvodu pro vytvoření centra pro Slezskou Ostravu, což je pro absenci tohoto 

území velice moudrý způsob využití. Na této ploše se vyskytuje vhodně svahem oddělené území 

s krásným výhledem na centrum Ostravy a dominantou této oblasti je těžební věž a k ní 

přidružené strojovny hlavního těžícího stroje, které jsou prohlášené za technické památky a 

vyskytují se na Ústředním seznamu kulturních památek. Dříve průmyslově využívané zóně 

pomohla také změna v územním plánu, který změnil průmyslovou zónu na jádrové území, které 

umožňuje vytvoření nového centra Slezské Ostravy. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout možné nové využití bývalého dolu Petr Bezruč na Slezské 

Ostravě. Navrhnout nové funkční využití s ohledem na okolní funkce území a v souladu 

s požadavky územního plánu. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Územní plánování 

Je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) v určitém území. 

Územní plánování má specifické znaky: 

- Dlouhodobost 

- Velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel 

- Týká se četných zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat 

- Ovlivňuje kvalitu života a životní prostředí 

- Je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno 

- Základní úkoly určuje v ČR zákon 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit 

vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních 

hodnot. Spolu se strategickým plánováním tvoří plánování prostorové. 

Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody urbanismu a dalších 

vědních oborů souvisejících. Využívá běžně výsledky empirické, má teoretickou a praktickou 

stránku. Možnost experimentů je omezená, obdobně tvorba obecně platných teorií. Územní 

plánování je technickým oborem lidské činnosti, někdy je považováno za vědní obor. [1] 
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2.2 Územní plán 

Je projekt (dokumentace) záměru jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje 

určení ploch v území k využití rozlišnému podle hlavních účelů, tzv. funkční využití ploch. 

Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové zónování 

zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí a objektů. [1] 

 

2.3 Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým specifickým 

určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní (průmyslové, zemědělské, sklady), 

sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, vodní, technického vybavení ad. Kromě 

funkčního, tj. účelového využití plochy lze použít ještě např. členění plochy podle fyzikálně-

technických parametrů, např. podle intenzity (hustoty) zástavby, hustoty osídlení ad. [1] 

 

2.4 Životní prostředí 

Je vše, co z okolí působí na organismus, který je subjektem životního prostředí. [1] 

2.5 Infrastruktura 

Je souhrn odvětví ekonomiky, usnadňující tok statků a služeb mezi výrobci a spotřebiteli, např. 

dopravní systémy, spoje, energetické a vodní zdroje, byty, občanská vybavenost, kanalizace, 

zajištění před škodlivými účinky přírody a činnosti lidí. Infrastruktura je sociální, ekonomická 

a technická. (Starší definice: výrobní i nevýrobní odvětví národního hospodářství (dnes 

„makroekonomika“) zajišťující základní nezastupitelné potřeby, tj. takové, které musí být stále 

v činnosti [ŠTĚPÁNEK].) [1] 
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2.6 Technické infrastruktura 

Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního charakteru, 

která mají umožňovat provoz území včetně výrobních činností. Definice technické 

infrastruktury výčtem (taxativní): vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní zařízení, 

ochrana před škodlivými účinky přírody (úpravy toků a protipovodňová opatření) a lidí 

(odstraňování odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. [1] 

 

2.7 Kulturní památka 

Jedna z prvních charakteristik pojmu kulturní památka v té době je uvedena v zákoně o 

kulturních památkách z roku 1958, kde se uvádí: „Památkou je kulturní statek, který je 

dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské 

práce a života, nebo jest ji dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických 

souborů nebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury“. [2] 

 

2.8 Technická památka 

Technické památky jsou významným druhem kulturních památek a jsou často též definované 

jako památky techniky, vědy a výroby. 

Nejobecněji vzato rozumíme těmito památkami taková lidská díla, která 

dokládají vývoj techniky, vědy a výroby v historii společnosti (jejich rozmanitých základních 

forem a využití v různých oblastech společenského života a v různých společenskohistorických 

podmínkách) a jejichž kulturní hodnota je takového stupně, že je v zájmu společnosti jejich 

trvalé uchování. [2] 
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2.9 Brownfields 

Brownfields (anglicky hnědá pole) je urbanistický termín označující nevyužívaná území. Může 

se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. 

Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a 

skladové prostory (haly i deponie), prázdné administrativní budovy a kulturní centra, nevyužitá 

nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy – vše, co není užíváno. 

Definice dle Czech Investu: Pojem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), 

která je nedostatečně využívaná, je zanedbána a případně i kontaminována; nelze ji vhodně 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, 

zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

  



18 

 

3 Příklady a stručný popis využití bývalých průmyslových ploch 

na území Ostravy 

 

3.1 Důl Anselm 

Důl Anselm je nejstarší štolový uhelný důl na Ostravsku. Nachází se u Petříkovic v terénním 

zářezu na jižní straně Landeku, uprostřed těžebního pole vyměřeného roku 1820. Po ukončení 

těžby se z areálu stalo hornické muzeum. Dnes je důl Anselm velkým turistickým lákadlem pro 

každého návštěvníka toho kraje, důl Anselm je prohlášen za kulturní památku a nachází se 

v areálu v areálu hornického muzea Landek, které je největším hornickým skanzenem v České 

republice. [21] 

Obr. 1. Těžební věž Anselm 

(http://im.novinky.cz/mynews/340/63404-top_foto1-rjocl.jpg) 

Hornické muzeum se nachází v Ostravě – Petříkovicích při západním úpatí 

vrcholu Landek (280 m.n.m.), který se vypíná nad soutokem řeky Odry s Ostravicí a jeho areál 

je tvořen prostorem a objekty bývalého dolu Anselm, dříve také Masaryk či Eduard Urx. 

Muzeum je bylo otevřeno dne 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků. Je to 

světoznámá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Jako 

unikátní technické památky na slavnou historii regionu a vrcholu Landek, jako Národní přírodní 

památky s bohatou faunou a flórou, dodává této lokalitě unikátnost a přitažlivost. [12] 
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Samostatné muzeum je tvořeno několika expozicemi, jednak možnost si 

prohlédnout volně areál celého Dolu Anselm a venku vystavené ukázky dobývací a razící 

techniky používané i současných dolech, ale také vnitřní expozice. Vnitřní expozice seznamují 

s historií hornictví na Ostravsku, historií způsoby ražby štol a dolování uhlí, ale také se 

současnou báňskou záchrannou službou. Nejzajímavější je sfárání do pomyslného dolu 

originálním výtahem, kde je možno na vlastní oči vidět podmínky a způsoby práce v dole. 

Návštěva muzea je vynikajícím a poučným i odpočinkovým způsobem, jak strávit den s rodinou 

a dětmi. Návštěvu lze spojit s pěším výletem na nedaleký Landek, po turistické značce, odkud 

je z dřevěné rozhledny nádherný výhled na celou Ostravu a Pobeskydí. Součástí areálu je i 

sportovní a relaxační centrum, nabízející tenisové kurty, lanové centrum a jiné aktivity. [12], 

[21] 

3.2 Důl Alexander 

Důl Alexander je někdejší hlubinný černouhelný důl, který se nachází v Kunčičkách (část 

Ostravy). Po ukončení těžby zůstaly zachovány těžní věže a část provozních objektů a bývalý 

důl byl prohlášen za kulturní památku. [19] 

Obr. č. 2. Důl Alexander 

(http://files.vyletcz.cz/200000503-e119be1742/dulalexander.jpg) 

Výstavbu dolu zahájila v roce 1896 společnost Severní dráha císaře Ferdinanda 

a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se 

Alexander stal součástí sousedního dolu Zárubek, kde bylo vytěženo 5 910 960 tun uhlí. Poté 

už zdejší uhlí šlo na povrch na Zárubku. Část důlního ple dolu Alexander byla k 1. lednu 1979 

předem pod důl Jeremenko ve Vítkovicích. Těžební činnost dolu byla ukončena 31. prosince 
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1992. Těžní jáma (hloubka 945 metrů) byla zasypána v roce 1993 a výdušná jáma (hloubka 

775,3 m) v roce 1994. Obě těžební věže jsou zachovány a prohlášeny za kulturní památku. 

V areálu zachovaných povrchových pracovišť Dolu Alexander dnes sídlí Charita Sv. 

Alexandra. [16] 

 

3.3 Důl Michal 

Důl Michal je bývalý kamenouhelný důl s jedinečnou kolekcí původních stacionárních 

elektrických strojů z doby přestavby z počátku 20. století, spojenou s elektrifikací provozu. 

Expozice je inspirována podle koncepce posledního pracovního dne s důrazem na autenticitu 

prostředí i detailu. Prohlídka je vedená po stopách horníka, nastupujícího do práce. Areál je 

prohlášen národní kulturní památkou a je zahrnut do indikativního seznamu České republiky 

pro zápis do světového kulturního dědictví UNESCO. [20] 

Obr. č. 3. Důl Michal 

(http://www.npu.cz/download/1272436727/exteri%C3%A9r+2.jpg) 

Dnes jsou prostory dolu Michal využívány k prohlídkovým akcím pro připomenutí tehdejší 

těžební činnosti, prohlídka je řešena podle tzv. posledního pracovního dne. Prohlídková trasa 

umožňuje shlédnout autentické vybavení šaten, koupelny, cechovnu, lampovnu, jamovou 

budovu, most pro pohyb mužstva z lampovny do jámové budovy a strojovnu s původním 

technickým zařízením, které představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a 

kompresorů z období počátků elektrifikace. Dále zde probíhají kulturní akce a výstavy. [20] 
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4 Informace o obci 

 

4.1 Ostrava 

Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí největší město 

v České republice, druhé největší město na Moravě a největší město v českém Slezsku. Ostrava 

je rovněž významným univerzitním a průmyslovým městem. 

Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v geomorfologickém 

celku Ostravská pánev. Délka místních komunikací činí 828 km. Město o rozloze 214 km2 tvoří 

celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel. Hustota zalidnění je 1 435 

obyvatel na km2. Ostrava, sídlo Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, je třetím 

největším městem Česka. Ostravská aglomerace, je tvořena obcemi Ostrava, Bohumín, 

Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald má více než 505 tisíc obyvatel a je 

tedy po pražské aglomeraci druhou největší v republice. Širší metropolitní oblast Ostravy pak 

v roce 2009 čítala (podle Eurostatu) 1,1 milionu obyvatel. Ostravska je také součástí 

hornoslezské metropolitní oblasti o populaci 5,3 milionu obyvatel. Sídlem magistrátu je Nová 

radnice. Ve městě sídlí též biskup ostravsko-opavské diecéze. Na území Ostravy se nachází 

čtyři městské památkové zóny. V Ostravě se taktéž nachází Generální konzulát Polské 

republiky. [15] 

 

4.1.1 Historie Ostravy 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji 

dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici, 

kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města, po třicetileté válce však 

význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko 

kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1928 založil 

majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy.  
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Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název 

Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem byla i (ve 

druhé pol. 20. století) přezdívka města: ocelové srdce republiky. 

Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním 

dolů (na území města se od 30. června 1994 netěží) a rozsáhlými investicemi do nápravy škod 

na životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá strojírenská aktivita 

a další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a Beskydy. 

Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních přírodních lokalit, 

z nichž celá řada udržovaných jako chráněná území. Jedná se např. o oblasti Polanský les a 

Polanská niva, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. K přírodním raritám na 

území města patří také bludné balvany ze švédské žuly (původem ze Skandinávie). Dalším 

unikátem je halda Ema. [15] 

 

4.2 Slezská Ostrava 

Slezská Ostrava je nejstarší písemně doloženou částí dnešní Ostravy. Datuje se do 12. století, 

první písemná zmínka pochází až z roku 1229. Území se nachází ve východní části města, která 

je od centra Ostravy dostupná cca 13 min. (3 km) chůzí. Se svou rozlohou 4175 hektar je 

největším obvodem města Ostravy, původně Polská Ostrava. Čítá 21 444 obyvatel ke dni 

30.06.2010. Městský obvod je složen z osmi částí a to: Antošovice, Heřmanice, Hrušov, 

Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov a Slezská Ostrava. Nejmenší částí jsou Antošovice. [15] 

Slezská Ostrava se může chlubit svým umístěním, pro výhled na celé centrum 

Ostravy nabízí velice lukrativní místa pro bydlení stávajícím i budoucím obyvatelům. 

Převážnou část tvoří individuální bydlení a také panelová výstavba, samozřejmě se zde nachází 

spousta občanské vybavenosti a hlavním sportovním lákadlem fotbalový stadion Bazaly klubu 

Baník. Dalšími významnými objekty jsou určitě Slezskoostravská radnice postavena 

v neorenesančním stylu spolu s hradem ze 13. století, Hladnovská vodárna byla postavena 

v secesně historizujícím stylu počátkem 20. století. Dále památkově chráněný odval halda Ema 

a nedaleká zoologická zahrada založená v roce 1951. [15] 
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4.3 Historie dolu Petr Bezruč 

Důl Terezie byl založen v roce 1842 (od roku 1946 Petr Bezruč) a rozkládá se na východní části 

Slezské Ostravy. Areál dolu byl vybudován na kopci Hladnov u silnice z Moravské Ostravy do 

Michálkovic, dnes je tato komunikace velice frekventovanou. Důl měl dvě jámy s těžními 

věžemi, větrní Terezii a těžní PB č. 2, které spolu vytvářeli charakteristickou dominantu. 

Z počátku byl důl mělký, byl založen Josefem Grossem a spol., který ho prodal v dubnu 1843 

Salomonu Mayeru Rothschildovi, vlastníku Vítkovických železáren. Terezie během své 

existence procházela náročnými technickými i stavebními úpravami. Důl Terezie byl 

v návaznosti na připojení dolu na Báňskou dráhu dne 23. 12. 1862 přebudován na hlubinný 

provoz, což bylo pro Terezii velkou změnou pro rozvoj těžby. 

Obr. č. 4. Historická fotografie dolu Terezie/Petr Bezruč 

(http://www.zdarbuh.cz/wp-content/uploads/2009/07/dul-petr-bezruc.jpg) 

Tento pokrok si vyžádal vybudovat umělé větrání v jámě – větrní věže s větrací 

pecí a větrného komínu o výšce 11,4 m. Jako odvod výdušných větrů sloužilo oddělení lezní 

jámy. 

Dále důl Terezie čekaly další rekonstrukce a modernizace s ohledem na 

přizpůsobení se hloubení. V roce 1872 došlo k prohloubení těžní jámy, vybavením parním 

táhlovým čerpadlem a parním těžním strojem. O rok později následovala změna v dopravě 

v dole a to pomocí koňů a až v roce 1877 se začal používat nový parní těžní stroj. 

V roce 1879 se součásti dolu Terezie stal i Důl Vizina a v roce 1883 také Důl 

Jindřich. Následující modernizace proběhla v podobě instalace dvouválcového parního ležatého 

stroje, vyrobeného Strojírnou knížete Salma v Blansku v roce 1878. 
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V prosinci roku 1894 se stalo vlastníkem VHHT (Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo), kdy současně správa dolu podlehla organizační složce Vítkovických 

kamenouhelných dolům v Moravské Ostravě. Od roku 1938 při okupaci nacistickým 

Německem byl důl Terezie stále ve vlastnictví VHHT, i když se v roce 1942 stalo těžířstvo 

nuceně součástí německého koncernu Herman Göring Werke v Berlíně. 

V letech 1900 – 1904 byla uskutečněna velká rekonstrukce a modernizace dolu, 

došlo k nainstalování nového turbokompresoru a dřevěná výztuž jámy byla postupně 

nahrazována zděnou. V roce 1902 Vítkovické železárny nainstalovaly dvouválcový parní těžní 

stroj s ventilovým rozvodem Kraft. V tomto roce důl Terezie sahal do hloubky 614,2 m a 

obnovila se koksovna, která měla 162 koksových pecí a sloužily až do roku 1922. Po tomto 

roce se dochovala pouze úpravna koksovny, která byla propojena s lanovkou s koksovnou 

tehdejší Karolíny. 

V období 1914 – 1917 proběhla další rekonstrukce, která k původní vyšší těžní 

věži z roku 1902, přibyla věž nižší. Obě věže stojí na společných základech a jejich kovová 

konstrukce je vzájemně pootočená o 90°. Nižší věž sloužila pro pomocné těžní zařízení v jámě, 

pro které byl v roce 1916 zabudován elektrický těžní stroj. 

Obr. č. 5. Těžní věž s jámovou budovou jámy Bezruč č. 2 

(http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/image/305.jpg) 

Dne 1. ledna 1942 byl původní název Terezie změněn na německý název 

Bergschacht (Národní důl), podle polohy nad městem na vrchu Jaklovec. Po osvobození od 

nacistického režimu v roce 1945, se důl vrátil ke svému původnímu názvu, které bylo 

definitivně změněno 17. 7. 1946 na dnešní, Petr Bezruč, na počest národního umělce a básníka 
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Petra Bezruče (Slezské písně). Znárodněný důl se v roce 1946 stal součástí státního podniku 

Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, dnešní OKD. 

V 60. letech došlo k dalším změnám a to k připojení dolu Trojice (1. 7. 1961) a 

dolu Zárubek (1. 1. 1967). Tímto spojením Bezruče a Zárubku vznikl jeden podnik s názvem 

Důl Ostrava. Po sloučení s dolem Trojice, začalo hloubení jámy Bezruč č. 2 až do roku 1964, 

kdy hloubení bylo dokončeno. V letech 1963 – 1964 byla nad jámou Bezruč č. 2 postavena 

nová kladivová těžní věž. Skládala se z ocelové konstrukce kladivového tvaru (tvar písmene 

T). Tato stavba, která se skládala ze čtyř nosných ocelových sloupů s příhradovou výztuží 

sahala do výšky 43 m (obr.5).  

V hlavě věže se nacházela strojovna pro skipoklecové těžní zařízení 

s vyhlídkovým ochozem. Tato věž bývala nejvýraznější dominantou na hladnovském návrší. 

Tato dominantní věžová stavba byla vyhlášena i kulturní památkou (23. 7. 1993), přesto dne 

14. 8. 2002 došlo ke stržení této budovy z důvodu špatného technického stavu (obr.6). Dne 

1.7.1987 došlo k dalšímu sloučení s dolem Hlubina s tak vzniku podniku s názvem Důl Ostrava. 

Těžba uhlí v dole Petr Bezruč byla podle usnesení vlády č. 827/91 o útlumu 

těžby ukončena 30. 6. 1992. Poslední jízda osob do dolu těžní jámy Bezruč č. 2 se uskutečnila 

23. 7. 1993, kdy následovalo zasypání důlní jámy. Větrní jáma Terezie (Bezruč č. 1) měla 

konečnou hloubku 898,39 m a dne 18. 10. 1993 byla prohlášena za kulturní památku, jak je 

tomu do dnešních dnů. Těžní jáma Bezruč č. 2 sahala do větší hloubky a to až 1089 m, čímž 

patřila k nejhlubším v ostravsko-karvinském revíru. 

Obr. č. 6. Demolice těžní věže 

(http://www.hornicky-klub.info/storage/200707271607_odstrel.jpg) 
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Do dnešního dne se v areálu nachází několik pomocných objektů z 19. století, 

náležící k nejstarším povrchovým důlním objektům v revíru. Z technického zařízení se zde 

zachoval pomocný těžní stroj Siemens-Schuckert Werke z roku 1914 s rotačním měničem 

Ward-Leonard, rozvodná deska se secesním motivem, řízení jízdy a Karlíkův tachograf. Ve 

strojovně těžního stroje č. 1 z roku 1920 od firmy Siemens-Schuckert Werke. [3] 

Areál nynějšího DPB je dnes ve vlastnictví státního podniku DIAMO, 

organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného 

hornictví v ČR. V Ostravsku se sídlem ve Vítkovicích, podnik několik objektů pronajímá a 

některé odprodal. Samotný areál PB je v současnosti přístupný a nijak zabezpečený proti vstupu 

do areálu, samotné budovy bývalého dolu a dnes kulturní památky, jsou uzamčený a 

zabezpečený proti přístupu veřejnosti. 
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5 Popis současného stavu Dolu Petr Bezruč 

 

5.1 Popis území 

Areál dolu PB se nachází na území Slezské Ostravy, celý areál se rozprostírá do plochy 10 ha 

a je možné se na něj dostat dvěma vstupy. Hlavní vstup se nachází z ulice Ketličkova a druhý 

najdeme z ulice Michálkovická. Území DPB charakteristické pro své rozdělení svahem, který 

území rozděluje do dvou výškových úrovní. Tato bakalářská práce se zabývá vrchní částí 

území, která v sobě zahrnuje kulturní památky a rozprostírá se na ploše 5,5 ha. 

Obr. č. 7. Vstup do areálu dolu Terezie/Petr Bezruč (P. Hanzlík 2014) 

Popis areálu bude probíhat od hlavní vstupu a to z ulice Ketličkova. Z hlavního 

vstupu můžeme hned po pravé straně vidět zdemolovanou bývalou budovu dolu PB, která dříve 

sloužila jako správní budova, tento pozemek par. č. 2334, pokrývá jen silná vrstva stavební suti 

bývalé správní budovy, stavební suť se rozprostírá po celém půdorysném pozemku tehdejší 

budovy. Naproti tomuto pozemku se nachází další pozemek obsahující stavební suť par. č. 2335 

a 2364, budova není celá zdemolovaná a je tam možný vstup, není nijak zabezpečený a tyto 

prostory jsou velice nebezpečné lidskému zdraví. V tuto chvíli se nacházíme na rozcestí, kde 

nás směr vpravo pošle směrem dolu, v tomto svahu se nachází po pravé straně stále využívaná 

budova par. č. 2396/4, která je dnes využívána soukromím podnikatelem, kde prostory slouží 

firmě ARNET Ostrava s.r.o. s přilehlým parkovištěm. Budova se nachází v dobrém technickém 
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stavu a je udržována. Pod tímto pozemkem se nachází budova garsonky par. č. 2396/78, která 

není využívána ani udržována, její technický stav je ve velice špatném stavu, ale nijak 

neohrožuje bezpečnost svého okolí. Když se vrátíme na rozcestí a vydáme se cestou vlevo, po 

pravé ruce budeme mít budovu par. č. 2363 a 2362, tyto budovy jsou dnes také stále využívány 

a jejich technický stav není nijak ohrožující bezpečnost svého okolí, ale zdá že, že jsou jen 

udržovány a však ne rekonstruovány. Tyto prostory jsou využívány k provozu soukromé 

činnosti vlastníka a budova par. č. 2363 je k mání k pronajmutí prostor. 

Obr. č. 8. Zrekonstruovaná budova (P. Hanzlík 2014) 

Za těmito budovami se nachází rekonstruována budova par. č. 2396/2, která 

působí dobrým technickým stavem, není však aktivně využívána. Těsně před touto budovou se 

nachází jedno z důlních děl, jáma č. VII. S tímto objektem je v návrhu č. 2 počítáno, jako 

s budoucím využitím. Vedle této budovy se nachází jedna z kulturních památek a to budova 

strojovny pomocného těžního stroje par. č. 2368. Budova je zrekonstruována a je ve velice 

dobrém technickém stavu, do budovy je zamezen vstup veřejnosti. Těsně vedle se nachází 

hlavní dominanta tohoto území a to samostatná těžební věž č. 2. Samostatná budova neproběhla 

vnějšími povrchovými úpravami, až na hlavní příhradovou nosnou konstrukci, která je opatřena 

nátěrem proti korozi oceli. Objekt je celkově v dobrém technickém stavu. Naproti této 

dominanty se nachází další z trojice technických památek a to je další strojovna bývalého 

těžebního stroje par. č 2371. Budova je ve stejném technickém stavu, jako předešla strojovna a 

obě jsou připravené pro případné nové využití území. 



29 

 

Budovy v těsné blízkosti strojovny těžního stroje par. č. 2371 se nachází objekty 

využívány v soukromém vlastnictví. Jejich technický stav je velmi špatný a provoz v těchto 

budovách by byl velice nebezpečný bez případných rekonstrukčních zásahů, jedná se o budovy 

par. č. 2366, 2365/2, 2365/1. Je zde doporučená demolice, výhradně u objektu par. č. 2365/1. 

Objekt par. č. 2372 je využíván soukromým účelům, budova je využívána soukromým 

automechanikem a nachází se v neudržovaném stavu, technický stav budovy neohrožuje své 

okolí, ale pro nové využití je doporučena demolice. 

Obr. č. 9. Sdružená těžní věž s jámovou budovou jámy Terezie/Petr Bezruč č.1 

(P. Hanzlík 2014) 

Když budeme pokračovat touto cestou směrem k vstupu do území z ulice 

Michálkovická, narazíme po pravé straně, sousedící s těžební věží, tato budova je naprosto 

opuštěná a zdemolovaná, pohyb v těchto prostorech je nebezpečný a je zde doporučená 

demolice. Naproti této budovy se nachází další opuštěná budova par. č. 2375, do které je 

zamezen vstup veřejnosti a její technický stav se nachází ve velice zchátralém stavu. Při dalším 

postupu směrem k vstupu z ulice Michálkovická se nachází pozemek kruhového tvaru par. č. 

2372, na kterém se nacházejí železobetonové panely ve tvaru osmihranu a uvnitř se povalují 

použité automobilové pneumatiky, zde je odstranění naprosto nevyhnutelné. Tento pozemek se 

vztahuje k nízké budově par. č. 2376 a 2396/8, která slouží soukromým účelům. Na přilehle 
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ploše se vyskytují stavební stroje a další skládka použitých pneumatik. U vstupu z ulice 

Michálkovická se nachází největší budova území PB, par. č. 2396/6, 2396/18 a 2396/19. Jedná 

se o halovou budovu s ocelovou rámovou nosnou konstrukcí, tento objekt je velice nebezpečný 

svému okolí a není zde nijak zamezen přístup do vnitřních prostor. V objektu se nachází velké 

množství stavební suti a různých odpadků tvořících menší skládky. Uvnitř objektu se zdržují 

nepřizpůsobiví občané a bezdomovci, navíc pohyb po těchto prostorech je velice nebezpečný 

díky odpadávajícím střešním a stropním konstrukcím. Tento objekt také hází na tuto část 

negativní pohled veřejnosti, díky možnému pohledu z hlavní silnice Michálkovická. Zá tímto 

objektem se už nachází poslední budova firmy UNIBEST s.r.o. par. č. 2407/2. Firma poskytuje 

stravovací služby přilehlé budovy RBP (Revírní bratrské pokladny). 

Obr. č. 10. Budova strojovny pomocného těžebního stroje (P. Hanzlík 2014) 

Obr. č. 11. Budova strojovny těžebního stroje (P. Hanzlík 2014) 

Samotná budova RBP se nachází v těsné blízkosti ulice Michálkovická a její 

poloha je rovnoběžně s touto ulicí par. č. 2396/15 a 2396/97. Tyto budovy jsou rekonstruovány 

a jejich vzhled i technický stav jsou ve velice dobrém stavu. Obě budovy jsou plně využívány 

a udržovány organizaci RBP, spolu s přilehlým parkovištěm, které je přístupné ze vstupu do 

DBP z ulice Michálkovická. 
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5.2 Majetkoprávní vztahy 

Pozemky areálu DPB se nachází v držení mnoho různých vlastníků. Tento problém je také 

jedením z hlavních problémů, který se bude muset vyřešit, než začne jakákoliv regenerace. Pro 

jednoduché jednání a možnost realizace návrhu, je nutné, aby pozemky spadaly pod jednoho 

majitele. Převážné vlastnictví patří státnímu podniku DIAMO. [13] 

Tab. 1. Výpis vlastnictví 

Vlastník Parcelní číslo Způsob využití 

DIAMO 

2370, 2371, 2368, 2396/18, 2372, 2396/19 Zastavěná plocha a nádvoří 

2396/71, 2396/72, 2396/88, 2396/1 Manipulační plocha 

2396/50 Ostatní komunikace 

RBP – zdravotní 

pojišťovna 

2396/74, 2396/15, 2396/44, 2396/97 Zastavěná plocha a nádvoří 

2396/61, 2396/53, 2396/75 Manipulační plocha 

1946/55, 2396/7, 2404/2 Ostatní komunikace 

2396/38, 1946/80, 2405, 2404/1 Jiná plocha 

VOKD a.s. 2334, 2365/1, 2396/14, 2335, 2364 Zastavěná plocha a nádvoří 

ARNET 

OSTRAVA 

spol. s.r.o. 

2396/4 Zastavěná plocha a nádvoří 

2396/49 Manipulační plocha 

VÍTKOVICE 

a.s. 

 

2396/78, 2396/5 Zastavěná plocha a nádvoří 

Pavel Prokop 

2396/58, 2396/59 Manipulační plocha 

2396/2 Zastavěná plocha a nádvoří 



32 

 

Pavel Husarik 

2362 Zastavěná plocha a nádvoří 

2396/94 Manipulační plocha 

Petr Dužík 

2363 Zastavěná plocha a nádvoří 

2369/92 Manipulační plocha 

DEMOZ 

TRADE 

spol. s.r.o. 

2365/2, 2366 Zastavěná plocha a nádvoří 

2367 Manipulační plocha 

ČESKÁ 

OCHRANNÁ 

SLUŽBA 

2373 Zastavěná plocha a nádvoří 

Dalkia 

Industry 

CZ, a.s. 

2375 Zastavěná plocha a nádvoří 

Jiří Wažik 

2376, 2396/8, 2378, 2396/30 Zastavěná plocha a nádvoří 

2396/56, Manipulační plocha 

Statutární 

město 

Ostrava 

2396/91 Ostatní komunikace 

ZETA – MIKA 

a.s. 
2396/6 Zastavěná plocha a nádvoří 

UNIBEST CZ 

s.r.o. 

2407/2 Zastavěná plocha a nádvoří 

2406 Manipulační plocha 

2407/1 Jiná plocha 
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5.3 Širší vztahy řešeného území 

Plocha bývalého černouhelného DPB se nachází ve Slezské Ostravě. Plocha bývalého DPB je 

přímo přístupná z ulice Michálkovická, která tvoří hlavní dopravní spojení mezi centrem 

Ostravy a Michálkovicemi. Spodní část území (jihovýchodní) je ohraničena lesními plochami, 

vrchní a boční čísti jsou ohraničeni individuální a hromadnou zástavbou bydlení. Území se 

nachází cca 10 minut od centra Ostravy. 

Tato lokalita zasažená bývalou těžební činností je dnes vedena jako jádrové 

území, což je důležitý krok pro vytvoření nového centra pro Slezskou Ostravu. Území je snadno 

přístupné automobilovou dopravou a MHD. Nejbližší blízkosti se vyskytuje trolejbusová (linky 

104, 106, 108, 109, 111, 112, 113) a zároveň autobusová zastávka (linka 22, 92), docházková 

vzdálenost 1 minuta. Jednou z dalších možností dopravního spojení je autobusová zastávka 

Hladnov (linky 22, 92), ve vzdálenosti cca 3 minuty chůzí. 

V okolí areálu bývalého DPB je funkčně využíváno především k bydlení, ať už 

hromadné nebo individuální a občanskou vybaveností. Mále plochy zabírají funkci lehkého 

průmyslu. Občanská vybavenost se vyskytuje hlavně na severní části zkoumaného území. 

V docházkové vzdálenosti do 400m od areálu, se nachází: 

- Penny Market 

- Autoservis CLINIC Cars 

- Přírodovědecká fakulta 

- Hotel Metropol 

- Hotel Best, spol. s.r.o. 

- Hotel Garni 

- Zdravotní středisko Modrý pavilon a lékárna 

- Mateřská školka 

- Ordinace dětského lékaře 

- VŠ koleje Jana Opletala 

- Restaurant Slunečnice 

- Hladnovské gymnázium 

- Penzion Fermata 

Vzdálenost 400 m je počítána od hlavního vstupu DPB vzdušnou čarou. 
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5.4 Limity území 

5.4.1 Důlní vlivy 

Jedním z hlavních problémů území DPB jsou pochopitelně odplyňovací výduchy, které zde plní 

svou důležitou funkci, stabilizování území po bývalé důlní činnosti. Jsou to stará důlní díla po 

bývalých jamách v podobě ocelové trubky „komínku“ vystupující ze země. Tyto bývalá důlní 

díla je třeba respektovat pro jejich ochranná pásma (až 50m ) a v podobě oplocení (2,5 až 7,5m) 

proti mechanickému poškození.  

Obr. č. 12. Odplyňovací vrt (P. Hanzlík 2014)  

5.4.2 Geografie reliéfu 

Při návrhu bylo třeba zohlednit také svah, probíhající územím DPB, který výškově rozděluje 

řešené území do dvou úrovní. 

 

5.4.3 Krajinotvorné prvky 

Řešeným územím probíhá významný krajinný prvek ÚSES (Územní systém ekologické 

stability). Tento krajinotvorný prvek probíhá územím ve východní části území a kolmo jím 

probíhá v největší šířce cca 60 m. Tento prvek, místní (lokální) biokoridor spojuje místní 

(lokální) biocentrum. 

Při návrhu je tento krajinotvorný prvek respektován. 
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5.4.4 Kulturní památky 

Dalším omezujícím prvkem jsou bývalé stavby, které představují vzpomínku za bývalou důlní 

činností a jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Jedná se o tyto kulturní památky: 

1) Těžební věž, budova bývalé jámy Bezruč č. 2 

2) Strojovnu těžebního stroje 

3) Strojovnu pomocného těžebního stroje 

 

5.5 Zajímavosti v okolí Dolu Petra Bezruče 

 

5.5.1 Halda Ema 

Halda Ema (někdy také psáno jako Ema-Terezie či Terezie-Ema) je ostravská kuželovitá halda 

s vrcholem ve výšce 315 m n. m. Nachází se jižně od řešeného území DPB zhruba 600m 

vzdušnou čarou. [22]  

Obr. č. 13. Halda Ema 

(http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/37/3699/369840.jpg?1340221071) 

Haldu Ema tvoří zhruba tři miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů. 

Počátky založení sahají až do dob před rokem 1920. Halda je slavná pro své vyvěrající se 

bělostné obláčky plynů, jedná se o oxid siřičitý. Povrch je neustále zahříván vnitřními procesy, 

takže halda stále pracuje, uvnitř haldy dosahuje teplota až k závratným teplotám a to 1500°C. 

Díky těmto teplotám je umožněn vznik nerostů, jako je porcelanit a jaspis. Vstup na toto území 

byl v roce 2011 zakázán vlastníkem pozemku (RPG RE Land), tento zákaz byl v roce 2012 



36 

 

zrušen. Vstup a zdržování se na tomto pozemku je tedy na vlastní nebezpečí. Díky teplu, které 

z hory vyvěrá, na haldě vzniká teplomilná flóra. Vyskytuje se zde teplomilní stepní fauna. [22] 

 

5.5.2 Zoologická zahrada 

Zoologická zahrada se nachází zhruba 1 km od areálu DPB po ulicí Michálkovická směrem na 

Michálkovice. Plocha zoologické zahrady se svou rozlohou 100 ha je druhou největší 

zoologickou zahradou v Česku. Je základním členem Unie českých a slovenských zoologických 

zahrad, členem Unie botanických zahrad České republiky, Evropské asociace zoologických 

zahrad a akvárií a Světové asociace zoologických zahrad a akvárií. Rozestavěný pozemek byl 

poprvé zpřístupněn veřejnosti v roce 1960. Dále se zoologická zahrada zvětšovala a rozrůstala 

o další přírůstky zvířat z mnoha světových krajů. Zoologická zahrada také disponuje botanickou 

zahradou a v průběhu své působnosti získala spousty ocenění. [14] 

 

5.5.3 Secesní vodárenská věž 

Tato vodárenská věž se nachází mezi ulicemi Michálkovická, Chitussiho a Nejedlého. Byla 

postavena v letech 1908 – 1909 podle projektu Jaroslava Volence. Vodárenská věž s hasičskou 

zbrojnicí pojal ve formě oktogonu, k němuž se pojí hranolová věž se schodištěm a rozhlednou. 

Nádrže se nacházeli v suterénu a v nejvyšším patře. V roce 1992 byla prohlášena kulturní 

památkou. Šlo však o soukromý objekt. Tehdejší majitel využíval stavbu jako restauraci, kterou 

později uzavřel a veškeré vnitřní vybavení odvezl. 

Obr. č. 14. Secesní vodárenská věž 

(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/ 

Vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_Ostrava-

Hladnov.jpg) 
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Dnes je využívána pro přenos telekomunikačních sítí. Věž také ztratila svou 

funkci vyhlídky, díky přilehlé bytové budově čítající sedm pater. Vodárenská věž tak 

definitivně zmizela z panorama Slezské Ostravy. [23] 

 

5.6 SWOT analýza řešeného území 

 

Silné stránky 

- Atraktivita polohy území, výhled na centrum Ostravy 

- Vyskytující se občanská vybavenost 

- Možnost napojení inženýrských sítí na stávající technickou infrastrukturu z ulice 

Michálkovická 

- Velmi dobrá dopravní dostupnost a návaznost na MHD 

- Blízké kulturní vyžití (Zoologická zahrada, fotbalový stadion Bazaly) 

Nedostatky 

- Plochy zasažené bývalou důlní činností 

- Technický stav stávajících objektů 

- Nutnost odstranění a demolice nevyhovujících objektů 

- Omezení místa nová výstavby výskytem odplyňovacích vrtů 

- Finanční náročnost znovu obnovení území 

- Nutnost velkých povrchových úprav 

Příležitosti 

- Vznik nového centra Slezské Ostravy 

- Rozšíření nových obytných zón 

- Nové pracovní příležitosti 

- Zlepšení kvality prostředí 

- Příchod nových obyvatel a investorů 
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Hrozby 

- Velké riziko možných finančních nedostatků v průběhu realizace 

- Neochota odkoupení pozemků soukromníky, pro vytvoření nového centra 

- Při zachování současného stavu nebezpečí vandalismu, kriminality, a vytváření 

prostředí pro bezdomovce a drogově závislé skupiny 

 

5.7 Technická infrastruktura 

Stav inženýrských sítí a areálu DPB byl navrhován pro dřívější využívání. Stávající dimenze a 

rozsah pro nové využití bude nedostačující a kompletně nevhodný. Některé inženýrské sítě na 

území schází. Výhodou pro nové využití a vytvoření nové zástavby je, že v průběhu realizace 

nebudou tvořit funkci limit, protože dojde k odstranění. 

 

5.8 Dopravní infrastruktura 

Území areálu DPB je dobře přístupný. Současný stav dopravní infrastruktury v areálu se 

nachází ve stavu schopném obsluhovat toto území lehkou automobilovou dopravou. Oba 

návrhy počítají s návrhem nové komunikační sítě.  
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6 Návrh řešení 

 

6.1 Popis návrhu 

 

Pří postupu návrhu byly hlavními konstantami trojice kulturních památek a budova Revírní 

bratrské pokladny s přístavbou. Oba návrhy musely být tyto konstanty respektovány a nebylo 

možné jejich odstranění. Dalším prvkem, který určil způsob navrhované zástavby je svah, který 

rozděluje území DPB do dvou výškových úrovní. Samozřejmě bylo třeba také respektovat 

výduchy bývalých jam. 

Hlavním požadavkem bylo navrhnutí nového centra pro Slezskou Ostravu, 

protože území toto plochu postrádá. Aby došlo k vytvoření centra (náměstí) je potřeba tento 

prostor uzavřít ze všech stran. Tuto pozici vybízí trojice kulturních památek, které se mohou 

stát skvělou dominantou tohoto území a zároveň budou stále připomínat tehdejší ráz a historii 

dřívější krajiny. Jedním z uzavíracích prvků plochy náměstí se právě stal místní svah a dále 

obloukově zvolená dvojice budov, které uzavírají centrum ze severní části. Budovy jsou od 

sebe odděleny dost širokým prostorem, aby byl umožněn průhled z hlavního vstupu do území 

a to z ulice Ketličkova, na dominantu území a tou je těžní věž Terezie/Petr Bezruč č. 1. 

S plochou náměstí je počítáno v obou variantních řešeních. 

Plocha náměstí je navrhována dlážděná např. žulový kámen v celé své ploše o 

doplněný městský mobiliář a zeleň. Aby bylo možné vytvořit plochu pro shromažďování 

velkého počtu obyvatel.  
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6.2 Návrh č. 1 

 

V této variantě se počítá s demolicí veškerých bývalých objektů, samozřejmě kromě budovy 

RBP a trojice kulturních památek. Vzhledem k technickému stavu současného areálu DPB, je 

tato varianta příhodnější a osobně, se přikládám k této variantě řešení. Je potřeba nového centra, 

které se bude snažit tuto funkci plnit po co nejdéle možné období a proto je to rozhodně 

rozumnější varianta.  

Obr. č. 15. Návrh č. 1(P. Hanzlík 2014) 

Řešené území pokrývá převážně občanská vybavenost v podobě 

administrativních ploch, služeb, technického zázemí, kongresového domu, školky a také 

vytvoření nových bytových jednotek. 

1, 2 – Tyto dva objekty, které uzavírají plochu náměstí, jsou navrhované, jako 

polyfunkční domy a to v podobně umístění služeb a občanské vybavenosti ve spodních patrech 

a vytvořeních nových bytových jednotek ve vyšších patrech. Obě budovy sahají do výšky 5 

nadzemních podlaží. Budova č. 1 navíc zahrnuje přístup do podzemních prostor, které budou 

využívané, jako podzemní parkoviště, pro zajištění dostatečných odstavných ploch pro 

statickou dopravu. V každé z budov se bude nacházet k dispozici 32 bytových jednotek. 

3 – Tento objekt nacházející se ve svažitém území, který běží rovnoběžně 

s komunikací spojující horní část areálu se spodní, je navrhován jako mateřská školka spolu 

s prostory pro dětské hřiště, nacházející se pod touto budovou. Objekt má 3 nadzemní podlaží. 
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K objektu je také navrhované kolmé parkování dle normy ČSN 73 6110 – Odstavné parkovací 

plochy. V závislosti na celkové ploše, vychází parkovací stání. Propočet se vztahuje k jedné 

bytové jednotce a velikostí plochy bytu. V návrhu je připočítána i rezerva. 

4 – Tento objekt se nachází hned při vstupu do území a to z ulice Ketličkova po 

pravé ruce, při pohledu na těžební věž. Jedná se o polyfunkční dům o 4 nadzemních podlažích. 

V objektu v 1. a 2. NP nachází služby, servis, prodej a informační technologie. Ve vyšších 

patrech budou vytvořeny bytové jednotky, celkem 12 bytů. K objektu také náleží parkovací 

plochy nacházející se za tímto objektem, které jsou přístupno z nově navrhované komunikace. 

Návrh probíhal dle normy ČSN 73 6110 – Odstavné parkovací plochy. 

5 – Jedná se o nově navrhovaný kongresový dům sloužící hlavně účelům 

správních složek Slezské Ostravy. Jedná se o objekt čítající 5 nadzemních podlaží. K této 

budově patří také navrhované parkovací plochy vyskytující se za objektem a rovněž přístupně 

z nově navrhované komunikace v areálu DPB.  

6 – Posledním objektem je zde u druhé vstupu do území a to přímo při napojení 

na ulici Michálkovická, technologický dům sloužící pro umístění případné trafostanice a 

dalších obslužných zařízení, potřebných pro správný provoz inženýrských sítí. Obsluhování 

toho objektu je rovněž zpřístupněno z nově navrhované komunikace areálu DPB. 
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6.3 Návrh č. 2 

 

Hlavním důvodem návrhu č. 2 je využití budovy stávající zástavby, která se nachází v dobrém 

technickém stavu a tak by tvořila částečnou ekonomickou úlevu. Jedná se o budovy bývalých 

šaten, která je umístěna jihozápadně od těžební věže Terezie/Petr Bezruč. Také zde došlo oproti 

návrhu č. 1 ke změně polohy a geometrického tvaru kongresového domu. Také došlo k hlavní 

změně a to k paprskově uspořádaným budovám, které uzavírají plochu náměstí. Tato změna 

byla zapříčiněna využitím stávající budovy bývalých šaten. 

Obr. č. 16 Návrh č. 1(P. Hanzlík 2014) 

1 – Jedná se o budovu bývalých šaten, která podlehla rekonstrukci a její 

technický stav umožňuje další využití v novém návrhu. Budova bude obsahovat 5 nadzemních 

podlaží s podzemním využitím pro parkování osobních automobilů. Vyšší patra budou složit 

administrativě a pronájmu prostor pro veřejné podnikatele. 

2,3 – Jedná se o budovy zrcadlově postavené vzhledem ke směru průhledu 

z hlavního vstupu na území a těžební věže Terezie/Petr Bezruč. Tyto budovy jsou navrhovány 

pro občanskou vybavenost a služby. Obě budovy mají 3 nadzemní podlaží. 

4 - Tento objekt nacházející se ve svažitém území, který běží rovnoběžně 

s komunikací spojující horní část areálu se spodní, je navrhován jako mateřská školka spolu 

s prostory pro dětské hřiště, nacházející se pod touto budovou. Objekt má 3 nadzemní podlaží. 

K objektu je také navrhované kolmé parkování dle normy ČSN 73 6110 – Odstavné parkovací 
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plochy. V závislosti na celkové ploše, vychází parkovací stání. Propočet se vztahuje k jedné 

bytové jednotce a velikostí plochy bytu. V návrhu je připočítána i rezerva 

5 - Tento objekt se nachází hned při vstupu do území a to z ulice Ketličkova po 

pravé ruce, při pohledu na těžební věž. Jedná se o polyfunkční dům o 4 nadzemních podlažích. 

V objektu v 1. a 2. NP nachází služby, servis, prodej a informační technologie. Ve vyšších 

patrech budou vytvořeny bytové jednotky, celkem 12 bytů. K objektu také náleží parkovací 

plochy nacházející se za tímto objektem, které jsou přístupno z nově navrhované komunikace. 

Návrh probíhal dle normy ČSN 73 6110 – Odstavné parkovací plochy. 

6 – Tato budova je navrhována jako kongresový dům pro správu Slezské 

Ostravy. Objekt zahrnuje také budovy pro podzemní parkování. Hlavní budova kongresového 

domu obsahuje 4 nadzemní podlaží. 

 

7 - Posledním objektem je zde stejně jako u návrhu č. 1 technologický dům, 

sloužící pro umístění případné trafostanice a dalších obslužných zařízení, potřebných pro 

správný provoz inženýrských sítí. Obsluhování toho objektu je rovněž zpřístupněno z nově 

navrhované komunikace areálu DPB. 

 

6.4 Výběr návrhu 

 

Pro podrobnější návrh ze dvou variant jsem so osobně vybral návrh č. 1. Tato varianta vytváří 

větší plochu náměstí vytvořeného kolem technických památek a uzavírá jí dvojice kruhových 

budov. Celkový návrh zde počítá také s lepším využitím pro občanskou vybavenost a zároveň 

hromadné bydlení v podobě polyfunkčních domů. Zároveň tento prvek do nově navrhovaného 

území přiláká další obyvatele a tak se stane mnohem živějším územím. Rovněž kongresový 

dům lícující zadní částí budovy k zadní části budovy Revírní bratrské pokladny, zakryje 

neupravený pohled na fadu těchto budov. Kongresový dům tak bude natočen čelem k území 

DPB a bude tvořit další charakteristický prvek toho nově navrhovaného areálu. Veškeré 

parkovací plochy pro statickou dopravu jsou umístěny ve větší části do zadních prostor budov 

nebo do podzemních parkovacích ploch. Celkově jsou zde také velké plochy pro vytvoření 

zeleně a osvěžení území o vegetaci. Celý návrh je v souladu se stavebním zákonem. [4] 
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6.5 Technická infrastruktura 

Uložení technické infrastruktury splňuje podmínky normy ČSN 73 6005. Vedení tras 

jednotlivých sítí je vyřešené ve výkresu č. 8 – Technická infrastruktura [9] 

 

6.5.1 Vodovodní síť 

Umístění nové navrhovaného vodovodu se nachází v hlavním dopravním prostoru nebo 

přidruženém dopravním prostoru. K napojení na stávající vodovodní síť je z ulice 

Michálkovická. Dimenze byla stanovena po projednání se správcem sítí OVAK s.r.o. na DN90. 

Návrh bude proveden v souladu s vodním zákonem. [5], [9] 

 

6.5.2 Kanalizační síť 

Kanalizační stoka bude navržená v nově navrhované komunikaci areálu. Bude se jednat o 

jednotnou kanalizační síť a k napojení na veřejnou stoku dojde ve spodní části areálu a to v ulici 

Kmetská. Navrhovaná dimenze je DN 500, kde byl návrh konzultován se správcem sítě OVAK 

s.r.o. [9] 

 

6.5.3 Plynovod 

Návrh plynovodu na území probíhal s projednáním se správcem sítí RWE s.r.o. Napojení je 

možné provést z ulice Kmetská. Návrh dimenze byl stanoven na základě odborného názoru 

pracovníka správce této sítě na DN 150. Území areálu DPB je stabilizované a tak umístění 

plynovodního vedení je zde možné. [9] 

 

6.5.4 Elektrické vedení 

Elektrická energie spadá v tomto území pod správce sítí ČEZ s.r.o. Napojení na VN (vysoké 

napětí) a NN (nízké napětí) bude probíhat z technologického domu navrhnutého u druhého 

vstupu do území z ulice Michálkovická. Kde tento objekt bude napojen na VN z ulice 

Michálkovická a dále rozveden do řešeného území. Veškeré napojení objektů elektrických 

kabelových sítí bude probíhat podzemním vedením. [9] 
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6.6 Dopravní infrastruktura 

 

6.6.1 Komunikační síť 

Dle návrhu č. 1 bude nutné vytvoření komunikační sítě v areálu DPB s ohledem na velikost 

zátěže užívaného území. Součástí návrhu bude nutné vypracování dopravního posudku a návrh 

skladné struktury vozovky s ohledem na příslušné normy a legislativní předpisy. Současný stav 

komunikačních sítí se nachází ve stavu, který nesplňuje požadavky nově plánovaného vyřešení 

území. Pro komunikační síť jsou také vypracované rozhledové trojúhelníky dle normy ČSN 73 

6102. Výkres rozhledových trojúhelníku. [10] 

 

6.6.2 Parkovací plochy 

Součásti nově navržené komunikační sítě bude nutný návrh parkovacích ploch pro statickou 

dopravu. Součásti návrhu jsou k příslušným budovám navrženy parkovací místa s ohledem na 

počet dle ČSN 73 6110 – Odstavné a parkovací plochy. Příloha č. II. [7] 

 

6.6.3 Komunikace pro pěší 

Součástí návrhu území bude také nutné vytvořit komunikace pro pěší, které budou zároveň 

navrhované s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle příslušných 

legislativních předpisů a to podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podle znění pozdějších předpisů. 

Návrh bude obsahovat předepsané příčné a podélné sklony, šířky chodníků a materiálové 

charakteristiky. [6], [8], [10] 

 

6.7 Využití technických památek 

 

6.7.1 Těžní věž 

Těžní věž tvoří dominantu nově navrženého území a stává se součástí vytvořeného centra, tato 

dominanta bude tvořit střed nově vytvořeného náměstí. Vzhledem ke své poloze a výhledem na 
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centrum Moravské Ostravy, kterou tato věž převyšuje o cca 65 m, je plánované využití pro 

vytvoření galerie, zaměřené na bývalou důlní činnost. Díky svojí výšce a výhledu do okolí bude 

věž využívána, jako rozhledna přístupná veřejnosti. Pro tento předpokládaný účel bude potřeba 

provést několik opatření, vytvoření přístupového schodiště pro veřejnost a bezpečnostně opatřit 

zábradlím proti pádu. Dle vytvoření plošiny v nejvyšším bodě, navrhnutou tak, aby byla 

schopna přenášet zatížení návštěvníků, kteří by si chtěli prohlédnout Ostravsko z této těžní 

věže. Také by zde bylo dobré zvážit nainstalování plošiny dalekohledy a informačními 

tabulemi. Vstup na vrchol těžní věže bych doporučil zpoplatnit, jako u každých podobných 

památek. 

 

6.7.2 Strojovna těžního stroje 

Z technického hlediska se tato budova vyskytuje v dobrém technickém stavu, ale bylo zde nutné 

provést případné rekonstrukce interiéru a také exteriéru. Tato budova by měla skvělé využití 

pro vytvoření hospody ve stylu hornické činnosti nebo restauračního zařízení s venkovním 

posezením v podobě vytvoření pergoly a venkovního občerstvení. 

 

6.7.3 Strojovna pomocného těžního stroje 

Technický stav této budovy bude vyžadovat průzkumné práce, v jakém stavu jsou nosné 

konstrukce a řešení případných rekonstrukčních zákroků. Pro tento objekt navrhuji využití 

v podobě internetové kavárny a lehkého občerstvení v podobě nápojů a malých zákusků. 

Rovněž bych zde navrhl prodej exemplářů a suvenýrů zaměřených na historii tohoto území. 
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7 Ekonomická náročnost 

 

Souhrnný rozpočet byl vytvářen vytvořen za pomocí cenových ukazatelů ve stavebnictví. Ceny 

stavebních objektů vycházejí z Českých stavebních standardů. Pro další výpočty investičních 

nákladů, byly použity cenové ukazatele z portálu Ústav územního rozvoje. 

Stavební pozemek 

Cena za m2 byla stanovena na základě průměru nabídkových cen z realitního centra v lokalitě 

Slezská Ostrava. 

- Plocha: 43 000 m2 

- Cena za m2: 1500 Kč 

- Cena celkem: 64 500 000 Kč 

 

Stavební část 

Polyfunkční budovy: 6468 Kč/m3  

- Počet objektů: 2 

- Objem celkem: 45 000 m3   

- Cena celkem: 291 060 000 Kč 

Budovy občanské vybavenosti: 4980 Kč/m3  

- Počet objektů: 2 

- Objem celkem: 14 775 m3  

- Cena celkem: 73 580 000 Kč 

Kongresový dům: 7306 Kč/m3  

- Počet objektů: 1 

- Objem celkem: 16 500 m3  

- Cena celkem: 120 549 000 Kč 

-  
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Technický dům: 4530 Kč/m3 

- Počet objektů: 1 

- Objem celkem: 2800 m3 

- Cena celkem: 12 684 000 Kč 

Objekty celkem: ……………………………………………………………… ………...497 873 000 Kč 

 

Dopravní infrastruktura 

Komunikace pro automobily: 2092 Kč/m2 

- Plocha: 4180 m2 

- Cena celkem: 8 745 000 Kč 

Komunikace pro pěší: 842 Kč/m2 

- Plocha: 2290 m2 

- Cena celkem: 1 928 000 Kč 

Dopravní infrastruktura celkem:………………………………………………………..10 673 000 Kč 

 

Ostatní plochy 

Plocha náměstí: 1055 Kč/m2 

- Plocha: 8780 m2 

- Cena celkem: 9 263 000 Kč 

Ostatní plochy celkem:………………………………………………………………….…9 263 000 Kč 

 

Technická infrastruktura 

Vodovodní síť: 3400 Kč/bm 

- Délka: 600 m 

- Cena celkem: 2 040 000 Kč 
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Kanalizační síť: 13 100 Kč/bm 

- Délka: 600 m 

- Cena celkem: 7 860 000 Kč 

Plynovodní síť: 1148 Kč/bm 

- Délka: 600 m 

- Cena celkem: 689 000 Kč 

Podzemní vedení NN: 1553 Kč/bm 

- Délka: 600 m 

- Cena celkem: 932 000 Kč 

Sdělovací kabely: 208 Kč/bm 

- Délka: 600 m 

- Cena celkem: 125 000 Kč 

Městské osvětlení: 44 500 Kč/ks 

- Počet kusů: 18 ks 

- Cena celkem: 801 000 Kč 

Technická infrastruktura celkem:………………………………………………………12 447 000 Kč 

 

Zeleň 

Výsadba stromů: 2760 Kč/ks 

- Počet kusů: 50 ks 

- Cena celkem: 138 000 Kč 

Zeleň: 27 Kč/m2 

- Plocha: 18 800 m2  

- Cena celkem: 508 000 Kč 

Zeleň celkem:………………………………………………………………………………....646 000 Kč 



50 

 

 

CELKEM: ………………………………………………..................598 678 000 Kč (bez DPH) 

           599 000 000 Kč 

 

Projektové a průzkumné práce 

(5 % z celkových nákladů) 

Cena projektových a průzkumných prací:……………………………………………..26 708 000 Kč 

 

Náklady na umístění stavby 

Cena celkem:……………………………………………………………………..……….33 356 560 Kč 

 

Rezerva (8 %) 

Rezerva celkem:…………………………………………………………………………42 734 000 Kč 

CENA CELKEM ………………………………….……………….. 728 184 560 Kč (s DPH ) 

Ekonomické zhodnocení se nevztahuje na případné rekonstrukce a bourací práce, tyto činnosti 

musí být zpracovány samostatnou analýzou. Výše cen rekonstrukcí se bude odvíjet od velikosti 

poškození jednotlivých konstrukcí. Směrodatné ceny byly čerpány ze stavebních standardů a 

ústavu územního rozvoje. [17], [18] 
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8 Závěr 

V závěru své práce bych chtěl zhodnotit návrh nového využití Dolu Petr Bezruč. Jednou 

z nejtěžších úloh byla hned z počátku samotná analýza území a to zpracování veškerých limit 

území. Dále bylo nutné návrh držet v souladu s okolní zástavbou, aby návrh nenarušoval územní 

plán a respektoval stávající zástavbu. Myslím si, že návrh o vytvoření nového centra pro 

Slezskou Ostravu, je velice dobrý nápad a pro dosavadní absenci tohoto území v této městské 

části, je tato plocha ideální volbou. 

Na této ploše bylo potřeba rozhodnutí, kam umístit samotné centrum a vytvořit 

plochu, pro shromažďování velkého počtu obyvatel. Kulturní památky, které se vyskytují ve 

středu území, se tak doslova vybízely k soustředění této plochy kolem nich a začlenit je do této 

funkce tak, aby se staly charakteristickou dominantou tohoto území, konkrétně samotná těžební 

věž Terezie/Petr Bezruč. Dále na prosbu správy městské části Slezské Ostravy, vytvoření 

jednotného centra pro tyto služby a to v podobě kongresového domu, který se do této lokality 

rozhodně hodí. Se zbývajícími plochami pak tedy zacházet v souladu s územním plánem a to 

napojením na okolní občanskou vybavenost a bydlení, proto volba polyfunkčních domů. 

Abychom udrželi území funkční, je vyžadováno napojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu. Tento problém naštěstí nebyl velkou složitostí, pro existenci veřejných 

sítí v kontaktní vzdálenosti tohoto území. 

Největším problémem je nepochybně samotná realizace tohoto projektu. Pro 

svou velkou rozlohu jsou zde vysoké investiční vklady, které se neobejdou bez veřejných 

příspěvků nebo příchodem nových investorů. Tento problém však ještě předchází snaha 

odkoupení veškerých pozemků, pokud možno pod jednoho majitele, pro snadnější stavební 

řízení a rychlejší průběh. O tento úkol se snaží státní podnik DIAMO už několik let. Většina 

pozemku je ve vlastnictví DIAMA, ale stále je zde přítomnost velkého množství soukromých 

vlastníků. 

Při řešení této práce jsem se setkal se spousty problémy spojenými s územím, 

napojením na inženýrské sítě, návrh dopravní infrastruktury, respektování územního plánu a 

tedy analýza území a také pochopení pojmu brownfield. Tyto problémy jsem řešil i na 

případných konferencích a workshopech, které mi byly rozhodně velkým přínosem do této 

problematiky. 
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Příloha č. I 

Vyjádření správců sítí 
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 704084/13 íslo žádosti: 0113 039 323

D vod vydání Vyjád ení : Zjednodušené územní ízení k rozhodnutí -o umíst ní stavby, -
o zm n  využití území, -o zm n  stavby

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 20. 11. 2015.

Žadatel Petr Hanzlík

Stavebník Petr Hanzlík
Název akce D l Petr Bezru , Slezská Ostrava, bakalá ská práce

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Slezská Ostrava

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK 
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.

Spole nost Telefónica souhlasí s umíst ním stavby, jejíž umíst ní bude p ípadn  povoleno ve zjednodušeném 
územním ízení. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba je povinna dodržet Podmínky ochrany SEK spole nosti 
Telefónica, které jsou sou ástí tohoto Vyjád ení.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica 
pov eného ochranou sít  - Radim Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@telefonica.com 
(dále jen POS).
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íslo jednací: 704084/13 íslo žádosti: 0113 039 323

(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického ešení.

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 

Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost Telefónica na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 20. 11. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 

odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 

veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 

zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 

SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 

prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré

náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 

jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto 

Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto 

Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 

vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 

možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 

pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                          
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 

p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 

kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 

m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 

parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 

kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 

p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 

rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 

že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 

sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 

zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 

pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 

objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica

bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 

s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 

právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                             

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 

p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 

vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica
a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  (je áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras je tvo eno dv ma podélnými pruhy o ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v 
celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového za ízení.                                                                                                         

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti 
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,
• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,
• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 

zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s vydáním 

Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 

elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 

spole nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude koordinátorem 

napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, ekonomických a 

správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení Vašeho objektu k 

SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 

V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO D l Petr Bezru , 

Slezská Ostrava, bakalá ská práce trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na 

stávající sí  spole nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 

vydání územního rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu 

územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu 

územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 

spole nost Telefónica, uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 

výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 

vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 

možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 

umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 

silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 

komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost Telefónica Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , koncového 

bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 

prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti Telefónica (vztahuje se k síti v tších územních 

celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav ení smlouvy o 

smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude upravovat p edevším 

realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k dot eným nemovitostem. 

Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 

dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 

nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti Telefónica, na telefonní lince 

800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 

komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 704084/13 íslo žádosti: 0113 039 323

Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené 

níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh

I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS  739 51

I :                25863037                                                         DI : CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald

I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

kontakt: Michal Ku era, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS : 708 00
I :                75591961                                                         DI : 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D lní 889, 735 35  Horní Suchá
I :                47680954                                                         DI : 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko vara

se sídlem: Osvoboditel  1200, 742 21  Kop ivnice
I :                63341620                                                         DI : 

kontakt: Milan Ko vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS  73301
I :                70244090                                                         DI : CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P í ná 2828/10, 746 01  Opava
I :                43964435                                                         DI : 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Petr Hanzlík
Husova 476
29501 Mnichovo Hradiště

datum

25.11.2013
vyřizuje

Karla Hlatká
naše značka

5000867611

Věc:
Slezská Ostrava, důl Petr Bezruč

K.ú. - p.č.: Slezská Ostrava-viz vyznačené území

Stavebník: Petr Hanzlík , Husova 476 , 29501 Mnichovo Hradiště

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

  
Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí (předprojektové přípravě) Vám sdělujeme, že v zájmovém 
prostoru 
 
DOJDE K DOTČENÍ NTL a STL 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8  - 1,5 m. 
 
 
 
Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení provozovaného RWE GasNet, s.r.o. 
 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): 
 
NTL plynovod, DN 150, ocel, ID 1502654; ID 1502624 
NTL plynovod, dn 225, PE-100, ID 1506379 
NTL plynovod, DN 200, ocel, ID 1506316 
STL plynovod, DN 150, ocel, ID 1506376 
STL plynovod, DN 300, ocel, ID 1506352 a další plynovody 
 
NTL a STL plynovodní přípojky a další PZ 
 
Regulační stanice RS Slezská Ostrava Michálkovická; ID 211822 
 
Podzemní elektopřípojka k regulační stanici NNk, která je také v majetku RWE GasNet, s.r.o.; ID 2593873 a ID 
2593874  
 
 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace sděluje, že v zájmovém území se 
nachází nefunkční NTL plynovod DN 300, ocel, ID 1513879; DN 100, ocel, ID 1461051; ID 200, ocel, ID 1962529 a 
další. Plynovody jsou odstaveny od funkční části NTL plynovodní sítě. 
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Při provádění prací požadujeme ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební 
práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést 
vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce musí být konzultovány s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční 
služby, s.r.o. - regionální operativní správy sítí. 
 
Po prostudování předložené situace Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
 
SE PLÁNUJE VÝSTAVBA (REKONSTRUKCE) NTL PLYNOVODU (viz přiložená situace) 
 
Upozorňujeme Vás, že je plánovaná výstavba(rekonstrukce) nového NTL plynovodu a plynovodní přípojky v 
zájmovém prostoru. Plynovod není dosud uveden do provozu a nemáme informace o zahájení jeho výstavby. 
Pokud je potrubí uloženo v zemi, je odstaveno od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit 
dle předepsaného postupu. 
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební 
práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě, že potrubí je v zemi již uloženo, je nutno 
postupovat v souladu s ČSN 73 6005. 
 
 
 
K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
 
Pro projekt doporučujeme plynárenské zařízení vytýčit na základě Vaší objednávky - formulář a kontakt naleznete 
na  www.rwe-distribuce.cz  nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
 
Vzhledem k nepřesnému rozlišení plynárenských  zařízení v mapové příloze je nutno požádat o digitální formu 
polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru : RWE Distribuční služby, s.r.o. , odbor dokumentace sítí (e-mail: 
gis@rwe-smp.cz). 
 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební 
zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
V případě stavby samostatné přípojky (pro 1 odběrné místo) " Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii 
MO/DOM z místní sítě" přijímají kontaktní místa společnosti RWE (viz. www.rwe.cz). Aktuální verze žádosti je 
dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz (záložka Zákazník - Distribuce plynu Online). Stejný 
postup žadatel uplatní při výstavbě plynovodu a 1 ks přípojky (pro 1 odběrné místo). 
Na základě podané žádosti bude žadatel vyzván k doplnění žádosti a budou mu stanoveny podmínky pro 
zpracování PD. Po doručení PD bude žadateli zaslán návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen DS), 
obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě a podmínky pro realizaci stavby (stanovisko k PD). 
 
V případě rozšíření distribuční soustavy (dále jen DS), tzn. stavby PZ pro více odběrných míst, žadatel podá u 
provozovatele DS (RWE GasNet, s.r.o.) " Žádost o rozšíření DS". 
Aktuální verze žádosti je dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz 
Na základě podané žádosti provozovatel DS (RWE GasNet, s.r.o.) potvrdí možnost rozšíření DS a požadovanou 
kapacitu včetně podmínek, za kterých je rozšíření DS možné uskutečnit. Tento dokument bude podkladem pro 
zpracování PD. Po vybudování plynárenského zařízení bude připojení konečných zákazníků řešeno podáním 
"Žádosti o připojení k DS" pro každé odběrné místo. PD už žadatel k vybudovanému PZ ani k přípojce nepřikládá. 
 
 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území 
obce 1 m na obě strany od půdorysu, 
 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 
 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. 
Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho 
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní 
sondy v místě styku stavby s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení, 
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13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000867611 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Karla Hlatká

technik PZ MS-Karviná 2
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142754
Karla.Hlatka@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000867611 ze dne 25.11.2013.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Petr Hanzlík , Husova 476 , 29501 Mnichovo Hradiště. K.ú.: Slezská Ostrava-viz vyznačené území.
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Příloha č. II 

Výpočet parkovacího a odstavného stání 

  



Výpočet parkovacího a odstavného stání 

Součinitel vlivu automobilizace : Ka = 0,963 

Součinitel redukce počtu stání : Kp = 0,25 

Skupina 3 : města nad 50 000 obyvatel  Ostrava = 300 000 obyvatel 

Skupina C : stavby v centru města, v historickém jádře, v památkové rezervaci, velmi dobrá 

kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

 

Tab. 2 Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti 

Zastávka Č. linky Dopravní 

prostředek 

Af Docházková 

vzdálenost [m] 

AZ AC AN AF 

R
E

V
ÍR

N
Í 

B
R

A
T

R
S

K
Á

 

P
O

K
L

A
D

N
A

 

22 Autobus 1 150 3,5 27 30,5 1,967 

92 Autobus 1 150 3,5 54 57,5 1,043 

104 Trolejbus 6 150 3,5 9 12,5 4,8 

106 Trolejbus 6 150 3,5 9 12,5 4,8 

108 Trolejbus 3 150 3,5 18 21,5 2,791 

109 Trolejbus 3 150 3,5 18 21,5 2,791 

111 Trolejbus 1 150 3,5 54 57,5 1,043 

112 Trolejbus 1 150 3,5 54 57,5 1,043 

113 Trolejbus 1 150 3,5 54 57,5 1,043 

 

Index dostupnosti = AD = ∑F = 21,321 

3. Úroveň dostupnosti  Dobrá kvalita 

 

 

  



Odstavné stání : 
 

Obytný dům činžovní  Do 100 m2  

Tab. 3 Počet bytových jednotek na jednotlivé objekty 

Číslo objektu 

(Dle návrhu č. 1 ) 

Počet bytových jednotek 

2 24 

3 24 

7 12 

∑ 60 

 

Parkovací stání : 
 

Tab. 4 Doporučený počet parkovacích stání dle účelu objektu 

Číslo objektu 

( Dle návrhu č. 1 ) 

Popis Počet parkovacích 

stání 

2 SLUŽBY -1500 m2  50m2 na 1 

parkovací stání 

30 

3 SLUŽBY -1500 m2  50m2 na 1 

parkovací stání 

30 

4 ŠKOLKA-do 60 dětí 5 dětí na 1 

parkovací stání 

12 

7 SLUŽBY -675 m2  50m2 na 1 parkovací 

stání 

14 

1 KONGRESOVÝ DŮM  5500 m2  25m2 

na 1 parkovací stání 

220 

5 TECHNICKÝ DŮM 6 

 



Celkový počet míst pro navrhnuté území: 
 

N = Oo * Ka + Po * Ka * Kp 

N = 60*0,963+311*0,25*0,963 

N = 136,49  137 parkovacích stání  6 vyhrazených míst pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. III 

Bakalářský deník 

 




