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vedoucí DP: Ing. Regina Kuchtová, Ph.D. 

 

Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu a návrh regenerace 

panelového sídliště v městské části Ostrava Jih, Lokalita Výškovická, Volgogradská. 

 

Cílem je návrh stavebních a organizačních úprav v řešené lokalitě vedoucí ke zkvalitnění 

bydlení. Jde zde zejména o návrh úprav stávajících komunikací a jejich dopravního řešení, návrh 

odstavných a parkovacích ploch, úpravu a revitalizaci městského mobiliáře, návrh ploch pro 

využití volného času různých věkových skupin, úprava ploch zeleně včetně evidence dřevin a 

koncepce řešení inženýrských sítí. 

 

Návrh respektuje limity stanovené územním plánem statutárního města Ostrava z roku 

2014 a obsahuje také ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení. 
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The subject of this thesis is the current state analysis and recovery proposal of a panel 

blocks housing estate in the City of Ostrava South - location - Výškovická, Volgogradská streets. 

 

The aim is to design the building and organizational adjustments in the proposed area to 

improve the quality of housing. Above all it menas to propose modifications of existing roads and 

solution of the traffic, design of car parking areas, design of landscaping and revitalization of 

urban furniture, to design space for leisure activities of different age groups, to propose treatment 

of green areas, including registration of trees and solution concepts of underground utilities. 

 

The proposal respects the limits set by the master plan of the City of Ostrava approved in 

2014 and also includes an economic evaluation of the proposed solution. 
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Seznam použitých zkratek 

 

DP  diplomová práce 

NV  nařízení vlády 

N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo  základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 – tab. 34 normy ČSN 73 6110 

při stupni automobilizace 400 voz / 1000 obyvatel (1:2,5) 

Po  základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 

ka  součinitel vlivu automobilizace 

kp  součinitel redukce počtu stání 

km  kilometr 

m  metr 

m.n.m.  metrů nad mořem 

G 57  typ konstrukční soustavy panelového domu 

GOS 64 typ konstrukční soustavy panelového domu 

MHD  městská hromadná doprava 

VZT  vzduchotechnika 

DMH  Dům mladých hutníků – hotelový dům 

NP  nadzemní podlaží 

RD  rodinný dům 

ks  kus 

z.  zákon 

MK  místní komunikace 

km/h  kilometry za hodinu 

l  litr 

PVC  polyvinylchlorid 

PE  polyetylén 

kV  kilovolt 

VO  veřejné osvětlení 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá regenerací stávajícího panelového sídliště v jižní části města 

Ostravy, v lokalitě ohraničené ulicemi Výškovická, Volgogradská a z části ulicí Kotlářova.  

 

Cílem práce je analyzovat bytovou zástavbu území, objekty občanské vybavenosti, plochy 

pro parkování a odstavování vozidel, plochy pro volnočasové aktivity, stávající zeleň, městský 

mobiliář, odpadové hospodářství a navrhnout potřebné stavební a organizační úpravy řešeného 

území v návaznosti na nařízení vlády č. 494/2000 Sb. (o podmínkách poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť) a v souladu s požadavky zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) s cílem navrhnout jejich odstranění či alespoň 

eliminaci na přípustnou míru s návrhem koncepce rozvoje. 

 

Úvodní část diplomové práce popisuje účel dokumentu, základní definice vztahující se 

k dané problematice a stávající stav řešené lokality se stručným výkladem jejího  historického 

vývoje.  

 

Analytická část obsahuje souhrn dat z provedených analýz a průzkumů řešeného území 

s důrazem na jednotlivé funkční oblasti zadané lokality vč. přehledu majetkoprávních vztahů a 

definice základních nedostatků k řešení. 

 

Návrhová část práce v kombinaci s částí výkresovou pak obsahuje návrhy řešení 

jednotlivých nedostatků definovaných v analytické části. Jedná se zejména o návrh řešení statické 

dopravy a úpravy organizace dopravy na stávajících komunikacích, návrh kácení a doplnění 

zeleně, návrh ploch pro volnočasové aktivity (dětská hřiště, exteriérové posilovny pro dospělé a 

hřiště pro míčové sporty), doplnění nádob na odpad a návrh jejich nového umístění vyhodnocení 

úprav sítí technické infrastruktury a přehled předpokládaných finančních nákladů na realizované 

úpravy. 

 

Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí navržených úprav a opatření a posouzení přínosu 

ke zvýšení atraktivity bydlení v řešené lokalitě. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Panelové sídliště 

NV č. 494/2000 Sb. definuje panelové sídliště jako ucelenou část území obce zastavěnou 

bytovými domy postavenými panelovou technologií o nejméně 150 bytech. [33]  

2.2 Bytový dům 

Objekt určený k bydlení, u kterého převažuje funkce bydlení. Musí mít čtyři a více bytových 

jednotek, které jsou přístupné buď ze společné domovní komunikace s jedním hlavním vstupem, 

nebo hlavními vstupy z veřejné komunikace. [34]  

2.3 Stavby občanského vybavení 

Jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva zřizované nebo 

užívané ve veřejném zájmu. [34]  

2.4 Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím se rozumí veškeré prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném 

zájmu. Především se jedná o náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení. [35]    

2.5 Dopravní infrastruktura 

Jedná se především o liniové stavby sloužící k přemísťování osob či materiálu mezi zdrojem a 

cílem dopravy. Patří zde také stavby sloužící statické dopravě (například pozemní komunikace, 

železniční tratě, vodní cesty, letiště a s nimi souvisejících zařízení [34]  

2.6 Technická infrastruktura 

Jsou to vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například 

vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území 
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živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 

energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. [14] 

2.7 Územní plánování 

Územní plánování je technickým oborem, který je regulován platnými zákony a předpisy. Jedná 

se o soustavnou činnost, která komplexně řeší funkční využití území a výrazným způsobem 

ovlivňuje kvalitu života a životního prostředí. Hlavním cílem územního plánování je zajistit 

trvale udržitelný rozvoj území a to zejména zajištěním vyváženého vztahu mezi potřebami 

současné a budoucí generace obyvatel. [15] 

2.8 Limity využití území 

Limity využití území omezují možnosti provádění změn v území. Stavební zákon zařazuje 

stanovení limitů mezi základní úkoly a činnosti územního plánování. V obsahu územně plánovací 

dokumentace jsou limity využití území v textové části výslovně vyžadovány u všech druhů 

územně plánovací dokumentace. [15] 
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3 Základní charakteristika území 

3.1 Popis řešené lokality 

Statutární město Ostrava se nachází v České republice, v Moravskoslezském kraji a dle výsledků 

„Sčítání lidu, domů a bytů“ z roku 2011 zde žije 326 018 obyvatel s hustotou osídlení 1500 

obyvatel na km2. Městskému obvodu Ostrava – Jih, kde se řešená lokalita nachází, připadá 

z tohoto počtu 106 973 obyvatel, tj. téměř třetina všech obyvatel města. [24]  

 

 

Obr. 3.1-1 Umístění řešeného území v rámci ČR  [23]   

 

Svou rozlohou, (214 km2) je Ostrava třetím největším městem České republiky a zároveň 

třetí, co se týče počtu obyvatel. Ostrava je sídelním městem Moravskoslezského kraje, má 23 

městských obvodů a nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od 

hranice se Slovenskem. Průměrná nadmořská výška města činí 227 m.n.m. [22]  

 

Ostravou protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina, přičemž právě řeka Ostravice 

tvoří historickou hranici mezi Moravou a Slezskem a tak i Ostrava je rozdělena na Slezskou 

Ostravu a Moravskou Ostravu. 
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3.2 Historický vývoj 

Město se z geologického hlediska nachází v oblasti hornoslezské černouhelné pánve, což je fakt, 

který se výrazně odrazil na jeho historickém vývoji a v dobách socialismu především na celkové 

koncepci rozvoje a výstavby. 

 

 

Obr. 3.2-1 Pohled na řešenou lokalitu – srovnání – mapa z roku 1942  [25]   

 

 

 

Obr. 3.2-2 Pohled na řešenou lokalitu – srovnání  – mapa z roku 2013  [26]   
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Město Ostrava bylo pojmenováno podle řeky Ostrá (později Ostravice). Osídlení území 

města je poprvé doloženo už ve starší době kamenné, kdy na vrchu Landek tábořili lovci mamutů 

a kde také později (v 8. století) vybudoval slovanský kmen Holasiců jedno ze svých hradišť. Nad 

soutokem řeky Lučiny s Ostravice byl v pozdější době vybudován Slezskoostravský hrad, který 

složil k obraně hranice mezi polským a českým státem. První písemná zmínka je z roku 1297. 

Základní soustava městských hradeb byla vybudována v letech 1371-1376. První písemná 

zmínka o budově radnice na Masarykově náměstí je z roku 1539. Současná podoba budovy 

pochází z roku 1859. [27]    

 

Nejstarší ostravská ves byla Polská (dnes Slezská) Ostrava. Moravská Ostrava obdržela 

statut města někdy před rokem 1279 a v roce 1437 pak byla začleněna do hukvaldského panství. 

Prvního ledna 1924 došlo ke spojení Mariánských Hor s dalšími obvody města - Moravská 

Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou – tímto krokem vzniklo 

uskupení zvané „Velká Ostrava“. Městský obvod Ostrava - Jih vznikl na katastru původně 

samostatných obcí Výškovice, Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a Dubina a jeho současná rozloha 

činí cca 1 651 ha. [27]  

 

3.3 Průmysl na Ostravsku 

Výrazný milník hospodářského života na Ostravsku byl především objev uhlí v roce 1763 v údolí 

Burňa v Polské Ostravě, ačkoli archeologickým průzkumem byly objeveny důkazy o tom, že už 

pravěcí lovci používali uhlí ze slojí vycházejících na povrch jako palivo.  Přesto s pravidelnou 

těžbou uhlí začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek až v roce 1787.  [27]  

 

Rozvoj ostravské aglomerace je rovněž navázán na hutnictví. V roce 1828 byly 

arcibiskupem Rudolfem Janem ve vsi Vítkovice založeny železárny, které později koupili 

Rothschildové. [31]  

Dalším milníkem bylo dopravní napojení oblasti na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 

1847. Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových 

středisek rakousko-uherské monarchie.  
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Obr. 3.3-1 Důl Jiří (Georgschacht) umístěný v oblasti dnešních ulic Mariánskohorské a Cihelní, 

v popředí severní dráha Ferdinandova [29]  

 

Po druhé světové válce (1945) byla z Příbrami do Ostravy, v důsledku rozmachu 

hornického průmyslu, přesunuta Báňská akademie a VŠB (zřízena v Příbrami 23.1.1849) a byla 

zahájena projekce a výstavba areálu VŠB v Porubě. [32]  

 

 

Obr. 3.3-2 Staveniště areálu VŠB v roce 1974 [12] 

 

Události po roce 1948 a vítězství komunismu mělo na vývoj Ostravy výrazný vliv. Po 

znárodnění dolů a hutí byl dále kladen velký důraz na další rozvoj těžkého průmyslu a tímto 

směrem se ubíraly i výrazné investice do průmyslu. V roce 1949 započala stavba rozsáhlého 

průmyslového komplexu Nová huť Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích.  
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Obr. 3.3-3 Letecký pohled na areál Nové Huti zprovozněný v r. 1951 [12] 

 

3.4 Historie řešené oblasti 

Masivní podpora těžkého průmyslu znamenala příliv pracovních sil na Ostravsko. V tehdejších 

okrajových částech města vyrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, 

v pozdějších letech Výškovice a Dubina. 

 

.  

Obr. 3.4-1 Prostranství u obchodního střediska Kotva v druhé polovině šedesátých let.  

Vlevo dole točna a zastávka autobusů – nyní parkoviště před kostelem. [30]  
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Výstavba v oblasti vesnice Zábřeh byla zahájena v roce 1947 sídlištním komplexem 

zvaným Stalingrad a přímo souvisela s výstavbou Nové Huti a potřebou nových pracovních sil. 

V řešené lokalitě byly použity prefabrikované panelové domy systému G 55 resp. G 57 a jejich 

realizace probíhala na přelomu padesátých a šedesátých let. V oblasti byl rovněž v pozdějších 

letech realizován hotelový dům pro potřeby ubytování pracovníků hutí a budovy občanské 

vybavenosti (školka, škola, nákupní středisko, kino atd.). 

 

 

Obr. 3.4-2 Slavnostní zprovoznění tramvajové trati do Výškovic. Foceno nedaleko dnešní 

zastávky Kino Luna,  rok 1972. [12] 
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4 Metodika řešení diplomového úkolu 

Výchozím dokumentem pro řešení diplomové práce je její zadání a z něj vyplývající požadavky 

opírající se zároveň o související legislativu. Předpokladem pro řešení zadaného úkolu je 

provedení analýzy zájmového území a shromáždění relevantních vstupních dat potřebných pro 

tvorbu následné koncepce řešení.  

 

V případě regenerace sídliště jde především o data týkající se typu, struktury a stavu 

jednotlivých bytových domů, data týkající se počtu bytů a obyvatel, dále informace o objektech 

občanské vybavenosti (zde konkrétně: hotelový dům, kostel, obchod, restaurace a pivnice a 

SWOT analýza.  Dalším důležitým analyzovaným prvkem jsou místní a obslužné komunikace a 

parkovací a odstavná stání, stav stávající zeleně a dřevin, rozmístění a kapacita nádob na 

jednotlivé druhy odpadu, technický stav a množství městského mobiliáře, dětských hřišť a ploch 

pro volnočasové aktivity. Neméně podstatná je také definice limitů ve využití území ať již 

stanovených územním plánem nebo umístěním stávajících inženýrských sítí. 

 

Následuje vyhodnocení získaných dat a jejich využití při návrhu nových stavebních či 

organizačních úprav v řešeném území. Jedná se zejména o návrh úprav místních komunikací, 

rozšíření kapacity parkovacích a odstavných ploch, úpravu komunikací pro pěší, aplikaci prvků 

bezbariérového užívání staveb, návrh umístění a počtu nového městského mobiliáře, návrh ploch 

volnočasových aktivit, návrh náhradní výsadby dřevin, úprava rozmístění sběrných nádob pro 

jednotlivé typy odpadů a úprava organizace dopravy v území. 

 

Na základě kvantifikace navržených úprav lze v závěru práce provést přibližnou kalkulaci 

finančních nákladů potřebných k realizaci záměru a následné vyhodnocení navržených řešení. 
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5 Analytická část 

5.1 Územní plán 

Prvním krokem k návrhům úprav v řešené lokalitě je ověření požadavků a limitů v území 

stanovených územním plánem. Pro statutární město Ostrava by územní plán vydán usnesením 

č.j.: 2462/ZM1014/32, ze dne: 21.5.2014, formou opatření obecné povahy č.j.: 

SMO/192049/14/ÚHA/Slo. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: 6.6.2014. [37]  

 

5.2 Limity využití území 

V řešeném území jsou územním plánem ustanoveny čtyři typy ploch, pro které jsou definovány 

jednotlivé požadavky a omezení. V následujícím přehledu jsou jmenovány pouze záměry a 

stavby, které se svým charakterem vztahují k řešené lokalitě. 

5.2.1 Bydlení v bytových domech 

Slouží k bydlení v bytových domech v blokové a sídlištní zástavbě městského charakteru. 

 

Hlavní využití: bytové domy. 

Přípustné využití: dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, 

parkoviště a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, zastávky MHD, 

technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, 

plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery pro komunální odpad, veřejné prostory, 

plochy zeleně a vodní plochy. [37]  

5.2.2 Občanské vybavení 

Slouží občanskému vybavení v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených 

areálech. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická objekty velkého objemu s 

použitím výrazných architektonických a kompozičních prostředků.  

 



- 15 - 

 

Hlavní využití: budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího 

území (např. velkoplošné obchody a služby, administrativa, kulturní, sportovní, společenská a 

církevní zařízení, stravování, ubytování. 

Přípustné využití: provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití, 

dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště odpovídající 

kapacitě předmětných zařízení, vestavěná parkovací a odstavná stání, zastávky MHD, parkovací 

domy, plochy pro zásobování, technická infrastruktura - inženýrské sítě, telekomunikační 

zařízení, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, plocha pro 

odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad, veřejné prostory a veřejná zeleň, 

vodní plochy. [37]  

5.2.3 Veřejná prostranství 

Slouží k setkávání, shromažďování a relaxaci obyvatel a zajištění pěších vazeb v centrálních 

částech města.  

 

Hlavní využití: plochy pro setkávání a shromažďování obyvatel - výtvarně zpracované 

veřejné prostory a zpevněné plochy (např. náměstí, pěší zóny) s prvky drobné architektury, 

mobiliářem, veřejnou zelení a vodními plochami. 

Přípustné využití: doplňující občanské vybavení a provozní zázemí – informační zařízení, 

drobný prodej, dětská hřiště, veřejná WC, dopravní infrastruktura – komunikace dopravní 

obsluhy, zastávky MHD, pěší komunikace, cyklostezky, technická infrastruktura - inženýrské 

sítě, kontejnery pro komunální odpad. [37]  

5.2.4 Plochy pozemních komunikací 

Slouží silniční, případně sloučené tramvajové a silniční dopravě. 

 

Hlavní využití: plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy 

komunikací s tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy – zpevněné i 

zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů, 

cyklostezky). 

Přípustné využití: technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice apod. [37]  
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5.3 Objekty bytové zástavby 

Bytová zástavba v řešené lokalitě byla vybudována na počátku šedesátých let dvacátého století. 

Byla to nutná reakce někdejšího režimu na vzrůstající poptávku silně podporovaného 

expandujícího ostravského, zejména těžkého, průmyslu po vyšším počtu pracovních sil.  

 

 

Obr. 5.3-1 Bytový dům typu G 57 po provedeném zateplení. 

 

Bloky bytových domů v řešeném území tvoří 58 sekcí čtyřpodlažních panelových domů 

konstrukčního systému G 57 s příčným nosným stěnovým systémem. V osmi případech se 

vyskytuje pětipodlažní varianta systému G 57 a ve dvou případech se vyskytuje osmipodlažní 

krajová varianta systému GOS 64.  

 

 

Obr. 5.3-2 Řez běžným podlažím sekce bytového domu typu G 57. [18]  
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V každém podlaží se nacházejí 3 byty v dispozici 2+1, v sekci je tedy 12 bytů v případě 

soustavy G 57 se čtyřmi nadzemními podlažími, 14 bytů v případě soustavy G 57 s pěti 

nadzemními podlažími (část 1. NP tvoří suterénní prostory) a 21 bytů v případě soustavy GOS 64 

s osmi nadzemními podlažími (v 1.NP jsou umístěny sklepní kóje). Cca 80% sekcí bytových 

domů prošlo v uplynulé době revitalizací spočívající v provedení zateplení fasád. 

 

V řešeném území je tedy celkem 68 sekcí bytových domů samostatně nebo v blocích po 

dvou, po třech, po pěti a po šesti sekcích, což představuje celkem 846 bytových jednotek. Na 

základě statistických dat dostupných na webových stránkách Českého statistického úřadu, (na 

jednu bytovou jednotku připadá 2,34 obyvatel [20]), lze předpokládat, že v analyzovaném území 

žije odhadem cca 1980 obyvatel. (Detailnější posouzení sídliště je provedeno v příloze.) 

 

5.4 Objekty občanské vybavenosti 

V severní části řešeného území se nachází objekt římskokatolického kostela sv. Ducha 

realizovaný v letech 2004 – 2007. Kapacita kostela je 550 osob, z toho 250 sedadel. Jedná se o 

kombinaci monolitických a zděných konstrukcí s plochou střechou. K objektu náleží parkoviště 

s kapacitou 21 stání a podzemní parkoviště o kapacitě 6 stání. 

 

 

Obr. 5.4-1 Pohled na budovu kostela sv. Ducha. 
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Jižním směrem v sousedství Výškovické ulice se dále nachází objekt hotelového domu 

„DMH“ (Dům mladých hutníků), který v době průmyslového rozmachu za socialismu sloužil 

k ubytování pracovníků nedalekých hutí a dolů. 

 

 

Obr. 5.4-2 Řez typickým podlažím hotelového domu DMH. [13] 

 

 Jedná se o skeletovou stavbu o třech dilatačních celcích. Objekt byl dokončen na konci 

šedesátých let. Stavba čítá 12 nadzemních podlaží, přičemž k ubytování slouží 8 podlaží, 

konkrétně 4.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.NP. 

 

 

Obr. 5.4-3 Pohled na budovu hotelového domu DMH. 

 

Ubytovací kapacita dle informací provozovatele DMH čítá 84 lůžek v jednohvězdičkové 

hotelové části, 146 lůžek v části penzion a 176 lůžek v části ubytovna.  
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Ve 3.NP se nachází technické mezipatro (VZT strojovna, elektrorozvodna a několik 

technických místností). V 1.NP se nachází vstupní část s recepcí, telefonní ústředna, obchod a 

bufet o prodejní ploše 63 m2, výdejna pizzy o ploše 14 m2, tepelný výměník, záložní zdroj 

energie (diesel agregát), šatny, prádelna, sušárna, sklad prádla, a provozní místnosti. Ve 2.NP a v 

5. NP se nachází 22 kanceláří o celkové ploše 398m2, 2 obchody se smíšeným zbožím o celkové 

výměře 242m2, restaurace o výměře 67 m2, 7 provozoven kadeřnických služeb o celkové výměře 

120m2, 3 masážní salóny o celkové výměře 127 m2, výrobna dekorací o výměře 18m2, 

rehabilitační poradna o výměře 19 m2, kosmetický salón o výměře 19 m2, a šicí dílna o výměře 

19 m2. 

 

Za objektem DMH je umístěno zábavní centrum Alexandria. Objekt byl dokončen 

souběžně s hotelem DMH a sloužil jako restaurační zařízení pro stravování ubytovaných dělníků.  

 

 

Obr. 5.4-4 Pohled na budovu zábavního centra Alexandria. 

 

Dnes se v objektu nachází restaurace o výměře cca 380m2, pizzerie o výměře cca 220 m2, 

nonstop herna o výměře cca 70 m2, pivnice o výměře cca 100 m2, zastavárna o výměře cca 50 m2, 

sázková kancelář o výměře cca 30 m2, prodejna optiky o výměře cca 45m2  a železářství o 

výměře cca 32 m2. Výměry ploch jednotlivých provozoven jsou určeny poměrným odhadem 

vzhledem k celkové ploše objektu, neboť se u provozovatele nepodařilo získat relevantní údaje. 
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Přibližně uprostřed zájmové oblasti se nachází jednopodlažní objekt prodejny potravin sítě 

Hruška o prodejní ploše cca 150m2. 

 

 

Obr. 5.4-5 Pohled na budovu prodejny potravin „Hruška“. 

 

V těsném sousedství domu č.p. 2439 je umístěn jednopodlažní objekt pivnice Kahan o 

ploše pro hosty cca 60 m2. 

 

 

Obr. 5.4-6 Pohled na budovu pivnice „Kahan“. 
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V oblasti je také umístěna ordinace zubního lékaře (v objektu charakteru RD na ulici 

Výškovická), ordinace praktického lékaře (v 1.NP domu čp. 2417/112 na ulici Volgogradská).a 

zlatnictví o prodejní ploše cca 25m2 (také v 1.NP domu čp. 2417/112 na ulici Volgogradská) 

 

 

Obr. 5.4-7 Pohled na objekt ordinace zubního lékaře. 

 

V širší oblasti -  mimo řešenou lokalitu - se dále nachází objekt soukromé mateřské školy, 

objekt mateřské a základní školy, objekty sportovního gymnázia, objekt vyšší odborné školy 

AHOL, objekt domova důchodců, kino Luna, objekt obchodního střediska KOTVA s různými 

drobnými provozovnami obchodu a služeb a nově realizované gynekologické centrum GYNET. 

 

5.5 Silnice a místní komunikace 

Dopravní tangentu řešeného území tvoří sběrná komunikace typu B, konkrétně silnice III/4787 

(ulice Výškovická) – vedená z centra Ostravy přes městskou část Výškovice do staré Vsi nad 

Ondřejnicí.[21] Jedná se o směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci s nezvýšeným 

tramvajovým pásem. Komunikace má živičný povrch v dobrém technickém stavu. Tramvajový 

pás je tvořen kolejovým lože z drceného kameniva oddělen od komunikace kamennou zvýšenou 

obrubou. V místě průsečných křižovatek je tramvajový pás vyplněn betonovými 

prefabrikovanými panely na pískovém podsypu s mezerami vyplněnými asfaltovou zálivkou.  
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Na silnici III/4787 je průsečnou křižovatkou napojena místní komunikace typu C – ulice 

Volgogradská, která je vedena východním směrem ve směrovém oblouku o poloměru cca 190 m 

až po průsečnou křižovatku s místní komunikací typu C - ulice Kotlářova, která, vedena 

západním směrem, se opět připojuje na silnici III/4787. Obě tyto komunikace jsou opatřeny 

živičným povrchem v relativně dobrém technickém stavu.  

 

Na místní komunikaci ul. Volgogradská i ul. Kotlářova je připojeno několik sjezdů 

k okolním bytovým domům. V oblouku místní komunikace Volgogradská jsou rovněž umístěny 

tři stykové křižovatky. Hlavním nedostatkem ovlivňujícím plynulost provozu na místní 

komunikaci Volgogradská je nedostatek odstavných stání v oblasti a s tím spojené podélné 

odstavování vozidel podél celé délky řešené komunikace na vnitřní straně oblouku. 

 

5.6 Pěší komunikace 

Trasování a povrch pěších komunikací v řešené lokalitě pochází v 90% z doby výstavby sídliště. 

Na některých místech byly velkoformátovou betonovou dlažbou upraveny vyšlapané cestičky 

mimo zpevněné pěší trasy. I přesto je však v řešeném území řada nezpevněných tras pěších 

komunikací zejména na zatravněném prostranství u bloků domů sousedících s ulicí Kotlářova. 

 

 

Obr. 5.6-1 Zanedbaný povrch pěší komunikace. 



- 23 - 

 

 

Šířky pěších komunikací v oblasti se pohybují od 0,6 m (v případě dodatečně zpevněných 

komunikací) do 3,0 m. Povrch pěších komunikací je tvořen buď litým asfaltem na betonovém 

podkladu, nebo velkoformátovou betonovou dlažbou. V nedávné době byly některé trasy 

chodníků předlážděny betonovou zámkovou dlažbou.  

 

5.7 Statická doprava 

Řešená lokalita, stejně jako tisíce podobných lokalit v České republice, trpí, v souvislosti s 

rozvojem automobilismu po roce 1989, výrazným nedostatkem parkovacích a odstavných ploch.  

 

V řešeném území byl dne 21.9.2014 (neděle) ve večerních hodinách proveden průzkum 

vytíženosti parkovacích a odstavných ploch a prostor místních komunikací. Z provedeného 

průzkumu vyplynulo, že počet vozidel odstavených na plochách k tomu určených činí 237 ks a 

počet vozidel odstavených mimo tyto plochy činí 141. Zároveň se zde nachází 8 míst 

vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato stání byla využita z 50%, tj. 4 stání. 

 

 

Obr. 5.7-1 Chaotický způsob využívání parkoviště 
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Výrazným problémem je i nepřehledné značení odstavných a parkovacích ploch a s tím 

spojené chaotické odstavování vozidel, což v některých případech přináší komplikace ostatním 

řidičům při výjezdu z místa. 

Celkový počet odstavených vozidel čítá 382 resp. 386 ks. 

 

5.8 Dostupnost městské hromadné dopravy 

Dostupnost území z hlediska městské hromadné dopravy (MHD) je velmi dobrá. Tento fakt je 

dán především skutečností, že v těsném sledu za výstavbou sídlišť na Ostravsku v minulém 

století, byla realizována i kapacitní dopravní spojení s cílem dopravit vysoký počet pracovníků do 

hutí a dolů v severní a východní části Ostravy. Automobilismus nebyl v šedesátých letech tak 

výrazně rozšířen jako dnes a kvalitní dostupnost prostředky městské hromadné dopravy byla 

proto pro tyto lokality klíčová. 

 

 

Obr. 5.8-1 Schéma linek MHD v jižní části Ostravy. [38]  

 

Hlavním dopravním prostředkem ostravské MHD jsou tramvajové linky. Zájmovým 

územím jsou vedeny linky č. 2, 6, 7, 11 a 15 doplněné autobusovými spoji č. 27, 31, 41, 77 a 96. 

Tramvajová trať je vedena souběžně se silnicí III/4787 a v dosahu území se nacházejí tramvajové 
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zastávky „Kotva“, „Kino Luna“, a „Svornosti“. Na autobusových linkách jde o zastávky „Kotva“, 

„Kino Luna“ „Korýtko“ a „Staré Výškovice“. 

 

Tramvajové linky v oblasti a jejich směrování:  

Linka č. 2 (Výškovice, Zábřeh, Vítkovice, Moravská Ostrava, Přívoz, Hlavní nádraží),  

Linka č. 6 (Výškovice, Zábřeh, Vítkovice, Moravská Ostrava, Výstaviště),  

Linka č. 7 (Výškovice, Zábřeh, Vítkovice, Nová Ves, Svinov, Poruba, Vřesinská),  

Linka č. 11 (Zábřeh, Vítkovice, Nová Ves, Moravská Ostrava, Přívoz, Hlučínská),  

Linka č. 15 (Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina) 

 

Autobusové linky v oblasti a jejich směrování:  

Linka č. 27 (Hrabová, Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh, Výškovice, Proskovice),  

Linka č. 31 (Výškovice, Zábřeh, Bělský les, Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, Nová Huť), 

Linka č. 41 (Kartonážka, Vratimov, Hrabová, Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh, Výškovice, 

Klášterského), 

Linka č. 77 (Výškovice, Zábřeh, Bělský les, Hrabůvka, Hrabová), 

Linka č. 96 (Hotel. Dům Hlubina, Hrabůvka, Vítkovice, Bělský les , Zábřeh, Bělský les, 

Vítkovice, Hrabůvka, Hotel. Dům Hlubina) 

 

 

Obr. 5.8-2 Pohled na stávající provizorně upravenou autobusovou zastávku „Kino Luna“ u 

hotelového domu DMH 
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5.9 Městský mobiliář 

V řešené oblasti se nachází několik typů mobiliáře různého provedení a různého stáři. Jedná se 

zejména o staré lavičky či pouliční odpadkové koše na směsný odpad. 

 

 

Obr. 5.9-1 Pohled na zanedbaný mobiliář 

 

Mnohý z těchto artefaktů pochází ještě z dob výstavy sídliště anebo jde o prvky bez 

zřejmého původu, které zde byly doplněny místními obyvateli (např. kuchyňský stůl, židle, lavice 

apod.) Tyto prvky (ať již původní či doplněné) trpí nedostatečnou resp. žádnou údržbou, což se 

projevuje na jejich technickém stavu a morální životnosti. Stávající mobiliář je také výrazně 

podhodnocen co do počtu v řešeném území. 

 

5.10 Odpadové hospodářství 

V území se nachází 25 nádob na směsný odpad o objemu 1100 litrů a 10 nádob na třízený odpad, 

z toho 4 nádoby na papír, 3 nádoby na sklo, 2 nádoby na plasty a 1 na elektrospotřebiče. 

 

Nádoby na směsný odpad jsou poměrně náhodně rozmístěny v lokalitě, přičemž hlavním 

kritériem umístění je dostupnost pro popelářské vozy. Většina nádob je situována v sousedství 

ulice Volgogradská a Výškovická. 
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Obr. 5.10-1 Pohled na hnízdo s nádobami na separovaný odpad 

 

Nádoby na separovaný odpad jsou umístěny velmi nesystematicky. Kromě hnízda u 

prodejny potravin Hruška, kde se nachází společně nádoby pro všechny typy odpadů, jsou 

v území ještě rozmístěny na různých místech odděleně samostatné nádoby na papír nebo sklo. 

Toto řešení není vhodné, neboť některé občany odrazuje od třídění odpadu. 

 

 

  

Obr. 5.10-2 Schéma rozmístění nádob na separovaný odpad [19]  
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5.11 Plochy volnočasových aktivit – dětská hřiště 

V zájmovém území se nachází celkem 7 pískovišť, dvě plochy s dětskými prolézačkami a jedno 

hřiště pro míčové sporty s pevným povrchem z litého asfaltu na betonovém podkladu.  

 

 

Obr. 5.11-1 Zanedbané dětské pískoviště se skluzavkou 

 

Větší pískoviště se zpevněnými plochami, klouzačkou a prolézačkami byla realizována 

patrně souběžně s dokončením sídliště. Údržba těchto ploch a vybavení není nijak valná a ze 

současného technického stavu lze odvodit, že za posledních 20 let spíše žádná. Tomu také 

odpovídá i jejich bezpečnost.  

 

 

Obr. 5.11-2 Pohled na uzamčené pískoviště 
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V lokalitě jsou také menší pískoviště realizovaná místními obyvateli v posledních cca 5 

letech (dle jejich technického stavu) Jedno z novějších pískovišť si místní obyvatelé vybavili 

„zabezpečením“ – viz následující obrázek.  

 

Plochy v okolí hřišť a pískovišť jsou převážně zatravněné.   Plochy velkých pískovišť jsou 

silně zanedbané a neudržované a v některých místech výrazně zarůstají okolní vegetací. V 

neuspokojivém technickém stavu jsou i dětské prolézačky, skluzavky a další prvky. 

 

5.12 Plochy zeleně a dřeviny 

V řešeném území jsou plochy zeleně řešeny zejména zatravněním luční travní směsí se 

zajištěným pravidelným pokosem 2 - 5x ročně.  

 

 

Obr. 5.12-1 Plocha zeleně za hotelovým domem DMH 

 

V lokalitě bylo nutné v létě 2014 provést inventarizaci dřevin, neboť pro danou oblast 

nebyly informace k dispozici. Podrobný výpis jednotlivých dřevin je uveden v příloze P2. 

Průzkumem bylo zjištěno, že v oblasti se nachází celkem 820 ks dřevin, z toho 601 ks stromů a 

219 ks keřů.  
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Mezi nejhojněji se vyskytující stromy v řešené lokalitě patří: Bříza bělokorá – 111 ks, 

Lípa malolistá – 89 ks, Jasan ztepilý – 59 ks, Javor mléč – 47 ks a Smrk ztepilý – 25 ks.  

Mezi nejhojněji se vyskytující keře patří: Šeřík obecný – 46 ks, Zlatice prostřední – 40 ks, 

Tavolník van Houtteův – 25 ks, Zimostráz vždyzelený – 13 ks, Trojpuk drsný – 12 ks a Bez 

černý – 12 ks. 

 

V řešené lokalitě se rovněž nachází 7 ks Tisu červeného (Taxus baccata). Tato rostlina 

patří podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

mezi silně ohrožené druhy. Tuto rostlinu není možné kácet ani nelze negativně ovlivňovat její 

stanoviště. Na základě výjimky ji však lze podle § 15, odst. 6 přesadit do náhradní lokality. 

Takovýto přesun musí být písemně zdokumentován. [39]  

 

5.13 Technická infrastruktura 

Přehled inženýrských sítí v analyzované lokalitě byl proveden na základě vyjádření správců o 

existenci inženýrských sítí. V rámci diplomové práce bylo s žádostí o vyjádření osloveno celkem 

35 organizací, které by dle informací stavebního úřadu městského obvodu Ostrava-Jih mohly mít 

v řešeném území ve správě některou z inženýrských sítí. Vyjádření ke dni 22.11.2014 zaslalo 25 

z nich. Kopie vyjádření jsou součástí přílohy č.3 - Vyjádření správců technické infrastruktury 

k existenci inženýrských sítí.  

 

V území se nacházejí sítě v majetku či ve správě společností O2 Czech Republic, a.s., 

Ostravské komunikace a.s., ČEZ Distribuce a.s., PODA, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., 

Dalkia Česká republika a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Umístění stávajících sítí 

v území je zřejmé z výkresové části.  
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5.14 SWOT analýza zájmového území 

Tab. 5.14-1  SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 

STRENGTHS 

SLABÉ STRÁNKY 

WEAKNESSES 

 

Vzrostlá zeleň 

Klidná oblast 

Dobrá dostupnost MHD 

Dobré napojení na dopravní infrastrukturu 

Dostatečná občanská vybavenost 

 

 

Blízky hotelový dům s nepřizpůsobivými 

obyvateli 

Špatný stav okolních ploch 

Nedostatečné a zanedbané plochy pro 

volnočasové aktivity 

Špatný technický stav dětských hřišť 

Špatně řešená statická doprava 

Nevýrazně financovaná údržba ploch a 

mobiliáře 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

OPPORTUNITIES 

HROZBY 

THREATS 

 

Vytvoření funkčního sídliště 

Vyřešení problému statické dopravy 

Postupná revitalizace sídliště 

Rozšíření dostupnosti moderních technologií 

občanům 

 

 

Stárnoucí populace 

Vandalismus 

Nedostatek financí na rozvoj lokality 

Migrace perspektivních obyvatel do zahraničí 

Zvýšená kriminalita 
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6 Návrhová část 

Návrhy úprav v zájmovém území by měly respektovat požadavky stanovené územním plánem, 

měly by být v souladu s platnou legislativou a především by měly respektovat potřeby obyvatel a 

zhodnotit svým přispěním kvalitu života v zájmovém území. 

 

Jde zejména o jednoznačné vymezení ploch dle jednotlivých účelů využití a jejich 

následné vhodné doplnění. Vytvoření ploch pro širší věkovou skupinu obyvatel. Upravit dopravní 

připojení jednotlivých parkovacích a odstavných ploch na místní komunikaci resp. na silnici třetí 

třídy. Kapacitně rozšířit odstavné a parkovací plochy spolu s úpravou dostupnosti jednotlivých 

bytových domů. Nahradit a doplnit stávající mobiliář. Navrhnout náhradní výsadbu a úpravy 

stávající zeleně. Doplnit technickou infrastrukturu z hlediska odpadového hospodářství – nové 

rozmístění nádob na smíšený a separovaný odpad a navrhnout úpravy a ochranu stávajících sítí. 

 

6.1 Návrh úpravy řešení statické dopravy 

6.1.1 Výpočet 

Výpočet potřeby odstavných a parkovacích ploch je dán normou pro projektování místních 

komunikací ČSN 73 6110 z ledna 2006 a v její změně Z1 z února 2010 [3]. Výpočet se provádí 

podle vztahu [6.1-1]  

 

paoao kkPkON *** +=         [6.1.1-1]

  

kde: 

N celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 – tab. 34 normy ČSN 73 6110 

při stupni automobilizace 400 voz / 1000 obyvatel (1:2,5) 

Po základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 

ka součinitel vlivu automobilizace 

kp součinitel redukce počtu stání 
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 Výpočtem dle ČSN 73 6110 byla stanovena potřeba celkového počtu odstavných a 

parkovacích ploch na hodnotu 920 stání. Podrobný výpočet je součástí přílohy této práce. 

S ohledem na charakter řešeného území a nízkou zástavbu byl proveden průzkum stavu lokality 

z hlediska využití parkovacích a odstavných ploch a fyzické potřeby odstavování vozidel. 

Podrobnosti průzkumu jsou uvedeny v analytické části (oddíl 5.7). Počet vozidel odstavených 

v řešené lokalitě činil 386 vozidel resp. 237 míst k parkování a odstavování vozidel v souladu 

s předpisy. 

 

6.1.2 Zdůvodnění redukce počtu stání 

Při návrhu odstavných a parkovacích ploch byl tento reálný počet zohledněn a navržený počet 

stání byl snížen na počet 684 stání. Norma ČSN 73 6110 [3] v článku 14.1.8 připouští určení 

potřeby odstavných a parkovacích ploch průzkumem s přihlédnutím ke stupni automobilizace a 

dostupnosti území prostřednictvím MHD. Případnou redukci má pak následně posoudit příslušný 

stavební úřad. V řešené lokalitě jde o redukci na 74,35% tj, cca tři čtvrtiny potřebného počtu stání 

ale současně dojde k navýšení stávající kapacity odstavných a parkovacích ploch o téměř 400 

míst tj. 288% tedy více než dvojnásobek původní kapacity odstavných a parkovacích ploch 

vozidel a o téměř 300 míst více než je současný zjištěný počet vozidel parkujících v dané oblasti. 

 

K této redukci došlo zejména po zvážení všech okolností týkajících se možné realizace 

hromadného parkovacího objektu. Sídliště se nachází ve zcela rovinatém terénu a objekt by 

nebylo možné zasadit do svahu (kvůli přirozenému osvětlení více podlaží a tím i menší 

energetickou náročnost. Dalším souvisejícím negativem je výhradně (kromě dvou sedmi 

podlažních budov) nízká čtyřpodlažní poměrně hustá zástavba. Umístění parkovacího objektu 

s nadzemní částí by způsobilo zaclonění nižších podlaží při poměrně malé vzdálenosti od objektů 

k bydlení. 

 

V případě realizace podzemního parkovacího objektu by záměr narazil na skutečnost, že 

takovýto objekt by měl výrazné náklady na provoz a údržbu a byl by vystaven vlivům 

vandalismu. Jeho případné umístění by z hlediska charakteru stávající zástavby bylo možné v 

prostoru současného parkoviště před kostelem sv. Ducha. V případě umístění do současné 

parkovací plochy před kostelem sv. Ducha by však objekt musel být výhradně podzemní neboť 
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v případě umístění objektu s nadzemní částí by v párteru částečně vznikla nechtěná dominanta, 

která by osobám pohybujícím se po Výškovické ulici a po ulici Kotlářova částečně zaclonila 

výhled na současnou dominantu prostoru – kostel sv. Ducha. 

 

Elegantním a moderním řešením této problematiky by se výhledově mohlo skrývat ve 

využití automatických vícepodlažních parkovacích systémů s nepatrnými nadzemními 

předávacími prostory, u kterých v podzemní části odpadají prostorové požadavky pro 

manévrování vozidla, což tyto systémy činí prostorově nenáročné.  

 

 

 

Obr. 6.1.2-1 Půdorys a řez podzemním parkovacím systémem Multiparker firmy Wöhr [42]  

 

Jejich masovějšímu rozšíření však stále brání poměrně vysoká pořizovací cena v 

kombinaci s náklady na provoz. Výrazným kladem tohoto řešení je však bezobslužný provoz, 

možnost programování systému vydávání vozidel a efektivní využití plochy resp. prostoru. 
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Takovéto systémy jsou však jejich výrobci navrhovány a realizovány „na klič“ s ohledem na 

kapacitní a prostorové možnosti a proto je zde uveden pouze příklad typu takového řešení. 

 

6.1.3 Návrh jednotlivých odstavných ploch 

Odstavná a parkovací plocha P1 vznikne úpravou stávajícího nevhodně uspořádaného parkoviště 

s betonovým povrchem. U této plochy došlo k úpravě situování vůči obytným objektům 

(pootočením plochy o cca 15° (kolmo na nově navrženou přístupovou komunikaci) a 

prodloužením ke katastrální hranici. Na ploše je navrženo celkem 36 stání, 2 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a dvě nástupní plochy pro hasičskou techniku – doporučení HZS 

vycházející z výšky objektu). Návrh stání respektuje požadavky normy ČSN 73 6056 [2]. Šířka 

pruhu mezi odstavnými plochami činí 6,00 m, základní šířka stání 2,50 m a délka stání 5,00 m. 

Stání pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navrženy o rozměrech 3,50 m x 5,00 m. 

Plocha bude přístupná pomocí jednosměrné místní komunikace šířky 3,00 m s rozšířením v místě 

připojení parkoviště na 4,00 m.  

 
Plocha P2 nedoznala oproti současnému stavu výrazných změn. Koncepce odstavných 

ploch respektuje nedávno provedenou úpravu odstavné plochy navazující na místní komunikaci. 

Stávající parkoviště bude pouze doplněno o 6 šikmých odstavných a parkovacích stání - kolmé 

šířky 2,50 m a kolmé délky 5,25 m. Povrch je, v souladu se stávajícím řešením, navržen ze 

zámkové dlažby. Odvodnění do stávající kanalizace. Kapacitně je rovněž využito stávajícího 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístupová stávající komunikace 

v šířce 6,00 m je vybavena asfaltobetonovým povrchem. 

 

Parkovací plochy P3, P4 a P5 jsou vzhledem ke shodnému uspořádání obytných domů a 

podobným prostorovým možnostem navrženy ve shodné koncepci. Všechny tyto odstavné plochy 

jsou navrženy pro kapacitu 40 míst. Na každé straně parkovací plochy v sousedství chodníku je 

navrženo jedno místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na každou parkovací plochu tak 

v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. [43] připadají 2 vyhrazená stání. Šířka jízdního pruhu byla 

zvýšena na 6,00 m z důvodu umístění kolmých stání, která jsou navržena po obou stranách 

komunikace. Délka stání byla zvolena 5,00 m, základní šířka 2,50 m a rozšířené stání na okraji 

plochy 2,75 m. Vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navrženy o 
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rozměrech 3,50 m x 5,00 m. V případě plochy P4 se jedná o rozšíření stávajícího parkoviště, 

v případě ploch P3 a P5 budou plochy nově vybudovány.  

 

Odstavná a parkovací plocha P6 je z 80% navržena v místě původní odstavné plochy se 

šikmým stáním s povrchem z litého asfaltu. Stávající plocha bude rozšířena a prodloužena. 

Původní koncepce šikmých stání bude nahrazena stáním kolmým se základní šířkou stání 2,50 m, 

délkou stání 5,00 m a šířkou mezilehlého jízdního pruhu 6,00 m. Navržená plocha disponuje 

kapacitou 52 stání z čehož 3 stání jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Stání pro tyto osoby v západní části plochy P6 je navrženo jako zdvojené o šířce 5,80 m se 

společným manipulačním prostorem 1,20 m. a délkou stání 5,00 m. Stání ve východní části je 

navrženo v šířce 3,50 m a délce 5,00 m. 

 

Plocha P7, doplněná nově navrženou jednosměrnou místní komunikací, výrazně rozšiřuje 

stávající odstavnou plochu s živičným krytem. Navržená plocha obsahuje 146 míst. Komunikace 

bude jednosměrně zokruhována  a po její délce jsou navržena nová stání. V severní části je 

komunikace navržena na šířku 3,25 m a je oboustranně lemována šikmým odstavným stáním pod 

úhlem 45° základní kolmé šířky 2,50 m a kolmé délky 5,00 m. Dále se komunikace stáčí k jihu, 

kde je její šířka zvýšena na 6,00 m a doplněna oboustranným kolmým stáním o základní šířce 

2,50 m a délce 4,50 m. Komunikace se následně stáčí na západ kde je opět navržena v šířce 3,25 

m a lemována šikmým stáním pod úhlem 45° se základní kolmou šířkou 2,50 m a délkou 5,00 m. 

V posledním úseku je komunikace rozšířena na 6,00 m a lemována oboustranným kolmým 

stáním, které je navrženo v rozšířené části stávající odstavné plochy. Základní šířka stání je 

navržena 2,50 m a délka 5,00 m. Plocha P7 obsahuje 6 stání vyhrazených pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Tato stání mají základní šířku 3,5 m a délku 5,00 m a jsou v ploše rozmístěna 

tak, aby před každým blokem obytných sekcí bylo umístěno min. jedno stání.  

 

Plocha P8 je navržena nově v sousedství hotelového domu DMH. Parkovací plocha má 

navrženy dva rovnoběžné pásy šířky 6,00 m, přičemž severní pás slouží zároveň zásobovacímu 

vjezdu hotelu DMH. Na ploše je navrženo 29 stání – kolmých i podélných. Základní šířka stání 

v případě kolmého uspořádání je navržena 2,50 m, v případě podélného 2,20 m. Délka kolmých 

stání je navržena 5,00 m, délka podélných 6,75 m s respektováním rozšíření krajního stání. Na 
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ploše jsou navržena dvě vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a to v šířce 

3,5 m a délce 7,00 m. 

 

Povrchy odstavných a parkovacích ploch P1 - P7 jsou navrženy ve shodné koncepci. 

Jízdní pruhy a příjezdové komunikace budou opatřeny asfaltobetonovým povrchem, plochy 

vyhrazených stání budou provedeny zámkovou dlažbou tl. 8 cm a ostatní parkovací a odstavná 

místa budou zpevněna pomocí zatravňovacích tvárnic z důvodu zachování drenážní schopnosti 

území a minimalizaci přítoků dešťových vod do stávající jednotné stokové sítě. 

 

 

Obr. 6.1.3-2 Příklad využití zatravňovacích tvárníc pro zpevnění odstavné plochy [44]  

 

Poslední navrženou plochou statické dopravy je plocha P8 situovaná do okolí ulice 

Kotlářova. Stávající parkovací plocha před kostelem sloužila v minulosti jako točna autobusů a 

odtud také pochází její tvarové řešení. Úprava plochy předpokládá usměrnění trasy projíždějících 

vozidel pokračujících dále ulicí Kotlářova. Z křižovatky se silnicí III/4787 – ulice Výškovická je 

komunikace vedena v šířce 7,00 m po směrový oblouk následně v souběhu s chodníkem před 

objektem kostela v šířce 6,00 m a dále v trase ulice Kotlářova. Pro současné parkoviště před 

kostelem je tedy navržena změna trasování projíždějících vozidel do jednoho jízdního pásu, 

změna v organizaci parkovacích stání a jeho rozšíření.  

 

Využití odstavných míst před kostelem, lze díky soustředěné zástavbě objektů občanské 

vybavenosti, předpokládat zejména pro účel krátkodobého odstavení vozidel v souvislosti 
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s návštěvami objektů občanské vybavenosti. Plocha je proto posuzována jako celek, přičemž 

vyšší koncentrace míst vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu je soustředěna na 

ploše před kostelem. Navržená plocha obsahuje 266 stání z čehož 15 stání je vyhrazených. (12 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a 3 pro rodiny s dětmi). Základní šířka stání je zvolena 

2,50 m, délka stání 5,00 m (v řadě vozidel podél chodníku před kostelem je zvolena základní 

délka stání 4,50 m). Vyhrazená stání jsou navržená jako jednoduchá o rozměru 3,50 x 5,00 m 

nebo zdvojená o rozměrech 5,80 m x 5,00 m a v případě podélného stání činí délka 7,00 m. V 

sousedství kostela v severní částí řešeného území je navržena plocha pro odstavení jízdních kol o 

kapacitě 10 stání s přístřeškem.  

 

Povrch místní komunikace a povrch jízdních pásů je navržen asfaltobetonový s 

konstrukcí: 

ACO 11    40 mm 

ACL 16   70 mm 

MZK    170 mm 

ŠD    250 mm 

 

Povrch všech stání je navržen ze zámkové dlažby s konstrukcí: 

Betonová zámková dlažba 80 mm 

Ložná drť frakce 0/4   40 mm 

ŠD    250 mm 

 

6.2 Úpravy komunikací 

V řešeném území je navrženo několik stavebních úprav stávajících místních komunikací, 

případně úprava organizace dopravy na těchto komunikacích. 

 

6.2.1 Ulice Kotlářova (MK) 

Zásadní úpravou je změna organizace dopravy na místní komunikaci – ul. Kotlářova v ploše 

parkoviště u kostela, kde bude doprava usměrněna ze současných dvou souběžných jízdních pásů 
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do jednoho. Další stavební úprava bude provedena v místě dnešního obslužného vjezdu hotelu 

DMH, který bude rozšířen na obousměrný provoz z 3,00 m na 6,00 m a komunikace bude 

protažena až k navrhovanému novému parkovišti u obytných jednotek. Na tuto komunikaci 

budou připojeny také dva zásobovací vjezdy (hotelový dům DMH a zábavní centrum 

Alexandria). Připojení obslužné komunikace DMH na ulici Kotlářova bude stavebně upraveno 

pro zdůraznění vedlejší komunikace při respektování vlečných křivek návrhového vozidla – 

nákladní vůz pro svoz odpadu - TP 171 [10].  

 

Bezbariérově bude upraven stávající přechody pro chodce přes ulici Kotlářova 

v křižovatce s ulicí Výškovickou a nově budou realizovány zvýšené zpomalovací prahy 

lichoběžníkového tvaru šířky 3,00 m v místech s předpokládanou vyšší potřebou přecházení 

komunikace[9].  Pro komunikaci – ul. Kotlářova je v celé délce navržena úprava rychlosti 

dopravním značením „ Zóna 30“. Rozhledové poměry jsou posouzeny pro návrhovou rychlost 30 

km/h. 

 

6.2.2 Ulice Volgogradská (MK) 

Další stavební úpravy byly provedeny v místech připojení navržených parkovišť na místní 

komunikaci Volgogradská, kde byly na vjezdech rovněž navrženy zpomalovací prahy 

lichoběžníkového tvaru se sklonem nájezdové rampy 1:10 a upravena rychlost použitím 

dopravního značení „Zóna 30“ s označením dopravní značkou IP 25a a doplněna symbolem B 

20a „ 30“. Celkem je takto navrženo 5 vjezdů na ulici Volgogradská. Toto opatření má upozornit 

řidiče, že vjíždí do oblasti s vyšší pohybem chodců, ale především má za cíl zvýšit bezpečnost 

chodců na místech pro přecházení. Tato místa musí být v souladu s TP 85 [9] doplněna 

vodorovnou dopravní značkou V 17. 

 

Z důvodu rozšíření kapacity parkovacích ploch P2 až P5 (vice než 20 stání) je nutné tyto 

plochy na místní komunikaci připojit prostřednictvím stykové křižovatky. Rozhledové poměry 

jsou posuzovány na návrhovou rychlost 50 km/h. Stávající vjezdy byly rovněž rozšířeny 

z důvodu lepší dostupnosti oblasti pro vozy na svoz komunálního odpadu. Vjezd do oblastí P2 – 

P5 je řešen přes zpomalovací prahy lichoběžníkového tvaru šířky 3,00 m. [9] 
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 Provoz na plochách  P2 – P5 bude upraven dopravním značením „ Zóna 30“. Rozhledové 

poměry ve směrových obloucích a u míst pro přecházení jsou posouzeny pro návrhovou rychlost 

30 km/h. 

 

Podél ulice Volgogradská – v místě její stávající šířky 9,00 m je navržen parkovací záliv o 

kapacitě 10 míst. Tímto řešením došlo také ke zúžení stávajícího přechodu pro chodce z 9,00 m 

na délku 6,00 m. 

 

Plocha P7 je nově zpřístupněna pomocí jednosměrné jednopruhové komunikace šířky 

3,00 m s rozšířením ve směrovém oblouku dle vlečných křivek návrhového vozidla – nákladní 

vůz pro svoz odpadu - TP 171 [10] a rozšíření jízdního pásu na 6,00 m v místě kolmých stání 

v sousedství ulice Výškovická. Na tuto nově navrženou komunikaci je zřízen sjezd k objektu 

ordinace zubního lékaře, který je nyní řešen přejezdem přes přechod pro chodce na ulici 

Výškovická. Komunikace svou koncepcí rozšíří parkovací možnosti u obytných domů a 

zpřístupní objekty prostřednictvím zpevněné komunikace. V současné době jsou pojížděny 

travnaté nezpevněné plochy. 

 

6.2.3 Ulice Výškovická (silnice III/4787) 

Plocha P1 je v současné době přístupná pouze sjezdem z ulice Výškovická, ve směru z centra 

Ostravy. Při potřebě jízdy směrem do centra je řidič nucen jet po ulici Výškovická směrem do 

Výškovic, kde se může otočit a vrátit se zpět. V nočních hodinách při velmi slabé intenzitě 

provozu řeší tuto záležitost někteří řidiči jízdou v protisměru. Z tohoto důvodu byla u odstavné 

plochy P1 navržena jednosměrná jednopruhová komunikace šířky 3,00 m, která je propojena 

s ulicí Venclíkova, která je dále připojena k místní komunikaci Volgogradská. Tímto 

zokruhováním dojde ke zlepšení výjezdu obyvatel z oblasti a k vyloučení kritických situací při 

jízdě některých řidičů v protisměru. 

 

Na ulici Výškovická je před hotelovým domem DMH navržena úprava stávající 

autobusové zastávky. Současné stání vozidel MHD je řešeno pomocí vodorovného dopravního 

značení v pravém jízdním pruhu a povrch zastávky je provizorně upraven betonovými panely. 

Zastávka byla v nedávné době vybavena přístřeškem.  
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Nový návrh respektuje požadavky ČSN 73 6425-1 [7]. V místě současného dočasného 

zpevnění bude zřízen nový autobusový záliv s betonovým povrchem navržený pro provoz 

kloubových autobusů se šířkou zastávkového pruhu 3,50 m, délkou odbočovacího pruhu 25,00 m, 

délkou zastávkového pruhu 19,00 m a délkou připojovacího pruhu 15,00 m. Stávající přístřešek 

bude posunut do vzdálenost 2,15 m od nástupní hrany a bude vytvořena nová pevněná nástupní 

plocha šířky 2,15 m a délky 19,00 m zohledňující požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. [43]. 

 

6.2.4 Pěší komunikace 

V řešeném území jsou stávající pěší komunikace v místech kolize s novými navrhovanými 

komunikacemi a odstavnými plochami přeloženy do nové trasy – povětšinou do souběhu.  

 

Návrh úpravy tras pěších komunikací rovněž respektuje exponované vyšlapané pěšiny, u 

kterých je upraveno trasování a provedeno zpevnění, případně je do nové trsy přesunuta trasa 

stávající U pěších komunikací, pro které změna trasování není nutná, je navržena výměna 

stávajícího nevyhovujícího povrchu, včetně obrub. Šířky pěších komunikací respektují stávající 

stav a pohybují se v rozmezí od 1,50 m do 3,00 v závislosti na předpokládané hustotě pěšího 

provozu. 

 

Šířka 3,00 m byla zvolena podél ulice Výškovická, na které jsou umístěny zastávky MHD, 

kde lze vyšší pěší provoz předpokládat. Šířka 2,5 m byla zvolena podél ulice Volgogradská, která 

je hlavní přístupovou komunikací do území, Zbylé pěší komunikace mají šířku 2,00 m a 

v případě spojovacích komunikací u dětských hřišť je navržena šířka 1,50 m. U bytových domů 

na pozemcích 3075 – 3080 je navržena pěší komunikace šířky 3,50 m z důvodu zpřístupnění 

hlavních vstupů do objektu zpevněnou plochou pro příležitostný pojezd vozidly (vozy IZS, 

stěhování apod.) 

 

V místech snížené obruby jsou navrženy varovné pásy šířky 0,40 m, na ulici Výškovická a 

Kotlářova jsou upraveny stávající přechody pro chodce a doplněny varovným a signálním pásem.  

 

Podél ulice Volgogradská jsou v místech nově navržených stykových křižovatek zřízena 

místa pro přecházení s varovným a odsazeným signálním pásem. Povrch pěších komunikací je 
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navržen zpevněním betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Plocha určená k pojíždění vozidly 

bude zpevněna dlažbou tl. 80 mm. Odvodnění je řešeno prostřednictvím vsakování do okolních 

nezpevněných ploch. Chodníky šířky 1,50 m v oblasti dětských hřišť budou zpevněny povrchem 

z drceného vápence.  

 

6.3 Návrh úprav mobiliáře 

Pro vytvoření plnohodnotných ploch sloužících k odpočinku, relaxaci či setkávání je žádoucí 

v řešeném území osadit kvalitní a funkční mobiliář s minimálními požadavky na údržbu. Jedná se 

zejména o parkové lavičky, maloobjemové koše na směsný odpad, koše na psí výkaly včetně 

odpadních sáčků, stojan na jízdní kola, přístřešky na kontejnery a další. 

6.3.1 Lavičky 

Lavičky jsou situovány do blízkostí vstupů do bytových domů, do prostoru parkové zeleně mezi 

hotelovým domem DMH a bytovou zástavbu, do prostoru dětských hřišť a podél některých 

pěších komunikací, u kterých se předpokládá potřeba odpočinku. Lavičky jsou navrženy 

s opěradly v místech podél pěších komunikací a u vstupů a bez opěradel v místech dětských 

hřišť. Jako vhodné materiálové řešení se nabízí kombinace oceli či litiny a prvků z recyklovaného 

UV odolného plastu. 

 

 

Obr. 6.3.1-1 Příklad řešení lavičky v kombinaci litina - plast [45]  
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6.3.2 Maloobjemové odpadkové koše 

Umístění maloobjemových odpadkových košů je uvažováno v sousedství ploch volnočasových 

aktivit, na frekventovaných pěších trasách, v prostoru parkoviště u kostela, před objekty občanské 

vybavenosti a v prostoru upravené zastávky autobusu. Další maloobjemové koše jsou rozmístěny 

tak aby vhodně doplňovaly nádoby na odpad v rámci technické infrastruktury. Druhým typem 

osazených odpadkových košů budou koše na psí výkaly. U tohoto typu odpadních nádob je však 

žádoucí zvýšená údržba a doplňování sáčků. 

 

 

Obr. 6.3.2-1 Příklad typu odpadkového koše s kotvením proti vandalismu [46]  
 

6.3.3  Stojan a přístřešek na kola 

V severním cípu prostranství u kostela sv. Ducha je navržena plocha 3,50 m x 2,50 m pro 

odstavení jízdních kol. Vzhledem k předpokladu ponechání kola na delší dobu (náboženské 

obřady apod.) je zde na místo obvyklého stojanu navrženo umístění přístřešku o kapacitě 10 míst. 

 

 

Obr. 6.3.3-1 Příklad konstrukčního řešení přístřešku pro jízdní kola [47]  
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6.4 Odpadové hospodářství 

 
V rámci návrhu řešení byla v několika případech provedena úprava současného rozmístění nádob 

na směsný odpad a bylo doplněno další hnízdo s nádobami na separovaný odpad. Tyto změny 

umožnil zejména návrh nové jednosměrné komunikace na odstavné a parkovací ploše P7, který 

respektuje vlečné křivky vozidla pro svoz odpadu a dále rozšíření komunikací připojených na 

ulici Volgogradská.  

 

Uspořádání nádob pro jednotlivé typy odpadu je zřejmé z výkresové části. Plochy pro 

umístění nádob budou zpevněny zámkovou dlažbou a opatřeny typovým přístřeškem ocelové 

konstrikce s výplní z polykarbonátu. 

 

Návrh počtu nádob a frekvence svozu: 

 

V území žije cca 1980 obyvatel (část 5.3 této práce). Dle dat z odboru ochrany životního 

prostředí magistrátu města Ostrava je pro určení frekvence svozu směsného odpadu uvažována 

produkce odpadu 28 l na osobu a týden. Pro separovaný odpad je pak uvažována produkce 0,8 l 

na osobu a týden pro sklo, 2 l na osobu a týden pro plast a 3 l na osobu a týden pro papír. 

 

 

Obr. 6.4-1 Základní parametry nádoby na odpad [41]  
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1ks nádoby pojme 1100 l. 

Směsný odpad: 1980 osob x 28 l za týden 

55 440 l odpadu týdně 

Navrženo 26 ks sběrných nádob při frekvenci svozu 2 x za týden. (kapacita 57 200 l týdně) 

 

1ks nádoby pojme 1100 l. 

Separovaný odpad - SKLO: 1980 osob x 0,8 l za týden 

1 584 l odpadu týdně 

Navrženo 2 ks sběrných nádob při frekvenci svozu 1 x za týden. (kapacita 2200 l týdně) 

 

1ks nádoby pojme 1100 l. 

Separovaný odpad - PLAST: 1980 osob x 2 l za týden 

3 960 l odpadu týdně 

Navrženy 4 ks sběrných nádob při frekvenci svozu 1 x za týden. (kapacita 4400 l týdně) 

 

1ks nádoby pojme 1100 l. 

Separovaný odpad - PAPÍR: 1980 osob x 3 l za týden 

5 940 l odpadu týdně 

Navrženo 6 ks sběrných nádob při frekvenci svozu 1 x za týden. (kapacita 6600 l týdně) 

 

6.5 Návrh ploch volnočasových aktivit 

V řešené lokalitě je nutné provést zásadní revitalizaci ploch volnočasových aktivit. Žádná 

z dosavadních ploch (hřiště pro míčové sporty, pískoviště a dětská hřiště), vlivem stavebního 

uspořádání a zanedbané údržby, nesplňuje požadavky současných předpisů. Tyto plochy budou 

zcela odstraněny a nahrazeny novými včetně úpravy jejich situování. 

 

Mezi bloky obytných domů po obvodu řešené oblasti jsou situovány plochy dětských 

hřišť H1 – H4 a exteriérové posilovna pro dospělé H5 a H9. Další plocha dětského hřiště H6 je 

situována mezi bytovými domy na pozemcích 3118, 3115 a 3086. V parkové části řešeného 

území je umístěno poslední z navržených dětských hřišť H7 a plocha pro míčové sporty H8. 
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Pro návrh byly zvoleny certifikované prvky dětských hřišť společnosti Sport Club 

splňující požadavky ČSN EN 1176. 

 

Plocha dětského hřiště H1 a H3 obsahuje vahadlovou houpačku, kolotoč se sedačkou,  

prolézačku, dvě pružinová houpadla, houpačku s rozetovým sedákem a sestavu domečků tzv. 

Lumpárnu. Povrch hřiště je navržen z pryžových dlaždic s lemováním pryžovými obrubníky. 

 

 

Obr. 6.5-1 Vizualizace plochy hřiště H1 a H3 [48]  
 

 
Plocha dětského hřiště H2 a H4 obsahuje prolézačku, dvě pružinová houpadla, houpačku 

s dvojitým sedákem a domeček se skluzavkou tzv. Lumpárna. Povrch hřiště je rovněž navržen 

z pryžových dlaždic z důvodu tlumení pádu s lemováním pryžovými obrubníky. 

 

 
 

Obr. 6.5-2 Vizualizace plochy hřiště H1 a H3 [48]  
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Plocha dětského hřiště H6 a H7 obsahuje prolézačku, dvě pružinová houpadla, 

vahadlovou houpačku, kolotoč s plošinou a sestavu domečků se skluzavkami tzv. Lumpárnu. 

Povrch hřiště je jako v předešlých případech navržen z pryžových dlaždic z důvodu tlumení pádu 

s lemováním pryžovými obrubníky. 

 

 
Obr. 6.5-3 Vizualizace plochy hřiště H6 a H7 [48]  

 
 
 

Plocha exteriérové posilovny pro mládež a dospělé H5 a H9 je také vybavena pryžovým 

povrchem a obsahuje bradla a dva trenažery simulující chůzi. Součástí jsou také lavičky pro 

odpočinek. 

 

 
Obr. 6.5-4 Vizualizace plochy exteriérové posilovny H5 a H9 [48]  
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V sousedství ploch H7 a H9 je navrženo hřiště pro míčové sporty. Návrh rozměrově 

vychází z hřiště pro basketbal tj. 28,00 m x 15,00 m vč. metrového volného pásu kolem vnitřní 

plochy hřiště. Celková zpevněná plocha má rozměry 29,00 m x 16,00 m. Povrch hřiště je zvolen 

polyuretanový. Hřiště je po kratších stranách vybaveno zábranou proti náhodnému odlétnutí 

míče. Zábranu tvoří ocelová sloupková konstrukce výšky 6,00 m vybavená ochrannou sítí. 

 

6.6 Úpravy zeleně 

V řešené lokalitě byl dendrologický průzkumem zjištěn výskyt 601 kusů stromů a 219 kusů keřů. 

Plochy zeleně jsou zatravněné. Tyto dřeviny byly z cca 70% vysazeny krátce po vybudování 

sídliště. Jejich umístění nesleduje žádnou účelovou koncepci a dřeviny tak jsou dřeviny volně 

rozptýleny v ploše. Dřeviny nejsou výrazněni udržovány o čemž svědčí i výskyt některých 

stromů ve zhoršeném zdravotním stavu. 

 

V rámci navržených stavebních úprav bude nutné odstranit 99 kusů stromů a 34  ks keřů. 

Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba v počtu 100 ks nových stromů a 35 ks nových 

keřů, jejíž skladba a umístění je patrné z výkresu náhradní výsadby. Pro náhradní výsadbu jsou 

zvoleny převážně typy dřevin, které se v lokalitě vyskytují.  

 

Tab. 6.6-1 Počty nově vysázených keřů 
 

Český název Latinský název číslo počet ks strom / keř 

zimostráz vždyzelený Buxus sempervirens K-1 6 keř 

svída bílá  Cornus alba K-2 6 keř 

skalník Cotoneaster sp. K-3 7 keř 

šeřík obecný Syringa vulgaris K-4 5 keř 

zlatice prostřední Forsythia × intermedia K-5 4 keř 

tavolník van Houtteův Spiraea × vanhouttei K-6 5 keř 

bez černý Sambucus nigra K-7 2 keř 
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Tab. 6.6-2 Počty nově vysázených stromů 
 

Český název Latinský název číslo počet ks strom / keř 

javor jasanolistý Acer negundo S-1 11 strom 

javor klen Acer pseudoplatanus S-2 9 strom 

javor mléč Acer platanoides S-3 5 strom 

bříza bělokorá  Betula pendula S-4 4 strom 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior S-5 9 strom 

cypřišek Lawsonův Chamaecyparis lawsoniana S-6 2 strom 

smrk omorika Picea omorica S-7 6 strom 

smrk ztepilý Picea abies S-8 5 strom 

vrba kroucená Salix erythroflexuosa S-9 13 strom 

lípa malolistá Tilia cordata S-10 10 strom 

dub letní Quercus robur S-11 5 strom 

platan javorolistý Platanus acerifolia S-12 10 strom 

sakura ozdobná Prunus serrulata S-13 11 strom 

 

 

Na základě dendrologického průzkumu byl rovněž zjištěn výskyt silně ohroženého druhu 

dřeviny Tisu červeného, který navrženými úpravami nebude dotčen ani nedojde k ovlivnění jeho 

přirozeného stanoviště 

 

6.7 Návrh bezbariérových úprav 

Bytové domy typu G57 jsou konstruovány jako čtyřpodlažní bez výtahu. Vnitřní uspořádání 

v sekci neobsahuje výtah ani schodišťové zrcadlo, kam by jej bylo možné umístit. Vnější 

umístění výtahu by bylo možné pouze napojením výstupních dveří na mezipodesty. Hlavní 

podesty u vstupů do bytů jsou umístěny téměř uprostřed sekce domu a technicky není možné při 

zachování současného konstrukčního systému k nim výtahovou kabinu připojit na shodné 

výškové úrovni. Případné použití externího výtahu by sice neučinilo objekt zcela bezbariérový, 

nicméně by zkvalitnilo užívání nemovitosti starými lidmi či rodinám s dětmi. Bezbariérové 

užívání je v těchto objektech je možné pouze s použitím schodolezu. Před vstupy do jednotlivých 

bytových sekcí je proveden zvýšený kamenný nebo betonový práh. V rámci úpravy 
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chodníkových ploch je navrženo plynulé zvýšení nivelety přístupového chodníku na úroveň 

vstupu tak aby 1,50 m před vstupem nevznikl sklon plochy vyšší než 2%.  

 

Objekty bytových domů typu GOS 64 jsou již výtahem vybaveny a rovněž chodníková 

plocha je na vstup do objektu připojena ve shodné výškové úrovni s manipulačním prostorem o 

požadovaných minimálních rozměrech. Vstupní dveře do objektů splňují minimální šířku 900 

mm, ale měly by být doplněny vodorovnými madly. 

 

Objekt kostela sv. Ducha je bezbariérově přístupný prostřednictvím rampy z chodníku 

před kostelem. Vstup do objektu je tvořen prosklenými dvoukřídlovými dveřmi o šířce křídla 

1000 mm, které by měly být doplněny vodorovnými madly a kontrastním značením ve dvou 

výškových úrovních 900 mm a 1500 mm. 

 

Hotelový dům DMH je vybaven výtahy. Prosklené vstupní automatické dveře jsou šířky 

1500 mm a měly by být vybaveny kontrastním značením ve dvou výškových úrovních 900 mm a 

1500 mm. Vstup do objektu je zřízen z plochy chodníku plochy ve shodné výškové úrovní.  

 

 

Obr. 6.7-1 Pohled na současný vstup do hotelového domu DMH s návrhem úpravy vstupních 
prosklených posuvných dveří 
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Restaurační zařízení a prostory v objektu Zábavního centra Alexandria jsou v různorodém 

provedení. Prostory restaurací ve 2. NP jsou přístupné pouze po schodišti. Řešením by bylo 

zřízení exteriérového výtahu s vyústěním na přilehlou terasu. Obchodní a restaurační prostory 

v 1.NP jsou přístupné se shodné výškové úrovně s maximální výškovou nerovností 20 mm. 

Vstupní dveře do objekt splňují požadavek na minimální šířku křídla 900mm bylo by však 

potřebné je vybavit vodorovnými madly a uvolnit potřebný manipulační prostor (1500 mm x 

1500 mm, resp. 1500 mm x 2000 mm). 

 

6.8 Technická infrastruktura 

6.8.1 Koncepce přeložek inženýrských sítí 

V řešeném území se nachází podzemní sdělovací vedení O2, dešťová kanalizace OK, podzemní 

silové vedení ČEZ Distribuce, podzemní sdělovací vedení společnosti PODA, síť veřejného 

osvětlení OK, podzemní teplovodní rozvod DALKIA, vodovodní síť OVAK, jednotná kanalizace 

OVAK a NTL plynovod RWE. 

 

Z důvodu výskytu velkého množství těchto sítí bude v rámci realizace nutné provést jejich 

ochranu. Dimenze stávajících sítí nebyly správci sítí v rámci vyjádření o existenci sítí sděleny a 

proto je navržena jejich ochrana ve stávajících trasách o stávajících dimenzích. V místech nově 

navržených zpevněných komunikací je navrženo pokud možno kolmé umístění sítí do chrániček, 

ochranného potrubí či kabelového žlabu na bázi PVC či PE s doplnění rezervního prostupu.  

 

V místech návrhu nových pěších komunikací je možno sítě ponechat bez dodatečné 

ochrany za předpokladu dodržení požadovaného krytí v souladu ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení [8]. Požadované krytí pod chodníkem pro silové kabely do 

1 kV činí 0,35 m, pro silové kabely do 35 kV 1,00 m, pro sdělovací kabely místní 0,40 m, pro 

sdělovací kabely dálkové 0,5 m, pro sdělovací vedení optické (místní, dálkové) 0,4 – 0,5 m, pro 

plynovody 0,8 m, pro vodovodní potrubí 1,00 – 1,60 m, pro tepelné sítě 0,5 m, pro kabelovody 

0,6 m a pro stokové sítě a kanalizační přípojky 1,00 m. Před zahájením prací bude nutné provést 

a protokolárně předat vytýčení podzemních sítí jejich správci. 
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Návrhem nových odstavných a parkovacích ploch a úpravou tras pěších komunikací 

vzniká i potřeba doplnění dodatečného osvětlení. V řešeném území se nachází poměrně hustá síť 

stávajících rozvodů VO. Připojení tak bude možné na stávající soustavu návrhem nových okruhů 

či zokruhováním a úpravou stávajících tras. V rámci rozšíření stávající sítě je navrženo 119 ks 

nových svítidel při respektování vzdálenosti mez svítidly 3,5 násobek výšky svítidla při 

navrhované výšce instalace 6, 10 a 12 m. Návrh trasování je zřejmý z výkresové části.  

 

Kapacitní posouzení stávajícího rozvodu provede projektant elektro včetně návrhu 

odpovídajícího výkonu navržených svítidel. V případě nedostatečné kapacity či nemožnosti 

připojení na stávající rozvody bude nutné provést zkapacitnění rozvodu novou přípojkou na 

silový rozvod NN. Kabelové vedení NN a VO bude vedeno ve volném terénu či pod komunikací 

v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [8]. 

 

7 Odhad investičních nákladů 

Pro orientační stanovení výše investičních nákladů navržené úpravy byly použity data Ústavu 

územního rozvoje MMR ČR – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 

2012 [17].  

 

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na vypracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace a následnou veškerou inženýrskou činnost v rámci přípravy i realizace. V celkové 

ceně rovněž nejsou zahrnuty náklady na dopravu, zisk a režii a DPH. 

 

Orientační výkaz výměr je uveden v Tab. 7-1 na následující straně. 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

Tab. 7.1 Orientační výkaz výměr 

 

Typ prací Název položky 
Měrná 

jednotka 
Výměra 

Cena za 

měrnou 

jednotku (Kč) 

Cena celkem (Kč) 

Zemní práce Frézování asfaltových vrstev m2 2 973,00 195,00 579 735,00 

  Skrývka orničních vrstev m3 3 951,00 87,00 343 737,00 

  Odstranění asfaltového povrchu m2 9 523,00 154,00 1 466 542,00 

  

Odstranění povrchu - betonové 

dlaždice , litý asfalt m2 4 157,00 202,00 839 714,00 

  Odkopávky - odhad m3 3 561,00 75,00 267 075,00 

  Rozprostření ornice m3 1 140,00 38,00 43 320,00 

  Odstranění křovin m2 135,00 56,00 7 560,00 

  Kácení dřevin ks 99,00 2 450,00 242 550,00 

  Založení trávníků m2 1 140,00 21,00 23 940,00 

Celkem za zemní práce 3 814 173,00 

Komunikace 

Vozovkové souvrství - netuhá 

vozovka vč. podkladních vrstev m2 17 542,00 3 186,00 55 888 812,00 

  

Parkovací plochy dlážděné - 

zámková dlažba vč. reliéfních prvků m2 4 125,00 788,00 3 250 500,00 

  

Parkovací plochy ze zatravňovací 

tvárnice m2 7 540,00 562,00 4 237 480,00 

  

Chodníky dlážděné - zámková dlažba 

vč. reliéfních prvků m2 6 254,00 404,00 2 526 616,00 

  

Chodníky nezpevněné - povrch 

drcený vápenec m2 189,00 185,00 34 965,00 

Celkem za komunikace 65 938 373,00 

Příslušenství 

komunikací SDZ ks 52,00 1 700,00 88 400,00 

  VDZ m2 485,00 580,00 281 300,00 

Celkem za příslušenství komunikací 369 700,00 

Hřiště Sestava H1 a H3 ks 2,00 496 570,00 993 140,00 

  SestavaH2 a H4 ks 2,00 382 120,00 764 240,00 

  Sestava H6 a H7 ks 2,00 416 900,00 833 800,00 

  Sestava H5 a H9 ks 2,00 115 740,00 231 480,00 

  

Hřiště pro míčové sporty vč. 

oplocení m2 460,00 1 250,00 575 000,00 

Celkem za hřiště 3 397 660,00 
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Typ prací Název položky 
Měrná 

jednotka 
Výměra 

Cena za 

měrnou 

jednotku (Kč) 

Cena celkem (Kč) 

Mobiliář Lavičky ks 109,00 3 250,00 354 250,00 

  Maloobjemové nádoby ks 17,00 2 150,00 36 550,00 

  Kontejnerové přístřešky ks 20,00 13 521,00 270 420,00 

  Přístřešek pro kola ks 1,00 136 540,00 136 540,00 

Celkem za mobiliář 797 760,00 

Dřeviny Výsadba stromů   100,00 3660,00 366 000,00 

  

Výsadba keřů do 50 cm výšky vč. 

mat. ks 35,00 110,00 3 850,00 

Celkem za zeleň 369 850,00 

Inženýrské 

sítě 

Vodohospodářské objekty - 

ochrana, intravilán % 10,00 746 875,00 7 468 750,00 

  

Inženýrské sítě - ochrana plynovod, 

intravilán % 10,00 746 875,00 7 468 750,00 

  

Inženýrské sítě - ochrana teplovod, 

intravilán % 10,00 746 875,00 7 468 750,00 

  

Inženýrské sítě - ochrana sdělovací 

vedení, intravilán % 10,00 746 875,00 7 468 750,00 

  

Inženýrské sítě - ochrana silové 

kabely, intravilán % 10,00 746 875,00 7 468 750,00 

  

Inženýrské sítě - nové veřejné 

osvětlení - stožáry + svítidla ks 119,00 44 500,00 5 295 500,00 

  

Inženýrské sítě - nové veřejné 

osvětlení - zemní kabelové vedení m 1 865,00 2 308,00 4 304 420,00 

Celkem za inženýrské sítě 46 943 670,00 

            

Odhadované investiční náklady - celkem 117 435 766,00 
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8 Závěr 

Předmětem diplomová práce byl návrh regenerace stávajícího panelového sídliště v jižní části 

města Ostravy, v lokalitě ohraničené ulicemi Výškovická, Volgogradská a z části ulicí Kotlářova.  

 

Cílem práce bylo analyzovat bytovou zástavbu území, objekty občanské vybavenosti, 

plochy pro parkování a odstavování vozidel, plochy pro volnočasové aktivity, stávající zeleň, 

městský mobiliář, odpadové hospodářství a navrhnout potřebné stavební a organizační úpravy 

řešeného území v návaznosti na nařízení vlády č. 494/2000 Sb. (o podmínkách poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť) a v souladu s požadavky 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) s cílem navrhnout jejich odstranění 

či alespoň eliminaci na přípustnou míru s návrhem koncepce rozvoje. 

 

Mezi hlavní nedostatky řešené lokality patří nedostatek parkovacích a odstavných ploch, 

který byl řešen návrhem nových a rozšířením stávajících ploch. Dalším nedostatkem je 

zanedbaná údržba ploch volnočasových aktivit. Tento nedostatek byl vyřešen návrhem nových 

ploch. Nevhodné umístění nádob na sběr komunálního odpadu byl řešen přepočtem potřeby 

odpadních nádob a novým návrhem situování. Bylo navrženo doplnění a obnova stávajícího 

mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atd.), nové trasování pěších komunikací respektující návrh 

parkovacích a odstavných ploch a zároveň byla navržena obnova povrchu stávajících pěších 

komunikací. V rámci návrhu byla řešena koncepce doplnění VO v návaznosti na nově navržené 

plochy a rovněž návrh ochrany stávajících vedení. 

 

Celkové odhadované finanční náklady na realizaci opatření jsou ve vztahu ke zvýšení 

kvality bydlení a dostupnosti lokality akceptovatelné. V případě podpory záměru ze strany 

dotačního orgánu nebude realizace představovat výraznou zátěž pro rozpočet města. 

 

Jednoznačným přínosem navržených úprav je zkapacitnění parkovacích ploch a rozšíření a 

zkvalitnění ploch volnočasových aktivit. Tyto dva aspekty přispívají ke zvýšení atraktivity 

lokality zejména pro mladou generaci, která dle demografických výzkumů Ostravsko hojně 

opouští nejen pro nedostatek pracovních příležitostí ale rovněž kvůli nízké atraktivitě bydlení. 
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