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na bakalářskou práci, v které byla zpracována pasportizace tohoto území. V první části jsou 

zahrnuta teoretická východiska, vztahující se k tématu a následuje část práce o shrnutí 

základních poznatků o lokalitě. K práci byly vypracovány variantní návrhy, které byly 

popsány, a jeden z nich byl rozpracován. Areál nabízí sportovní a kulturní využití. Uvnitř 

plynojemu je navrhnut kulturní sál s částí pro galerijní účely a na střeše plynojemu je 

situována vyhlídka. Sportovní vyžití v areálu tvoří horolezecká stěna, kluziště s umělým 

ledem a hřiště pro plážový volejbal. Pro potřeby všech návštěvníků je v areálu vytvořeno 

zázemí, budova u vjezdu. V areálu byl vyhrazen prostor pro potřeby společnosti ČEZ ES.  
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This thesis focuses on the regeneration of the industrial area of the gasholder. This work 

builds on the bachelor thesis, in which is described the passportisation of this area. The first 

part describes the locality and the basic information of this area. The work includes alternative 

proposals, which have been described, and one of them was developed. The resort offers sport 

and cultural activities. Inside the gasholder is designed cultural hall with a section for gallery 
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includes climbing wall, icerink with artificial ice and beach volleyball. For the needs of all 

visitors in the area was created background building close to the entrance. There was a space 

reserved for the needs of ČEZ ES. Gasholder is surrounded with roads for pedestrian and 

vehicular traffic with parking spaces. 

The key words: gasholder, sport, cultural hall, view, climbing wall, ice skating 



SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

ČEZ ES – ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

ČR – Česká republika 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

MHD – Městská hromadná doprava 

L.V. – List vlastnictví 

a. s. – Akciová společnost 



 

Obsah diplomové práce 
1 Úvod ................................................................................................................................. 13 

2 Územní plánování ............................................................................................................ 14 

2.1 Základní pojmy .......................................................................................................... 14 

2.2 Historie ...................................................................................................................... 14 

2.3 Cíle a úkoly územního plánování .............................................................................. 15 

2.4 Nástroje územního plánování .................................................................................... 16 

2.5 Legislativa ................................................................................................................. 17 

3 Urbanismus ....................................................................................................................... 18 

3.1 Urbanistické prvky .................................................................................................... 18 

3.2 Metody a nástroje urbanismu .................................................................................... 19 

4 Regenerace průmyslových ploch ..................................................................................... 20 

4.1 Zahlazování následků hornické činnosti .................................................................... 21 

4.1.1 Negativní vlivy hornické činnosti na krajinu ..................................................... 21 

4.1.2 Předcházení negativním vlivům ......................................................................... 22 

4.2 Kontaminace .............................................................................................................. 22 

5 Brownfieldy ...................................................................................................................... 24 

5.1 Vznik brownfieldů ..................................................................................................... 24 

5.2 Typy brownfieldů ...................................................................................................... 25 

5.3 Brownfieldy a Ostrava ............................................................................................... 25 

6 Vývoj průmyslu a jeho dopady na život na Ostravsku ..................................................... 27 

7 Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území ................................................. 29 

7.1 Dostupná data a podklady .......................................................................................... 30 

7.2 Identifikační údaje ..................................................................................................... 31 

7.3 Umístění lokality v rámci Ostravy ............................................................................. 32 

7.4 Širší vztahy ................................................................................................................ 33 



7.4.1 Dopravní dostupnost .......................................................................................... 33 

7.4.2 Napojení na ostatní průmyslové objekty ............................................................ 34 

7.4.3 Limity území ...................................................................................................... 34 

7.4.4 Limity v řešené lokalitě. ..................................................................................... 35 

7.4.5 Napojení na inženýrské sítě ................................................................................ 35 

7.4.6 Územní plán ....................................................................................................... 36 

7.4.7 SWOT analýza ................................................................................................... 37 

7.5 Popis plynojemu ........................................................................................................ 38 

7.5.1 Princip fungování ............................................................................................... 38 

7.5.2 Charakteristika koksárenského plynu ................................................................. 39 

7.5.3 Charakteristika těsnícího oleje ........................................................................... 39 

7.5.4 Popis jednotlivých částí ...................................................................................... 40 

7.6 Popis okolních budov ................................................................................................ 41 

7.7 Stávající technická infrastruktura, dopravní plochy .................................................. 42 

8 Návrh ................................................................................................................................ 44 

8.1 Údaje o stavbě ........................................................................................................... 45 

9 Popis území ...................................................................................................................... 47 

9.1 Charakteristika stavebního pozemku ......................................................................... 47 

9.2 Průzkumy a rozbory ................................................................................................... 47 

9.3 Ochranná a bezpečnostní pásma ................................................................................ 47 

9.4 Vliv stavby na okolí ................................................................................................... 47 

9.5 Asanace, demolice a kácení dřevin ............................................................................ 48 

9.6 Územně technické podmínky .................................................................................... 49 

10 Celkový popis stavby ....................................................................................................... 50 

10.1 Účel užívání stavby ................................................................................................ 50 

10.2 Urbanistické a architektonické řešení .................................................................... 50 

10.3 Bezbariérové užívání stavby .................................................................................. 52 



10.4 Technické řešení .................................................................................................... 53 

10.4.1 Plynojem ............................................................................................................. 53 

10.4.2 Budova zázemí areálu ........................................................................................ 53 

10.5 Požárně bezpečnostní opatření ............................................................................... 54 

10.6 Dopravní řešení ...................................................................................................... 54 

10.6.1 Komunikace pro automobilovou dopravu a pro pěší ......................................... 54 

10.6.2 Doprava v klidu .................................................................................................. 55 

10.7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................... 55 

10.8 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana .......................................... 56 

10.9 Zásady organizace výstavby .................................................................................. 56 

11 Závěr ................................................................................................................................. 57 

Seznam využitých zdrojů ..................................................................................................... 58 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 60 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 61 

Seznam příloh ....................................................................................................................... 62 

Seznam výkresů .................................................................................................................... 63 



 

13 

 

1 Úvod 

 

V diplomové práci bude řešen komplexní návrh studie regenerace areálu plynojemu 

s ohledem na její možné budoucí využití. Toto téma bylo vybráno v návaznosti na 

bakalářskou práci, kde byl vytvořen přehled o vlastněných objektech a jejich stavu formou 

pasportizace. Další z důvodů pro výběr tématu je velký zájem o nalezení nového využití pro 

opuštěné nebo jen částečně využívané plochy a objekty. 

 

 Tato práce bude rozdělena na tři části, a to na teoretickou, rekapitulační se základními 

poznatky o vymezeném území a návrh. V první, teoretické části byly shrnuty základní 

poznatky o územním plánování, urbanismu. Dále bude popsána regenerace průmyslových 

ploch, následky hornické činnosti a brownfieldy. V poslední kapitole teoretické části bude 

zpracován vývoj průmyslu a jeho dopady na život na Ostravsku. 

 

 Druhá část diplomové práce bude věnována samotnému areálu plynojemu, která 

vychází z bakalářské práce. Budou zde shrnuty podklady, které byly hlavním zdrojem 

informací pro návrh, identifikační údaje areálu, jeho připojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, také zde bude popsán plynojem, jeho původní funkce a okolní budovy.  

Zpracována bude i situace širších vztahů, návaznosti návrhu na stavby s obdobnou funkcí, 

shrnutí limit území a bude vytvořena SWOT analýza.  

 

Třetí část práce se bude věnovat samotnému návrhu, který bude zpracován variantně a jedna 

varianta bude vybrána a rozpracována. U rozpracované varianty budou sepsány její výhody a 

nevýhody. V návrhu bude řešeno využití areálu, vliv na okolí, nové napojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu, bezbariérovost návrhu, vliv na životní prostředí, technické řešení, 

urbanistické a architektonické řešení a zásady organizace výstavby. Návrh areálu bude nabízet 

sportovní a kulturní využití. Uvnitř plynojemu bude navrhnut kulturní sál s částí pro galerijní 

účely a na střeše plynojemu bude situována vyhlídka. Sportovní vyžití v areálu bude tvořit 

horolezecká stěna, kluziště s umělým ledem a plážový volejbal. Pro potřeby všech 

návštěvníků bude v areálu vytvořeno zázemí v podobě budovy u vjezdu. V areálu bude 

vyhrazen prostor pro potřeby společnosti ČEZ ES.  Plynojem bude obkroužen komunikacemi 

pro pěší a automobilovou dopravu s parkovacími místy. Návrh bude zpracován také pomocí 

výkresové dokumentace. 
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2 Územní plánování 

 

Územní plánování se zabývá především uspořádáním řešeného území na základě různých 

požadavků, jako můžou být například ekologické, ekonomické či stavebně-technické 

požadavky. Navrhování území probíhá v souladu s udržitelným rozvojem, který souvisí 

především s ekologickou stabilitou prostředí a vztahem člověku k přírodě. [4] 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Prostor – „ je nekonečná množina všech bodů v universu (vesmíru)“ ([4], s.5) 

Území – část zemského povrchu, sloužící k určitému účelu, v územním plánování je to 

prostor, který je ve středu zájmu v územním plánu  

Plánování – je myšlenkový proces, který určuje postup, většinou co nejefektivnější, díky 

němuž je možno dosáhnout určeného cíle  

Územní plán – je dokumentace, ve které je zaznamenán záměr uspořádání území v nejbližší 

budoucnosti. Plán je rozdělen na plochy dle účelu využití (funkční využití ploch), dále jsou 

zde zaneseny regulativy, které určují limity pro využití území.  

Funkční využití ploch – členění ploch území dle účelu jeho využití, můžou to být například 

obytné plochy, plochy občanského vybavení, výrobní, veřejné zeleně, dopravní, vodní plochy 

a jiné  

Technická infrastruktura – je především nevýrobního charakteru, jsou to plochy, které 

můžou být nadzemní či podzemní, jsou propojeny a umožňují především plynulý provoz 

lidské činnosti 

Intravilán – území nacházející se uvnitř obce či města 

Extravilán – území nacházející se mimo obce a města, většinou volná krajina [4] 

 

2.2 Historie 

 

Územní plánování sahá až do 3. tisíciletí před naším letopočtem do dob Sumeru, Egypta či 

Číny, kde jsou znatelné zásahy do plánů zavlažovacího systému, díky archeologickým 

pracím. Z roku 1500 před naším letopočtem byla zachována hliněná destička s městským 

plánem města Nippuru, které leželo na toku řeky Eufrat. Město Babylon v 7. století před 
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naším letopočtem bylo stavěno také dle určitého plánu, do města vedlo 8 hlavních bran, které 

byly propojené se středem města. Navržené ulice byly na sebe, ve většině případů, kolmé, tím 

bylo zabráněno vzniku spleti ulic, ve kterých by se nebylo možno vyznat. V období antiky se 

plány držely především šachovnicového půdorysu s absolutně kolmými ulicemi. Na našem 

území je za hlavní důležitý styčník v plánování považováno založení Nového Města 

Pražského, za vlády Karla IV.  

 

 Roku 1811 byl schválen plán města New York pro poloostrov Manhattan, kde bylo 

navrženo 155 rovnoběžných ulic ve vzdálenosti cca 90 až 100 yardů (v přepočtu 82 až 91m), 

na tyto ulice byly pak další kolmé, toto rozvržení přetrvalo doposud. V tomto původním plánu 

byla zeleň opomenuta, proto byl až v pozdějších letech navrhnut Central Park, aby se 

obyvatelé poloostrova dostali do alespoň uměle vytvořené přírody. 

 

 Mezi významné architekty a urbanisty, kteří se podíleli na územním plánování v ČR, 

můžeme zařadit Camilla Sitteho (Ostrava, Brno, Olomouc), Josefa Gočára (Hradec Králové), 

Vladimíra Karfíka (Zlín) či Dušana Jurkoviče (Luhačovice). [4] 

 

2.3 Cíle a úkoly územního plánování 

 

Hlavním cílem územního plánování je řešit funkci, ke které bude území využito tak, aby byly 

v souladu všechny hodnoty (kulturní, přírodní, civilizační, …) v území s danou funkcí. Je to 

činnost, která je neustálá. Tato činnost vychází ze všech souvisejících vědních oborů, 

z poznatků o daném území a vlastního průzkumu. [4] 

 

Úkolem územního plánování je určovat:  

 „Limity území 

 Uspořádání jak funkční, tak prostorové 

 Asanace, rekonstrukce nebo rekultivace území 

 Ochranu chráněných území, chráněných objektů, ochranných pásem 

 Zásady pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby 

 Posouzení územně technických důsledků připravovaných staveb a řešení jejich 

důsledků 

 Umístění staveb  
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 Zdroje a rezervy území pro jeho další rozvoj 

 Podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území 

 Pořadí výstavby a využití území 

 Území dotčená požadavky ochrany obyvatel“ [4] 

2.4 Nástroje územního plánování 

 

Mezi základní nástroje územního plánování se řadí územně plánovací podklady (urbanistická 

studie, územní generel, územní prognóza a územně technické podklady), územně plánovací 

dokumentace (územní plán velkého územního celku, územní plán obce a regulační plán) a 

územní rozhodnutí. [4] 

 

Urbanistická studie – řeší podmínky, jakým způsobem bude využito území. Zpracovává se 

variantně, její obsah a rozsah je určen na začátku v zadání. [4] 

 

Územní generel – řeší dopodrobna územní rozvoj složek osídlení a krajiny, avšak není 

variantně zpracováván. [4] 

 

Územní prognóza – řeší dlouhodobý rozvoj území a prověřuje jeho možnosti, využívá 

k tomu ekonomické, demografické, sociologické podklady a stav životního prostředí. 

Vyhotovuje se pro statutární města, hlavní město či pro území několika obcí. V praxi se moc 

nepoužívá. [4] 

 

Územně technické podklady – zabývají se specifickými problémy a jsou neustále 

aktualizovány. Jsou vypracovávány v souladu se zákony a aktuálním stavem zpracovávaných 

informací o území. Slouží jako podklad pro vypracovávání velkého množství dokumentací, 

souborů či jiných podkladů, které se dále využívají. [4] 

 

Územní plán velkého územního celku – vyhotovuje se pro území několika obcí, řeší 

uspořádání, limity, rozvojové plochy, dopravní a technickou infrastrukturu, ÚSES a jiné 

oblasti zájmu. [4] 

 

Územní plán obce – obsahuje grafickou a textovou část. Součástí textové části je vymezení 

území, základní koncepce rozvoje území obce a ochrana rozvoje hodnot, urbanistická 
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koncepce, vymezení a popis ploch na území obce, koncepce uspořádání krajiny, podmínky 

využívání ploch a informace o veřejně prospěšných stavbách a opatřeních. Grafická část 

obsahuje výkresy urbanistické koncepce, dále koncepce uspořádání krajiny, doprava, 

zásobování elektrickou energií a telekomunikace, zásobování plynem a teplem, zásobování 

vodou a kanalizace, veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace. Tyto výkresy slouží jako 

podklad pro zpracování různých územních studií a dokumentací. Zpracovává se pro území 

obce a ve zcela výjimečných případech pro několik obcí, musí to ale být schváleno. [9,4] 

 

Regulační plán – definuje využívání jednotlivých parcel v obci, obsahuje různé regulativy, 

kterými je nutno se řídit při zpracovávání zakázek. Může definovat například sklon či barvu 

střechy, dále prvky na fasádě a její barvu, výšku stavby, … [4] 

 

2.5 Legislativa 

 

Základním zákonem, který se územnímu plánování věnuje, je stavební zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu ve znění novely č. 350/2012 Sb., dále je důležitá 

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění novely č. 63/2013 Sb.. Jako další 

související legislativa lze považovat zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku. Právní předpisy, které souvisejí s touto oblastí, jsou zákony o 

ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.), o 

posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.), o vodách (č. 254/2001 Sb.), o 

pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), o drahách (č. 266/1994 Sb.), o civilním letectví (č. 

49/1997 Sb.) či o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(č. 458/2000 Sb.) a správní řád (č. 500/2004 Sb.) s dalšími normami a vyhláškami. [8] 
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3 Urbanismus 

 

Urbanismus úzce souvisí s územním plánováním, které používá v rámci své činnosti jeho 

poznatků. Jeho hlavním cílem je uspořádání prostorů, objektů a ploch tak, aby byl dosažen co 

nejlepší výsledek, dle již dříve určených požadavků, které jsou ve většině případů 

ekonomické, estetické a ekologické a souvisejí hlavně s udržitelným rozvojem. Urbanismus se 

odráží v oblasti jak teoretické, tak i praktické a zároveň také v oblasti vědy i umění. [4] 

 

3.1 Urbanistické prvky 

 

Terén – je základním prvkem v urbanismu, protože díky jeho časté různorodosti se snadno 

dosáhne efektivního rozestavení zástavby. Jako jedna z hlavních zásad, byla používána již ve 

středověku, je umístění významných budov na vyvýšená místa ve městě, v dávných dobách to 

sloužilo jako strategický bod pro obranu významného místa, nyní toto umístění slouží spíše 

k estetickým účelům a zvýraznění významného místa. Další výhoda a možnost využití terénu 

je rozdělení prudkých svahů do teras či jako v baťovském Zlíně je možno ulice vybudovat na 

vrstevnicích, což umožňuje lepší pohyb v rámci uličního systému. [4] 

 

Zeleň – je prvek, který zpříjemňuje pobyt v městském prostředí. Může v návaznosti na 

zástavbu podtrhnout její krásu nebo ji zvýraznit. Stala se zásadním prvkem hlavně u zámků, 

kde v návaznosti na historické období můžou vzniknout zahrady s jasným řádem (francouzské 

zahrady) či parky napodobující samu přírodu (anglické parky). Velká výhoda u tohoto prvky 

je, když je bezúdržbový nebo s minimální potřebou údržby, proto častokrát dochází k výsadbě 

jehličnatých stromků. [4] 

 

Voda – je významným prvkem, který oživuje městské prostředí a může sloužit také jako 

zvukový prvek, např. fontány. Z praktického hlediska je vodní prvek velmi dobrým 

ochlazovacím prostředkem v letních měsících. Za nevýhodu by se dalo považovat to, že voda 

ve vodních prvcích v intravilánu musí být v bezvadném stavu. [4] 

 

Urbanistické doplňky – sem patří hlavně městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, lampy, 

…), který dotváří městské prostředí a umožňuje příjemnější a častější pobyt obyvatelstva na 

ulicích, v parcích a jiných částech, které bezprostředně k městu patří. [4] 
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3.2 Metody a nástroje urbanismu 

 

Jako hlavní metodu je možno považovat urbanistickou kompozici. Kompozice sestavuje 

prvky a soubory urbanismu tak, aby z nich byl účelný, estetický a ucelený soubor a řeší 

jednotlivé vazby mezi prvky a soubory. Kompozici je možno považovat za správnou, pokud 

je řešeno vše, čeho se záměr týká, to co znamená, že u stavby je řešena samotná stavba včetně 

návaznosti na její okolí. Hlavní vlastností kompozice je jasnost, jednoduchost a přehlednost. 

Zásadní zaměření je zde na rozmístění objektů, jejich obrysy, uspořádání dle výšky, umístění 

v rámci městské zástavby a polohy ostatních objektů. Snaha může být o dva různé druhy 

ztvárnění, buďto vytvořením dominanty (orientačního bodu) nebo snaha o splynutí a 

dotvoření bezprostředního okolí stavby (např. v prolukách). Jako jeden z nástrojů urbanismu 

je možno považovat, stejně jako u územního plánování, regulační plán (součást územního 

plánu každé obce), kde jsou definovány body, které pomáhají spoluvytvářet tvář města tak, 

aby nedocházelo k velkým výkyvům v rámci zástavby. [4] 
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4 Regenerace průmyslových ploch 

 

Regenerace – při regeneraci je pro objekt či plochu hledáno nové, odlišné využití od toho 

předchozího či původního 

Rekonstrukce – při rekonstrukci dochází ke znovuvybudování původních budov, které potom 

slouží ke stejnému účelu jako v minulosti 

 

Za dob rozkvětu průmyslu byly budovány mnohé objekty, které sloužily k jeho 

podpoře. Některé z nich jsou pořád využity k účelům, ke kterým byly vystavěny, avšak 

průmysl již není na vrcholu svého rozmachu a proto je stále více staveb a průmyslových 

ploch, které jsou odstavovány z provozu. Tato místa ve velkém počtu případů chátrají a tím 

stávají se pomníky dřívější slávy pro své okolí. Ve velkém počtu případů je ale možno vidět 

snahu a úsilí, pro nacházení nových využití pro průmyslové plochy. Proto je regenerace 

průmyslových ploch nejefektivnější způsob pro jejich záchranu. Jako významná 

zregenerovaná místa v ČR je možno považovat Dolní oblast Vítkovic, která se stala novým 

multikulturním centrem nebo baťovský Zlín, kde dochází k přemisťování občanské 

vybavenosti na jedno území, do bývalých průmyslových hal. 

 

Obr. č. 1- Regenerovaný plynojem Gong, Dolní oblast Vítkovic, Zdroj: [16]    
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4.1 Zahlazování následků hornické činnosti 

 

V oblastech, kde docházelo k hornické činnosti, nacházíme doposud stavby související s tímto 

odvětvím, ať se jedná o povrchové doly, hlubinné doly nebo o vrty z povrchu. Pokud jde o 

povrchovou činnost, zahlazování těchto míst je mnohdy, z hlediska bezpečnosti, snazší. Sice 

kráter po vydolované hornině zůstává, ale snadno se zlikvidují stavby, které zde byly, a pak 

již je možno samovolnou sukcesí nechat povrchový důl zarůst zelení, je to sice běh na dlouho 

trať, ale po nápravě není důl životu nebezpečný. U hlubinné důlní činnosti může docházet při 

geomorfologických procesech ke zhroucení šachet a stavby postavené nedaleko těchto 

důlních šachet můžou být značně narušeny či úplně zlikvidovány. Proto jsou následky 

hlubinné důlní činnosti mnohem nebezpečnější a to i z dlouhodobého hlediska.  

 

4.1.1 Negativní vlivy hornické činnosti na krajinu 

Nejméně negativních vlivů na krajinu má činnost provozována z povrchu země pomocí vrtů. 

Při provedení vrtu dochází jen k minimálnímu narušení horninového podloží, čímž nedochází 

ke změnám reliéfů krajiny. Tímto způsobem se nejčastěji získává ropa čí zemní plyn, proto po 

dobu těžby jsou na povrchu vidět vrtná zařízení, která slouží k odčerpávání těchto nerostných 

surovin. Dalším prvkem, který souvisí s tímto typem těžby, je potrubí odvádějící nerostnou 

surovinu z místa těžby a je významným narušovatelem okolní krajiny. [1] 

 

Povrchová těžba však již vede k zásadním změnám v reliéfu, čímž dochází i ke 

značným změnám krajinného rázu mnohdy i ve velkém měřítku. Proto má tato činnost 

největší negativní vliv na krajinu. Při dostávání se k ložisku těžené suroviny je nutno odstranit 

takzvanou skrývku, ta se dá využít například jako násyp pro dopravní stavby. Někdy je 

složení skrývky pro jakékoliv další využití nevhodné, proto vyvstává problém, kde tento 

odpad uložit. Po ukončení těžby zůstává v krajině kráter, který může být zalesněn, ale nelze 

krajinu navrátit do původního stavu. [1] 

 

Při hlubinné činnosti stojí, v souvislosti s vlivem na okolní krajinu, za zmínku 

především vznikající odvaly, pomocí navážky vytěžené hlušiny. Pokud se nerespektují 

fyzikální zákony a odval se naveze příliš strmý, může v pozdějších letech dojít k sesuvům, 

které můžou být v blízkosti lidských sídel i smrtelně nebezpečné. Kvůli volným prostorům 

v šachtách důlního díla vznikají často také poklesy. Tyto poklesy ovlivňují negativně zejména 
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stavby postavené člověkem. V některých případech může dojít k poničení staveb, v jiných 

k úplnému, nevratnému poškození, velký vliv na to má i skutečnost, zda je stavba na toto 

zatížení dimenzována. Z hlediska vlivu na krajinu je nepříznivý hlavně pokles, který je v nižší 

úrovni než hladina podzemní vody. Na povrchu pak vznikají vodní plochy, které výrazně 

mění druhovou skladbu přírodních systémů, zanikají smíšené lesy a vznikají na těchto místech 

mokřadní ekosystémy. [1] 

 

4.1.2 Předcházení negativním vlivům 

Nejlepším způsobem omezování negativních vlivů je zejména preventivní opatření. Ideálním 

způsobem by bylo nerostné suroviny tímto stylem vůbec nezískávat nebo jejich těžbu upravit 

tak, aby byla šetrnější ke krajině a životnímu prostředí. Každé omezení negativních vlivů má 

své klady i své zápory. Ve většině případů jsou klady prospěšné pro krajinu a zápory stávají 

se neprospěchem pro těžební subjekt. Například poklesům při hlubinné činnosti, které jsme již 

zmínili výše, by se dalo předejít tím, že by ložisko nebylo zcela vytěženo, ale byly by 

ponechány nosné sloupky těžené horniny, které by zabránily poklesům krajiny. Při použití 

této techniky by se krajina na povrchu nezměnila, ale vytěžilo by se mnohem menší množství 

požadované horniny v řádech až desítek procent. Dále je možno vytěžený prostor zaplnit 

jinou hmotou, avšak toto zvyšuje náklady na těžbu suroviny a k poklesům dochází i přes 

vyplnění prostoru, i když k menším, což je možno také považovat za pozitivní účinek tohoto 

opatření. [1] 

 

Na rozdíl od hlubinné činnosti lze říct, že povrchová činnost je nevratná, protože dojde 

k úplnému odstranění povrchové části a tím ke zničení krajiny. Jediný možný způsob omezení 

negativního vlivu v tomto případě je nahrazení hlubinnou činností, což je ale ekonomicky 

neúnosné a znovu nastává problém poklesů a odvalů. [1] 

4.2 Kontaminace  

 

Nedílnou součástí hornické činnosti je vznik kontaminantů, které vznikají při zpracovávání 

produktů této těžby. Kontaminace je většinou vázána na místo tohoto zpracování, kde se 

vyváží nepotřebný odpad, jako je hlušina. Kontaminace může v mnohých případech zasahovat 

až do hloubky několika desítek metrů, hodně záleží na skladbě podloží a uložení jednotlivých 

vrstev. Za velkou výhodu můžeme považovat situaci, kdy nedojde ke kontaminaci 

povrchových či podpovrchových vod. Dojde-li ke zdržení kontaminantu v hornině, 
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neznamená to však, že je toto umístění již trvalé a to i v případě, že zdržení trvá desítky let až 

století. Jak je všeobecně známo, díky geomorfologickým procesům dochází ke změně skladby 

vrstev v zemi. Pokud by došlo k nějakým těmto pohybům, i kdyby sebemenším, mohl by se 

nežádoucí kontaminant uvolnit a dostat se do vodních zdrojů, což by mohlo ohrozit velkou 

část lidské populace, zvířat i rostlin. Proto je vhodné tomuto procesu zamezit a preventivně 

zeminu dekontaminovat aby nedošlo k nežádoucímu ohrožení. [7] 

 

Kontaminanty mohou mít mnohé vlastnosti a parametry, které znamenají při přesažení 

určité hranice velké riziko. Mezi základní vlastnosti patří chemické složení, které danou látku 

definuje, hustota, díky které víme, jak se látka zachová při styku s vodou, pokud se ve vodě 

nerozpouští. Dále jsou to body tání a varu, již výše zmíněná rozpustnost ve vodě, těkavost, 

určují, jakým způsobem a jakou rychlostí se šíří ve vodě či vzduchu a jak vysoce je 

kontaminant odolný vůči rozkladu. Například na Ostravsku je nejčastějším druhem 

kontaminace dehtová. Tato kontaminace vzniká při koksárenství a výrobě svítiplynu. 

Škodliviny, které obsahuje, jsou hlavně fenoly, sírany, chloridy a kyanidy. Při zjišťování 

kontaminace území se v první fázi provádí orientační průzkum, zde se vychází z historie 

území. Často jsou využívány staré mapy, archivy obcí či podniků, informace z katastru 

nemovitostí, výpovědi pamětníků a další. Také se v této fázi využívá přímé vzorkování 

různých druhů kontaminace. Následně se při potvrzení možného výskytu škodlivin provádí 

analýza rizik, ze které se vychází při rozhodování o provedení sanace a následného využití 

území. [1]  

 

Obr. č. 2- Zdroje a příjemci rizika kontaminace, Zdroj: [1] 
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5 Brownfieldy 

 

Brownfield – „ převzato z angličtiny a v doslovném překladu znamená „hnědé pole“, což by 

mohlo být zavádějící, proto se tento pojem nevyužívá“ [2] 

 

Brownfieldy jsou objekty, areály či pozemky, které jsou buďto úplně nevyužívané či jen 

částečně v provozu a tudíž je možnost je nějakým způsobem lépe využít. Tyto nemovitosti 

mohou mít například průmyslový, zemědělský, vojenský či rezidenční charakter, mohou to 

být opuštěné hotely, již nevyužívané plynojemy, pozůstalé kasárny i jiné další objekty či celé 

areály. Pomalu dochází k postupnému vzkřišování brownfieldů a tím ke zmenšováním 

negativních vlivů na své okolí. [2] 

 

Obr. č. 3- Vzkříšený brownfield Dolní oblast Vítkovic, Zdroj: autor 

 

5.1 Vznik brownfieldů  

 

V minulosti vznikaly různé druhy brownfieldů, pokud jsou rozděleny podle charakteru 

dřívějšího využití, jsou to potom brownfieldy zemědělské, průmyslové, vojenské, obchodní, 

institucionální, rezidenční či dopravní. Po pádu komunistického režimu došlo k rozpadu 

mnohých zemědělských družstev a tím začalo vznikat mnoho opuštěných zemědělských 

objektů a ne plně využitých areálů. Tyto areály a objekty je možno určitě považovat za 
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zemědělské brownfieldy. Průmysl byl, hlavně na Ostravsku, spjat s těžbou a zpracováním 

nerostných surovin, bylo vybudováno plno areálů, které toto mohly umožňovat. Avšak 

s ubývajícími ložisky nerostných surovin přibývalo stále více průmyslových brownfieldů, 

které se stali chátrajícím a nenavštěvovaným místem. Vojenské brownfieldy vznikaly hlavně 

po roce 2005, kdy došlo ke zrušení povinné základní vojenské služby a tím se stalo plno 

kasáren naprosto zbytečnými areály. Za zmínku stojí také dopravní brownfieldy, což mohou 

být například již nevyužívané nádražní budovy, odstavná kolejiště a železniční depa. 

Například dnes již zrušená trať Česká Lípa – Kamenický Šenov byla předělána na 

cyklostezku, zatímco nádražní budovy byly v roce 1980 rozprodány soukromým vlastníkům. 

[2], [3] 

 

Dnes si již velká část populace uvědomuje riziko vzniku brownfieldů a jejich vliv na 

okolí. Proto se často dává přednost rekonstrukci či regeneraci nějakého stávajícího objektu či 

areálu, před budováním nových zastavěných ploch, což je také šetrnější k životnímu prostředí. 

 

5.2 Typy brownfieldů 

 

Jak je již výše rozděleno, můžeme dělit brownfieldy dle charakteru dřívějšího využití. Dále je 

můžeme dělit dle pravděpodobnosti, pro nalezení nového využití do BK kategorie A – C. 

Kategorie A je nejpříznivější pro nalezení nového využití, zatímco kategorie C je značně 

nepříznivá a bylo by potřeba velkých dotací a investic pro jejich záchranu. Dalšími typy 

posuzování brownfieldů je poloho vůči sídlům – v zástavbě, na jejím okraji či ve volné 

krajině, nebo s ohledem na ekologické zatížení – s či bez ekologického zatížení. [2] 

 

5.3 Brownfieldy a Ostrava  

 

Ostravu a její okolí můžeme považovat za oblast s vysokým výskytem brownfieldů. V době 

jejího největšího růstu byly stavěny domy pro horníky a jejich rodiny, kteří sem přicházeli ze 

všech koutů republiky. Vznikaly také nové budovy, které sloužily jako zázemí pro horníky, 

kteří se střídali na směnách či jako administrativní budovy. Ačkoliv došlo k vytěžení velké 

části z ložisek a budovy kolem dolů byly opuštěny, Ostrava jako město byla zachována a 

většina obytných domů zůstala obydlena. Ze starých důlních areálů se staly brownfieldy, pro 
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které se však postupně hledá využití. Jako příklad je zde vhodné uvést Dolní oblast Vítkovic, 

jež nabízí útočiště pro velké či menší kulturní akce, zde plynojem Gong, který byl přestavěn 

dle návrhu architekta Josefa Pleskota, rovněž podle jeho návrhu zde vznikla budova Světa 

techniky. Dalším příkladem je regenerace Karoliny či dolu Michal.  
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6 Vývoj průmyslu a jeho dopady na život na Ostravsku 

 

Velký vliv na vývoj průmyslu na Ostravsku měl významný objev roku 1763 a to nalezení uhlí 

mlynářem Janem Augustinem v údolí u potoku Burňa. Po potvrzení, že se jedná o uhlí, 

probíhalo v údolí další pátrání a bylo zde objeveno několik uhelných slojí. Další nálezy 

následovaly v 80. letech 18. století na Landeku či u Karviné. K zahájení těžby došlo 1787 

hrabětem Wilczkem, avšak pouze v malém rozsahu, ale postupně docházelo k nárůstu těžby. 

Následně začal hrabě Wilczek od konce 30. let 19. století ještě více rozšiřovat svou těžbu, 

která již nebyla tak primitivní jako zpočátku, ale začal s výstavbou hlubokých těžebních jam, 

kde již bylo zapotřebí použít parních strojů. Vznikalo mnoho jam a zároveň došlo k růstu 

počtu koksáren, které s nimi byly neoddělitelně spjaty, avšak na základě velkého poddolování 

musely po čase některé svou činnost ukončit, kvůli nestabilnímu podloží. Těžba prosperovala 

až do roku 1913, kdy poklesl odbyt uhlí hlavně v zahraničí a zároveň došlo k vyčerpání 

nerostného bohatství v některých slojích. Výrazný vzestup hornictví a dalších odvětví těžkého 

průmyslu bylo možno zaznamenat znovu po roce 1945, kdy byla Ostrava považována za 

město uhlí a železa. [12, 13] 

 

Obr. č. 4- Dobová kresba dolu Trojice, Zdroj [13] 
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Na počátku 19. století docházelo k migraci obyvatelstva z vesnic do města, které se neustále 

rozšiřovalo. Na sklonku 19. století nastal rozvoj textilního průmyslu pomocí strojů, což vedlo 

k pomalému vytlačování řemeslné výroby. Avšak nadále jako hlavní zdroj obživy bylo 

zemědělství. Po velkém zákroku těžebního průmyslu došlo k velké změně krajinného rázu 

Ostravy, zemědělství ustoupilo do pozadí a Ostrava se stala průmyslovou. Poddolování mělo 

také velký vliv na rozvoj Ostravské aglomerace. Kvůli nepříznivým vlivům, které s sebou 

poddolování přinášelo, došlo k rozvoji výstavby hlavně západně od centra. Za období 

rozkvětu hornictví přicházeli do Ostravy za prací lidé z celé republiky, proto docházelo 

k růstu zástavby, aby bylo možné pracující horníky i s jejich rodinami ubytovat. Město se 

rozrůstalo směrem na Zábřeh či Porubu, v současné době má necelých 300 tisíc obyvatel. [12, 

13] 

 

 Postupně, jak docházelo k růstu průmyslových odvětví a všeho, co s tím souviselo, 

vzniklo plno staveb, které jsou v současné době pro svůj původní účel nevyužitelné. Je tedy 

potřeba hledat i na starých a ne moc esteticky uznávaných územích jejich krásu a jejich 

možný přínos pro tuto dobu. [12, 13] 
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7 Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 

 

„Plynojem je zařízení, které slouží k jímání plynu, v tomto případě do mnohoúhelníkové 

nádrže s pohyblivým stropem v podobě pístu. Primární úkol plynojemu bylo zajišťovat 

vyrovnávání změn tlaků vznikajících na plynovodní síti. Stavba plynojemu byla realizována 

v letech 1938 – 1939 společností Vítkovice. Plynojem byl zprovozněn kvůli druhé světové 

válce až roku 1949 a fungoval až do roku 2000, kdy byl odstaven. V současné době není 

plynojem využíván, ačkoliv se již dlouhou dobu spekuluje o jeho využití. ” [5, 6] 

 

Obr. č. 5- Plynojem MAN na ulici 1. máje, Zdroj: [5] 
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7.1 Dostupná data a podklady 

 

Mezi základní podklady, z kterých bylo čerpáno při tvorbě této diplomové práce, patří hlavně 

Místní provozní řád Plynojem MAN 150 000 m3. Tento podklad dokládá informace o skladbě 

plynojemu, popis jednotlivých částí, jejich vlastností a způsob, jakým se mohou využít. 

V provozním řádu jsou zaznamenány technické informace, princip fungování plynojemu, 

složení jednotlivých médií, které se plynojemu týkají (koksárenský plyn a těsnící olej). 

Stanovuje pravidla a podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz plynojemu, což navzdory 

tomu, že je již 15 let odstaven, poskytuje důkladné a přesné informace o objektu. 

 

 Diplomová práce navazovala na bakalářskou práci, která byla zaměřena na 

Pasportizaci průmyslového areálu plynojemu 1 v Ostravě – Vítkovicích, proto se stala také 

významným podkladem pro tvorbu této práce. Z bakalářské práce byly čerpány hlavně data 

potřebná pro výkresovou dokumentaci a dále bylo čerpáno z poznatků o území a samotném 

objektu plynojemu. V bakalářské práci byl zmapován areál plynojemu, včetně stávajících 

objektů a jejich technického stavu. 

 

 Dalším významným podkladem pro tvorbu výkresové dokumentace byla internetová 

databáze katastru nemovitostí, odkud byla také čerpána data o majetkoprávních vztazích. Dále 

mapový portál statutárního města Ostravy, kde je vyvěšen územní plán města a územně 

analytické podklady, z kterých bylo čerpáno také při tvorbě dokumentace. Při této činnosti 

byly využity také poskytnuté podklady o technické infrastruktuře. Tvorba dokumentace se 

řídila příslušnými zákony, normami a vyhláškami, které jsou uvedeny spolu s dalšími 

podklady v příloze číslo 3 Výchozí data a mapy. 
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7.2 Identifikační údaje 

 

Tab. č. 1 – Identifikační údaje objektu, Zdroj: [5,11] 

Název nemovitosti Plynojem MAN 

Místo 1. máje 

Katastrální území Moravská Ostrava [713520] 

Parcelní číslo 2944/4 

Výměra [m²] 2 354 

Vlastník ČEZ ES 

IČO 27804721 

Sídlo Výstavní 1144/103,Ostrava – Vítkovice 

Číslo L.V. 10975 

 

 

Obr. č. 6-  Zaznačení areálu plynojemu ve vlastnictví ČEZ ES, Zdroj: [5] 
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7.3 Umístění lokality v rámci Ostravy 

 

Lokalita se nachází na ulici 1. máje v katastrálním území Moravská Ostrava (713520). Řešená 

lokalita se nachází 7 minut od centra Ostravy, je dostupná také městskou hromadnou 

dopravou, téměř před branami areálu se nachází zastávka tramvaje Železárenská. Areál je 

tedy strategicky umístěn a je zde velký potenciál pro vysokou návštěvnost a využívanost 

širokou veřejností. Strategické umístění se týká také 300 m vzdálené bytové zástavby, kterou 

dělí od areálu přilehlý park, a proto slouží jako významná protihluková bariéra a zpříjemňuje 

pobyt v okolí, hlavně v letních měsících. [10] 

 

Obr. č. 7- Umístění řešené lokality vůči centru v Ostravě, Zdroj: autor 

 

 Areál se nachází na okraji průmyslové zóny, v bezprostřední blízkosti jsou plochy pro 

lehký průmysl a jižněji potom i plochy určené pro těžký průmysl. Na severu lokalita přímo 

sousedí s výše zmíněným parkem, který leží mezi ulicemi 1. máje a Výstavní a je na seznamu 

registrovaných významných krajinných prvků. Na západní straně vede přímo vedle lokality 

pozemní komunikace, jinak je areál obklopen plochami určenými pro využití v rámci 

občanské vybavenosti. Jedná se o zastavěné území. V areálu je celkem sedm zděných budov a 

plynojem, z toho plynojem a pět okolních budov je ve správě společnosti ČEZ ES. [9] 
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7.4  Širší vztahy  

 

Širší vztahy jsou zakresleny ve výkresu číslo 1 Širší vztahy, je zde zaznamenána návaznost na 

ostatní stavby, jak sportovní, tak i na kulturní, na vyhlídky a umělé lezecké stěny.  

 

7.4.1 Dopravní dostupnost 

„Oblast, kde se areál plynojemu nachází, je ohraničena dvěma silnicemi I. třídy a dvěma II. 

třídy. Ulice 1. máje, ve které leží plynojem, je vyústěna na ulici 28. října, což je silnice č. 479, 

nebo dále na ulici Ruskou, která propojuje silnice Plzeňskou (č. 647) a Místeckou (č. 56). 

Z posledních dvou jmenovaných se snadno dostaneme na ulici Rudnou (č.11) a odtud na  

dálnici D1.“ [5] 

 

Obr. č. 8-  Napojení na dopravní infrastrukturu, Zdroj: [5] 

 

 Před branami areálu se nachází tramvajová zastávka městské hromadné dopravy 

v Ostravě. Na této tramvajové zastávce, Železárenské, zastavují tramvaje, které pokračují jak 

do centra, tak i do okrajových částí. Díky těmto spojům je zde dobrá dostupnost také 

z vlakových nádraží, za 9 minut je možno dostat se k areálu ze zastávky Svinov mosty horní 

zastávka, která se nachází 300m od nádražní budovy. Zastávka Městský stadion, která se 
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nachází v blízkosti vlakového nádraží ve Vítkovicích, je dostupná za stejný časový úsek.  

V obou případech je možno cestovat tramvají číslo 3. [10] 

 

7.4.2 Napojení na ostatní průmyslové objekty 

„Na území statutárního města Ostravy se nachází velké množství plynojemů. Existuje mnoho 

druhů plynů, které plynojemy mohou jímat, proto nemůže dojít k propojení všech plynojemů.“ 

[5] 

 

„Například v plynojemu Gong, který byl zrekonstruovaný a nyní je využíván jako 

multikulturní centrum, v minulosti byl uskladňován vysokopecní plyn, který vznikal, jako 

vedlejší produkt při výrobě železa ve vysokých pecích. Gong zásoboval celou dolní oblast 

Vítkovic. V ulici 1. máje se nachází ještě jeden menší plynojem o objemu jen 5000 m³, který na 

rozdíl od námi sledovaného plynojemu funguje na mokrý princip, jímá vysokopecní plyn a 

stále je v provozu. Další významný plynojem na skladování vysokopecního plynu se nachází 

na Nové huti, který spadá do vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s..“[5] 

 

„V této oblasti je umístěn ještě jeden plynojem, který ovšem je již na koksárenský plyn, 

stejně jako námi sledovaný plynojem. Mezi těmito dvěma objekty existovalo až do roku 1993 

propojení skrz potrubní síť. Aby nedocházelo ke ztrátě tlaku v potrubí, byly zde vybudovány 

oddělovací stanice na vyvážení tlaku.“ [5] 

 

„Další plynojemy na území města jsou například plynojem Šverma, nacházející se 

v Mariánských horách, tento objekt byl ještě před čtyřmi lety plně funkční, a plynojem 

Svoboda u Landeku, který je stále funkční. Oba tyto plynojemy byly díky skladování stejného 

druhu plynu propojeny s plynojemem MAN.“ [5] 

 

7.4.3 Limity území 

V ulici 1. máje je na straně u areálu veden vodovodní řad, dále je to sdělovací metalický 

kabel, řad provozní vody a podzemní vedení vysokého napětí do 35kV. Z ochranných pásem 

těchto inženýrských sítí zasahuje do oblasti areálu pouze částečně vedení vysokého napětí. Na 

území areálu jsou přivedeny přípojky kanalizace, vody a elektrické energie. Jinak v řešené 

lokalitě nejsou žádné další limity (památková rezervace, památková zóna či zvláště chráněné 

území). Limity území jsou zakresleny ve výkresu číslo 3 Limity území a ve výkresu číslo 4  
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7.4.4 Limity v řešené lokalitě. 

V rámci řešené lokality, ani v jejím bezprostředním okolí nejsou žádné vodní toky, dle 

povodňové mapy areál spadá do zóny 1, což je zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

povodně/ záplavy.  

 

Areál se nachází v oblasti, která spadá do kategorie – bez podmínek zajištění stavby 

proti účinkům poddolování. Proto nejsou třeba žádné další opatření při provádění stavby proti 

důlním vlivům. 

 

7.4.5 Napojení na inženýrské sítě 

Pozitivní přínos pro využití do budoucna je, že byl areál již dříve v provozu a v hlavní budově 

velínu je sociální zařízení. Již v dřívější době došlo k napojení areálu na hlavní řady 

inženýrských sítí, avšak sítě mohou být ve špatném stavu a je nutné udělat jejich průzkum. 

Informace o napojení areálu na inženýrské sítě byly sděleny správci jednotlivých 

inženýrských sítí.  

 

 Pro odběr pitné vody je do areálu přivedena vodovodní přípojka DN 80, napojena na 

hlavní litinový vodovodní řad DN 200, který je uložen v hloubce přibližně 1,5 m. Vodovodní 

řad je ve správě akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Tato společnost 

získává pitnou vodu z podzemních zdrojů (asi 35-40%) a zbytek nakupuje od společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která získává povrchovou vodu 

z přehradních nádrží Šance, Kružberk a Morávka. Také betonový kanalizační řad DN 600, na 

který je areál připojený, je ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace. Napojení se 

nachází v hloubce 2,95 m. U hranice areálu je veden sdělovací kabel, správcem této sítě je O2 

Czech Republic a.s.. 

 

 Správce ostatních inženýrských sítí je zároveň vlastník plynojemu, tedy společnost 

ČEZ Energetické služby s.r.o.. Do těchto sítí patří elektrická energie, zemní plyn a 

průmyslová pára DN 80, která v minulosti sloužila, hlavně v zimě, jako nástroj pro 

rozmrazování těsnícího oleje v horní části konstrukce plynojemu. Z důvodu požární 

bezpečnosti je do areálu přiveden nezavodněný vodovod, který vede na střechu plynojemu. 

Požární vodovod DN 80 je připojen na rozvod provozní vody DN 700, na tento rozvod je 

napojen hydrant u potrubí koksárenského plynu. [9] 
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Souvisejícím rozvodem je potrubí topné vody vycházející z kotelny plynojemu MAN, 

a které sloužilo pro ohřívání spodního žlábku plynojemu a motorových budek, aby nedošlo 

v zimních měsících k zamrznutí. [9] 

 

7.4.6 Územní plán 

Dle platného územního plánu pro statutární město Ostrava patří řešená lokalita do ploch 

občanské vybavenosti. Přilehlé plochy jsou pro lehký a těžký průmysl, dále plochy pozemních 

komunikací, parky a blízko jsou také plochy pro bydlení v bytových domech. Občanskou 

vybaveností se rozumí stavby a pozemky, které slouží pro vzdělávání a výchovu, zdravotní 

služby, kulturu, sportovní aktivity, stravování, služby, ubytování, ochranu obyvatelstva, pro 

vědu a výzkum a další. Díky této skutečnosti je pro tuto lokalitu velká škála možných využití, 

které budou v souladu s územně plánovací dokumentací města. [9] 

Dle koncepce uspořádání krajiny, která slouží především pro udržení krajinného rázu, 

je plocha areálu plynojemu zakreslena jako plocha kompaktní městské zástavby. Je zde 

kladen důraz na udržování a revitalizaci současné zeleně a je vhodné vytvářet nové plochy 

nebo je alespoň zakomponovat do projektu. Přilehlé plochy jsou pak plochy přírodního 

charakteru v zastavěném území (sousedící park) a jižně jsou plochy průmyslových areálů. 

Územní plán statutárního města Ostrava, týkající se řešené lokality je vyobrazen ve výkresu 

číslo 2 Územní plán. [9] 
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7.4.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická metoda, díky níž hodnotíme hrozby, příležitosti, slabé a silné 

stránky řešeného území či záměru. Tato metoda pomáhá uvědomit si, jaké jsou působící 

faktory a na základě toho navrhnout případná opatření. Pojmenování vychází z anglických 

názvů, z jejich počátečních písmen. 

 

Silné stránky  (Strengths): 

- dobrá dopravní dostupnost 

- stávající napojení na technickou infrastrukturu 

- dobrý stav stávajících objektů 

 

Slabé stránky (Weaknesses): 

- nutnost vyčištění plynojemu od oleje pro větší možnosti využití 

- v areálu i jiní vlastníci 

- konkurence obdobných kulturních zařízení 

- kapacita pro parkovací místa 

 

Příležitosti (Opportunities) 

- možnost multifunkčního využití 

- možnost financování  

- podílení se na rozvoji statutárního města Ostrava 

 

Hrozby (Threats) 

- možnost kontaminace půdy 

- možná finanční krize 

- pokles zájmu o sport a kulturu 
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7.5 Popis plynojemu 

 

Tab. č. 2 – Základní technické údaje plynojemu, Zdroj: [5,6] 

Výška plynojemu - od horní hrany dna po okraj sloupu 74 520 mm 

Celková výška plynojemu 83 630 mm 

Zdvih pístu 63 950 mm 

Vnitřní poloměr 26 810 mm 

Vnější poloměr 27 040 mm 

Délka stran   7 010 mm 

Počet vodících sloupů 24 

Počet stěn pláště 24 

Počet ochozů na plášti plynojemu 5 

Počet horních vyfukovacích potrubí 4 

Rychlovýpusť DN 1000mm 1 

Výstupní potrubí DN 1000mm - SV 1 

Vstupní a současně výstupní potrubí DN 1000mm - JZ 1 

Počet sběracích a motorových  budek 6 

Médium koksárenský plyn 

Pracovní objem plynojemu 150 000 m³ 

Maximální tlak plynu pod pístem 3,2 kPa 

Hmotnost pístu při tlaku 3,2kPa 728 805 kg 

Vnější výtah nosnost 250 kg, 3 osoby 

Vnitřní výtah nosnost 250 kg, 3 osoby 

 

7.5.1 Princip fungování 

„Plynojem je tzv. suchý a patří k nízkotlakým plynovým zařízením. Dříve sloužil k uskladnění 

přebytků koksárenského plynu, již předčištěného (od dehtu, fenolů, čpavku, sirovodíku, 

kyanovodíku, naftalenu, vody, prachu, …), a zajišťoval tak stabilní tlak v připojené 

plynovodní síti. Plynotěsnost zajišťují těsnící lišty upevněné po obvodě pístu, které jsou 

ponořeny do těsnícího oleje, ten neprodyšně uzavírá štěrbinu mezi stěnou a lištou, stéká po 

vnitřní stěně až ke dnu plynojemu do dolního obvodového žlábku, odkud přepadá do 

sběracích jímek a následně je čerpán nahoru přes stoupací potrubí. Píst v prostoru plynojemu 

stoupá či klesá v závislosti na množství dodávaného či odebíraného plynu.“ [5,6]  
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7.5.2 Charakteristika koksárenského plynu 

„Plyn do plynojemu byl dodáván z koksovny Šverma a Svoboda. Koksárenský plyn je směs, 

z pohledu chemického složení, jednodušších plynů. Z největší části je tvořen methanem (až 

44%), dále dusíkem, oxidem uhelnatým, vodíkem, oxidem uhličitým, kyslíkem, benzenem, 

uhlovodíky a některými látkami, které jsou zde pouze stopově zastoupeny, například čpavek, 

fenoly, dehet, sirovodík a kyanovodík. Je to plynná, bezbarvá, hořlavá látka, 

charakteristického zápachu, které se vzduchem vytváří výbušnou směs. Pokud se plyn dostane 

do kontaktu s povrchem o teplotě 585°C a vyšší, dojde k jeho samovznícení. Při vdechování je 

plyn toxický a kvůli obsahu benzenu má také karcinogenní účinky. V důsledku nepříznivých 

vlastností se plyn používá výhradně k průmyslovému zpracování.“ [5,6] 

 

7.5.3 Charakteristika těsnícího oleje 

Těsnící olej je tekutina obchodního názvu GASTOMER izolační prostředek P, který dodala 

společnost RÜTGERS VFT a.s.. Celkové množství, které bylo potřebné pro provoz, včetně 

rezervy je 117 tun. Olej byl po odstavení plynojemu zlikvidován, avšak stopy po něm zůstaly 

ve vnitřní části pláště plynojemu. Těsnící médium je směs vícejaderných aromatických 

heterocyklických uhlovodíků, která podléhá časem stárnutí, to je možno poznat díky její 

zvýšené viskozitě. Pro splnění svého účelu byl v době provozu z oleje každoročně odebírán 

vzorek před zimní sezónou, aby byl zkontrolován jeho stav a použitelnost jako těsnícího 

média. [6] 
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7.5.4 Popis jednotlivých částí  

Tab. č. 3 – Informace o jednotlivých částech plynojemu, Zdroj: [5,6] 

Dno a podpěrná konstrukce pístu  plechy silné 3 mm, okraje zesíleny 

 dno volně na betonovém základu 

 v základě pod sloupy zazděny komory, ze kterých 

vyvedena trubka nad úroveň terénu, pro kontrolu 

úniku oleje 

 podpěrná konstrukce pístu na dně plynojemu 

 24 podpěr po obvodu, 1 podpěra uprostřed 

 fixace polohy podpěry zajištěna pomocí železného 

rámu přivařenému ke dnu a stejným rámem 

nasazeným shora na podpěru 

Plášť  tuhý, 24-boký 

 plášťové plechy o výšce 810 mm 

 nýtované spoje 

Střecha  24 příhradových vazníků spojených uprostřed 

v nosném kruhu 

 krytina – plech 3 mm 

 uprostřed vzdušník – větrá prostor nad pístem 

Ochozy  opatřeny zábradlím, propojeny schodištěm 

Píst  24 příhradových vazníků, spojení zespod ohnutými 

plechy o tloušťce 4 mm a 4,5 mm 

 pohyb pomocí dvojice nad sebou uspořádaných 

kladek 

 pro docílení potřebného tlaku – betonová závaží 

(celkem 5472 závaží, 1 ks váží 72 kg) 

Těsnění pístu  na okraji pístu – obvodový žlábek, spojen speciálním 

plátnem s kluznou lištou, ta přitlačována na stěnu 

plynojemu 

 jednotlivé úseky čerpadly zásobovány těsnícím 

olejem 

 stírací lišty seškrabující olej z pláště nad žlábkem 
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Sběrací jímky  rozděleny na 4 komory – vstupní, usazovací, střední a 

plováková komora 

 zabudované topné potrubí 

Motorové budky  připojeny na sběrací budky 

 v každé dvě čerpadla reagující na výšku hladiny oleje 

 přirozené větrání 

Těsnící médium  Gasometer izolační prostředek P, olej pro suché 

plynojemy 

 celkem 117 tun 

Ukazatel objemu  mechanický, umístěný 1 m nad terénem 

 2 lana, uchycena k pístu a bubnu, ocelová špička na 

konci ukazuje stav plynu 

Výtahy  vnější – doprava osob a materiálu na střechu  

 vnitřní – doprava osob a materiálu na vnitřku 

plynojemu ze střechy, není jiný přístup 

Vytápění  teplovodní – vytápění spodního žlábku 

 parní – vytápění horního žlábku 

 

 

7.6 Popis okolních budov  

 

Budovy v areálu plynojemu je možno rozdělit do 3 kategorií. Jsou to budovy, které vlastní 

společnost ČEZ a využívá je, dále budovy, které společnost vlastní, ale jsou v pronájmu a 

nakonec objekty, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. V diplomové práci je 

předpokládáno, že k záměru regenerace budou využity objekty, které jsou ve vlastnictví 

společnosti ČEZ. 

 

Na základě dříve probíhajícího pasportu v rámci bakalářské práce bylo zjištěno, že 

všechny budovy v areálu jsou v dobrém technickém stavu a proto bude nutno provést jen 

menší stavební úpravy. Objekty v areálu jsou jednopodlažní, zděné a s pultovou střechou. 

Jednotlivé objekty byly v bakalářské práci očíslovány a z tohoto označení je vycházeno 

následně i v této práci.  
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Dominantou a zároveň hlavním objektem v areálu je budova plynojemu (č. 101), která 

sloužila dříve k uskladnění koksárenského plynu. Ačkoliv po odstavení nebyl objekt 

využíván, plášť je ve stále dobrém technickém stavu. Při vstupu do areálu se nachází po pravé 

straně vrátnice (č.106). Technický stav objektu a technologický stav vybavení je také dobrý. 

Dále po levé straně od příjezdové cesty je budova garáží (č. 103), jedná se o jednu místnost 

s bočním vchodem a třemi vraty. V současnosti slouží pouze jako místo pro odkládání 

nepotřebných věcí a strojů. Objekt je v dobrém technickém stavu, zapotřebí je pouze údržba 

otopných těles. S menším odstupem následuje budova rozvodny (č. 102), ve které se nachází 

pět rozvaděčových skříní s jističi a jinými prvky elektroinstalace. Stavba i její technologické 

vybavení jsou v dobrém stavu. Na konci cesty se nachází budova, ve které je kotelna (č. 104) 

a objekt velínu (č. 105), do obou těchto objektů vedou samostatné vchody. V kotelně jsou dva 

kotle, ve kterých byl spalován koksárenský plyn, a které sloužily k vytápění vody pro ohřev 

spodního žlábku plynojemu. Po odstavení plynojemu již kotle nejsou v provozu. Velín má 

společný vchod s řemeslnou dílnou, které je část objektu pronajímána. Velín se skládá ze čtyř 

místností. Po shrnutí jsou všechny budovy v areálu v dobrém stavu až na technické vybavení 

velínu, kde jsou nutné jisté úpravy.  

 

7.7 Stávající technická infrastruktura, dopravní plochy 

 

V současné době jsou v areálu různé druhy inženýrských sítí. Některé tyto sítě jsou již od 

odpojení plynojemu mimo provoz. V řešeném území vede rozvod koksárenského plynu 

v různých dimenzí DN 80 až DN 1000, dále potrubí stlačeného vzduchu DN 25 až DN 40 a 

potrubí pro průmyslovou páru. Tato pára byla vedena v DN 80. Všechny výše jmenované 

rozvody jsou již nefunkční a mimo provoz, a proto již nebudou využívány.  

 

 Vodovodní přípojka DN 80 a přípojka kanalizace DN 300 jsou v současnosti 

využívány a vedení těchto sítí je zakresleno ve výkresu číslo 4 Limity v řešené lokalitě. 

V areálu se nachází rozvodna, na kterou je napojeno vedení vysokého napětí. Z rozvodny dále 

pokračuje vedení elektřiny po areálu. U plynojemu je hydrant, který je napojen na rozvod 

provozní vody a je z něj čerpáno v případě požárů. V minulosti se využíval v okolí areálu 

koksárenský plyn a z tohoto důvodu není v dostupné vzdálenosti řešené lokality plynovod. 
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Vedení sítí je pouze informativní, k dispozici není zakreslení přesné polohy sítí, a proto je 

nutné, aby před započetím stavebních prací byl proveden průzkum vedení technické 

infrastruktury. 

 

 Areál je v současné době uzavíratelný, u vjezdu se nachází křídlová brána šířky 4 m. 

Dopravní plochy v řešené lokalitě jsou nezpevněné, jedná se o uježděný rostlý terén. Případné 

díry, které vznikly kvůli atmosférickým vlivům, jsou vysypány štěrkem. Plochy určené pro 

pěší komunikace jsou v areálu také jen vyšlapané cestičky v trávě. Plocha v bezprostřední 

blízkosti velínu je vydlážděná betonovými dlažebními kostkami. 

 

Obr. č. 9- Současný stav dopravních ploch, Zdroj: autor 

 

Fotografie současného stavu areálu a okolí jsou v příloze číslo 1 Fotodokumentace. 
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8 Návrh 

 

Návrh regenerace areálu plynojemu na ulici 1. máje, vychází z požadavku společnosti ČEZ 

ES na nalezení nového využití opuštěného areálu. Do řešeného území spadají parcely čísel 

2944/3, 2944/4, 2944/9, 2944/10, 2944/12 a 2944/13. 

 

Návrh byl zpracován variantně, přičemž vybraná varianta byla dále rozpracována. Varianta, 

která rozpracována nebyla, je zobrazena ve výkresu číslo 11 Varianta číslo 2.  

 

V první, vybrané variantě je navrhnut areál s parkovacími stáními rozvrhnutými kolem pláště 

plynojemu a stejně tak komunikace pro pěší i automobilovou dopravu je navržena po celém 

obvodu plynojemu. Uvnitř pláště plynojemu byla navrhnuta velká samostatná místnost pro 

kulturní využití. Je zde pódium a hlediště je navrženo pro 500 návštěvníků. V druhé části jsou 

pak prostory určené ke galerijním účelům. Na venkovních plochách je navrhnuta horolezecká 

stěna, hřiště pro plážový volejbal a kluziště s plochou z umělého ledu, které je možno užívat i 

v letních měsících a nemá vyšší nároky na provoz a údržbu. Na vrcholku plynojemu je 

navržena vyhlídka. Na řešeném území došlo také k oddělení prostor pro potřeby společnosti 

ČEZ ES a stávající prostory garáží byly rozšířeny a vzniklo tak zázemí celého areálu. 

 

Druhá varianta na areál pohlíží více jako na kulturní středisko se sportovním vyžitím. Je zde 

navrhnuto parkovací stání v přední části areálu a ve zbytku areálu je jen návrh pěších 

komunikací. Návrh obsahuje dvě zázemí, zvlášť zázemí pro kulturní sál a zvlášť zázemí pro 

sportoviště. Vnitřní část plynojemu je navržena pro kapacitu až 1500 osob a v přední části je 

jeviště. Na vrchu plynojemu je navržena vyhlídka. Sportoviště se skládá z horolezecké stěny, 

plochy pro tenis a hřiště pro plážový volejbal. 

 

Výhody vybrané varianty 

- ekonomičtější z důvodu lepší dostupnosti technické infrastruktury k navrženým 

objektům 

- lepší manipulace s automobily 

- zázemí sportoviště i divadla na jednom místě, tedy i lepší využití prostorů 

- vznik místa pro vytvoření malého areálu pro účely společnosti ČEZ ES 

- možnost kratší docházkové vzdálenosti v rámci areálu 
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Nevýhody vybrané varianty 

- méně parkovacích míst 

- menší kapacity sedadel v hledišti uvnitř plynojemu 

 

8.1 Údaje o stavbě  

 

V areálu dojde ke změně stávajících dokončených staveb. Jedná se o objekt plynojemu, který 

byl v minulosti používán k vyrovnávání tlaku na plynovodní síti. Od roku 2000 je plynojem 

z provozu odstaven a náklady na znovuobnovení původní funkce i s veškerými podpůrnými 

činnostmi by byly nákladné a tato investice by nebyla výhodná. Objekt vrátnice u vchodu 

bude zbourán, stejně tak i plechové sklady, garáže a přístřešky z důvodu lepšího využití 

území. Dále dojde k demontáži motorových buněk po obvodu plynojemu a odstranění 

zásobníku na těsnící olej. Objekty, které se budou stavebně upravovat, jsou plynojem, garáže, 

kotelna a velín. Zakreslení stávajícího stavu s vyznačením bouracích prací a upravovaných 

objektů jsou ve výkresu číslo 6 Stávající stav. Stavba i její okolí je řešena v souladu 

s dodržením technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání. [15] 

 

 Areál bude využíván jako zázemí pro sportovce, v budově plynojemu bude v jedné 

části pódium s hledištěm a druhá část bude využita pro galerijní účely. Vnitřní část plynojemu 

bude tedy využita jako kulturní prostor. Na vnější straně pláště bude vybudována z jedné 

strany horolezecká stěna, která bude vyplňovat téměř pět stran pláště plynojemu. Stěna bude 

stupňovitě rozčleněna, v nejnižším horním bodě bude dosahovat výšky 2 m a v nejvyšším 

bodě bude dosahovat výšky až 40,5 m. To jí bude činit nejvyšší umělou horolezeckou stěnou 

ve střední Evropě. Stěna bude vhodná pro horolezce hlavně pro tréning vytrvalostního lezení, 

či jako učební příklad lezení na více délek lana. Na střeše plynojemu bude vybudována 

vyhlídka ve výšce 74,5 m, díky čemuž se stane nejvyšší vyhlídkou v Ostravě. Vyhlídka na 

Nové radnici se nachází ve výšce 73 m a nově vybudovaná vyhlídka na vysoké peci ve 

Vítkovicích je přístupná pro návštěvníky ve výšce 71,5 m od země. Ze střechy plynojemu je 

rozhled po celé Ostravě.  
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Obr. č. 10- Výhled ze střechy plynojemu na Ostravu – Porubu, Zdroj: autor 

 

V areálu je dále navrženo kluziště, kde jsou použity desky syntetického ledu a tudíž je 

možno toto kluziště využívat i letním období. Návrh zahrnuje také hřiště na plážový volejbal. 

Objekt garáže bude přestavěn a dostavěn a bude využit jako vrátnice pro celý areál, bufet jak 

pro sportovce, tak pro návštěvníky kulturního zařízení. Pro návštěvníky zde bude sociální 

zařízení a šatny pro sportovce. Budova bude napojena na vodu, kanalizaci a elektrickou 

energii. V rohu řešeného území bude vytvořen malý areál, který bude sloužit pro potřeby 

společnosti ČEZ ES. 

 

Stavby v areálu jsou navrženy pro 80 sportovců, kapacita pro kulturní prostory je 500 

osob. Parkovací plocha kolem plynojemu je vymezena pro 36 osobních automobilů, z toho 

jsou dvě vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a jedno je 

vymezeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

 V areálu je zastavěná plocha budovami 2966,8 m², z toho je užitná plocha 2840,6 m² a 

obestavěný prostor v řešeném území činí 177 823,5 m³. 



 

47 

 

9 Popis území 

 

9.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek, na kterém budou stavební úpravy prováděny, je brownfield a dříve sloužil 

pro účely provozu plynojemu. V současné době se nachází na jeho povrchu zátěž ve formě 

povrchového znečištění, které bude nutno odstranit.  

 

9.2 Průzkumy a rozbory 

 

V rámci bakalářské práce byla v řešené lokalitě provedena pasportizace v rozsahu 

prostorového a technologického pasportu. Při této činnosti bylo zjištěno, že technologické 

zařízení v budovách je v dobrém technickém stavu a obálky staveb umístěných v areálu jsou 

také v dobrém stavu a je potřeba jen málo zásahů do jejich oprav. Na řešeném území bude 

nutno udělat průzkum stávajících inženýrských sítí. Dále bude proveden geologický průzkum, 

díky němuž se určí únosnost podloží pro zakládání nových staveb. 

 

9.3 Ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma od inženýrských sítí jsou popsána výše, v kapitole Limity 

území a jsou zakreslena ve výkresech číslo 3 Limity území a 4 Limity v řešené lokalitě.  

 

9.4 Vliv stavby na okolí 

 

Navržená stavba nebude mít žádný výrazný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, jedná 

se o regeneraci již stávajících objektů, proto nedojde například k navýšení budov. V rámci 

areálu jsou budovy, které jsou ve vlastnictví jiných majitelů, ale používají stejnou příjezdovou 

cestu, proto dojde při vytvoření zpevněné komunikace na řešeném území ke zkvalitnění 

dopravních poměrů i pro tyto vlastníky. Řešená lokalita se nachází na kraji průmyslové zóny, 

proto nedojde, při zvýšeném pohybu návštěvníků areálu, k narušení osobního života občanů 

v nejbližších bytových domech, které jsou ve vzdálenosti 300 metrů. 
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9.5 Asanace, demolice a kácení dřevin 

 

V rámci asanace dojde odbornou firmou k vyčištění vnitřní části pláště plynojemu od 

těsnícího oleje. Dále budou na území odstraněny plechové garáže, sklady a přístřešky a další 

možné zdroje kontaminace, jako jsou například staré zrezlé trubky, které se v řešeném území 

nacházejí. Z areálu bude také odvezen a zlikvidován jako nebezpečný odpad, zásobník pro 

těsnící olej.  

 

Dojde k průzkumu stávajících inženýrských sítí a k odstranění nevhodných částí pro 

používání či trubek, které by překážely při stavebních pracích. V rámci demoličních prací 

dojde ke zbourání stávajícího objektu vrátnice, který zabraňuje správnému napojení na 

dopravní infrastrukturu. Dále budou rozebrány motorové buňky, které sloužily k čerpání 

těsnícího oleje na vrchní část pístu plynojemu a dále bud rozebrán výtah, vedoucí na střechu 

plynojemu a nesplňuje požadavky pro zpřístupnění budoucí vyhlídky veřejnosti. Uvnitř 

plynojemu dojde k rozebrání pístu a jeho podpěrné konstrukce, z důvodu zpřístupnění vnitřní 

části. Naproti vjezdu do areálu budou pokáceny rostoucí dřeviny (celkem jsou čtyři a to bříza, 

topol a dvě vrby). Ačkoliv dojde k mnohým zásahům do původního stavu areálu, bude zde 

zachována historická střílna jako upomínky na válečná léta. 

 

Obr. č. 11- Pohled na střílnu a dřeviny, Zdroj: autor 
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9.6 Územně technické podmínky 

 

Výjezd (popřípadě vjezd) areálu plynojemu ústí na ulici 1. máje, která je následně napojena 

na dopravní infrastrukturu města Ostravy a je odsud dobrá dostupnost do centra i okrajových 

částí. V bezprostřední blízkosti se nachází tramvajová zastávka městské hromadné dopravy. 

Podrobnější popis napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně popisu tříd silnic je 

výše v kapitole 7.4 části dopravní dostupnost. Stejně tak popis napojení na stávající 

technickou infrastrukturu je již dříve uveden v kapitole 7.4 části napojení na inženýrské sítě. 

 



 

50 

 

10  Celkový popis stavby  

 

10.1 Účel užívání stavby 

 

Vybudovaný areál bude primárně sloužit jako zázemí pro sportovce. Uvnitř plynojemu bude 

prostor pro kulturní akce, určený nejen pro sportovce (promítání dokumentárních sportovních 

snímků, prezentace z cest za sportovními aktivitami a podobně) ale i pro různá divadelní 

představení či jiné kulturní zážitky pro širokou veřejnost. 

 

Vně bude vybudována horolezecká stěna, kluziště a hřiště pro plážový volejbal. Na 

střeše plynojemu bude zbudována vyhlídka. Pro všechny návštěvníky bude u vchodu 

postavena budova sloužící jako bufet, vrátnice, a šatna s hygienickým vybavením. Budovy v 

areálu jsou navrženy pro kapacitu přibližně 600 osob. 

 

10.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Areál je navržen tak, aby bylo využito co nejvíce stávajících objektů a zároveň aby nedošlo 

k narušení okolního krajinného rázu. Objekt plynojemu je jako hlavní dominanta areálu a pro 

připomenutí jeho původního účelu zůstane jeho stávající opláštění, které bude pouze částečně 

upraveno. Další významnou připomínkou se stane potrubí koksárenského plynu, které 

dosahuje dimenze až DN1000, toto potrubí se nachází ve výšce 4,5 metru, tudíž nebude 

zabraňovat plynulosti dopravy v rámci areálu. 
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Obr. č. 12- Pohled na stávající vedení koksárenského plynu, Zdroj: autor 

 

Ve středu areálu je tedy situována, jak již bylo zmíněno, dominanta plynojemu, díky 

které celý tento areál vznikl. Na střechu je přístup z východní strany pláště výtahem, který 

vyveze návštěvníky vyhlídky do výšky 74,5 m. Vyhlídka se nachází na střeše plynojemu a je 

z ní výhled do širokého okolí. Při dobré viditelnosti je možno spatřit Beskydy. Vyhlídka je 

kruhové charakteru, jedná se o pochozí lávku o šířce 1,5 m, která je provedena z roštu o 

velikosti oka 30x10mm, ukládaném kratší stranou ve směru chůze. Lávka je opatřena 

zábradlím a je propojena s požárním schodištěm na severní straně. Z vnější strany pláště je na 

jihovýchodní straně postavena horolezecká stěna, která je stupňovitá a v nejvyšším bodě 

dosahuje výšky 40,5m, čímž se řadí mezi nejvyšší v Evropě. Na lezecké stěně jsou připevněny 

všechny prvky pro bezpečné lezení. Prostor pod horolezeckou stěnou je vysypán kačírkem. 

 

Ze severozápadní strany je hlavní vstup do vnitřní části plynojemu, mezi hranami 

11;12 a vedlejší vchody jsou mezi hranami 3;4 a 19;20. Výkres s očíslováním hran je číslo 6 

Stávající stav. Uvnitř se nachází v jedné části pódium s plátnem určeným k promítání a 

stupňovité hlediště s kapacitou 500 diváků, v druhé části plynojemu slouží jako galerie, která 

je určena pro výstavy fotografií, malířských děl, soch a podobně. Podlaha v plynojemu je 

betonová. Z důvodu nepříjemného zápachu oleje i po jeho odstranění byl vnitřní prostor 

plynojemu, který slouží k pobytu návštěvníků, oddělen od prostoru obsahující olej pomocí 
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konstrukce vnitřního opláštění. Tato konstrukce je ukončena prosklenou pyramidou, která 

podtrhává monumentální ráz stavby. Dispoziční řešení je zaneseno ve výkresu číslo 8 Půdorys 

– plynojem a číslo 9 Řez – plynojem.  

 

V severozápadní části areálu naproti vjezdu je situováno zázemí celého areálu. Je zde 

vrátnice, bufet, šatny a hygienické zařízení. Tato budova je přestavěna z bývalých garáží, 

proto jeden otvor, ve kterém byla výplň vrat, bude přestavěn na východ (vchod) do objektu a 

další dva otvory budou proskleny. U střechy přistavěných částí objektu bude dodržen stejný 

sklon jako u stávající stavby. 

 

V jihovýchodním rohu je sestaveno kluziště s umělým ledem, které bude sloužit pro 

bruslení i v letních měsících. Vedle kluziště je umístěno hřiště pro lážový volejbal s ochranou 

sítí, sloužící proti vyletění míče z prostoru vyhrazeného pro hřiště. 

 

V severovýchodním rohu bude zanechán malý areál pro potřeby společnosti ČEZ ES, 

který bude oddělen od prostor přístupných veřejnosti gabionovým plotem a posuvnou 

pojezdovou branou.  

 

 Komunikace pro pěší i automobily jsou řešeny ze zámkové dlažby, což je výhodné 

hlavně při případných opravách, protože jdou rozebrat a znovu následně složit. Komunikace 

pro pěší je vedena hlavně kolem plynojemu tak, aby vznikl dostatečný prostor pro manipulaci 

při jištění u horolezecké stěny a zároveň aby vzdálenosti pro pěší byly co nejkratší. Výkres 

zakreslující řešení komunikací v rámci areálu je číslo 7 Architektonicko – urbanistická studie 

a návrh dopravy. 

 

10.3 Bezbariérové užívání stavby  

 

Stavba je řešena tak, aby odpovídala požadavkům na bezbariérovost a byla v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 Při návrhu byl brán zřetel hlavně na šířky komunikací, jednotlivých stání, návrh WC a 

sprch pro osoby s omezenou schopností pohybu, překonávání výškových bariér (pomocí ramp 
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se sklonem 1:16 či výtahu) a podobně. Je také nutno upravit zastávku MHD tak, aby 

odpovídala požadovaným parametrům. 

 

10.4 Technické řešení 

 

10.4.1 Plynojem 

Objekt je z hlediska využití rozdělen na vnitřní a vnější část. Vnitřní část je řešena oddělením 

vnitřního prostoru pro návštěvníky od vnitřní části pláště konstrukcí, která vytvoří samostatný 

prostor. Opláštění vnitřní stavby bude provedeno pomocí předsazené stěny z trapézových 

plechů, ty budou připevněny pomocí hliníkových Z-profilů ke stávajícímu plášti plynojemu a 

spoje budou utěsněny. Uzavřená část plynojemu bude přirozeně provětrávaná pomocí 

větracích mřížek ve spodní a vrchní části pláště. Ve výšce 20 m bude vytvořen základ pro 

prosklenou 24 – stěnou pyramidu, ukončenou ve vrchní části kruhem, která podtrhne 

monumentálnost stavby. Tato pyramida bude zavěšena na dvojici nad sebou uspořádaných 

kladek, které jsou zabudovány v dobře vyztužené ocelové konstrukci. Tyto kladky sloužily 

k zavěšení pístu, který byl použit k vyrovnávání tlaku na plynovodní síti. K prostorovému 

ztužení pyramidy dojde jejím připevněním k nosným I-profilům uvnitř pláště plynojemu. Pro 

údržbu zasklení je možno použít vnitřní výtah plynojemu, který není přístupný pro běžné 

návštěvníky areálu, ale pouze pro pracovníky údržby. Mezi zabudované vybavení kulturního 

sálu patří pódium a hlediště. Hlediště i pódium jsou vytvořeny z ocelové konstrukce obložené 

OSB deskami. Jednotlivá sedadla jsou pevně namontována k podlaze. Po obvodu jsou 

zasazena okna, která zajišťují přirozené větrání a osvětlení. V případě potřeby je možné 

zatemnění roletami. Dispozice je řešena ve výkresu číslo 8 Půdorys – plynojem.  

 

 Na střeše plynojemu je umístěna vyhlídka a přístupová cesta je řešena pomocí výtahu. 

Konstrukce ochozu je řešena ocelovou konstrukcí, do které je vložen pochozí rošt o velikosti 

oka 30x10mm. Tento rošt je pokládán kratší stranou ve směru chůze. Z bezpečnostního 

hlediska je na okraji ochozu umístěno ocelové zábradlí. Z ochozu je možný přístup také 

k požárnímu schodišti, které je možné použít v případě ohrožení. 

  

10.4.2 Budova zázemí areálu 

Při výkopových pracích bude strojně vykopána jáma pro umístění základové patky. Vytěžená 

zemina bude ukládána na dočasnou skládku a po skončení stavebních prací bude použita 
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k terénním úpravám. Stavba bude založena na železobetonových základových pásech a na 

železobetonové základové desce. V hloubce 1,5 m je navržena základová spára. Svislé a 

vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny systémem POROTHERM. Vnitřní příčky jsou 

navrhnuty z pórobetonových tvárnic YTONG, díky jejich snadné opracovatelnosti. Střešní 

konstrukce je ve formě pultové střechy, navazující na stávající objekt garáže. Okna byla 

navržena plastová s izolačním trojsklem. Pro vytápění a ohřev vody objektu byla zvolena 

elektrická forma vytápění kvůli absenci plynovodní přípojky. 

 

 Hrubý propočet stavby a výpočet sítí je v příloze číslo 2. 

10.5 Požárně bezpečnostní opatření 

 

Řešení požárně bezpečnostního opatření je předmětem vyššího stupně dokumentace. 

 

10.6 Dopravní řešení  

 

10.6.1 Komunikace pro automobilovou dopravu a pro pěší 

Propojení komunikací areálu se stávající dopravní infrastrukturou v návrhu zůstává stávající a 

to napojením komunikace uvnitř areálu na ulici 1. máje. U vjezdu dojde ke zbourání vrátnice, 

čímž se rozšíří prostor pro navrhované napojení. Komunikace pro automobilovou dopravu je 

navržena jako betonová zámková dlažba rozměru dlaždice 200x165mm, což je velká výhoda 

při případných nutných opravách technické infrastruktury. Pěší komunikace je napojena na 

stávající technickou infrastrukturu vedle komunikace pro automobily a je řešena také 

betonovou zámkovou dlažbou rozměru 200x165. Komunikace pro pěší vede od vchodu do 

areálu k budově, ve které se nachází bufet, vrátnice, šatny a hygienické zařízení. Od této 

budovy lze přejít ke vchodu do vnitřní části plynojemu, ke kterému vede schodiště a 

bezbariérová rampa. Pěší komunikace je vinuta kolem celého pláště plynojemu, jen v 

některých úsecích je oddálena, z důvodu překážky či manipulačního prostoru pod 

horolezeckou stěnou. Komunikace pro pěší jsou vedeny ke všem sportovním plochám.  

 

Komunikace pro automobilovou dopravu vede od vjezdu na jižní stranu a pak se 

obtáčí kolem celého plynojemu souběžně s pěší komunikací. Doprava v areálu je řešena 
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jednosměrná, pouze u vjezdu a výjezdu je vedena obousměrně. Areál je řešen jako pěší zóna s 

výjimkou vjezdu pro návštěvníky areálu. 

 

10.6.2 Doprava v klidu 

Návrh odstavných ploch pro vozidla je řešen v areálu kolem pláště, zde se nachází stání 

v počtu 19 míst. Na ostatních plochách bylo vytvořeno dalších 17 parkovacích stání. Celkový 

počet stání v areálu tedy činí 36 míst, z toho dvě jsou vyhrazeny pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené a jedno je vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

Kapacita parkovacích míst v areálu není dostatečná pro navržené prostory, proto bude nutno 

rozšířit parkovací plochu. Je několik variant pro toto rozšíření, které jsou rozkresleny i 

s docházkovými vzdálenostmi ve výkrese číslo 12 Řešení širších vztahů statistické dopravy. 

Jedna z možných variant je pronajmutí parkovací plochy v okolí. Další varianta řeší případný 

odkup okolních pozemků a postavení na nich parkoviště. 

 

10.7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

V současnosti jsou v řešené lokalitě 4 stromy, které se nechají vykácet, protože by překážely 

stavbě, která zde vznikne. Dojde k zatravnění ploch a na travní úpravy bude použita travní 

parková směs složená z kostřavy červené dlouze výběžkaté, krátce výběžkaté a trsnaté, 

kostřavy ovčí, lipnice luční a psinečku tenkého. Dále dojde k zasazení stromů, v rámci 

ozelenění okolních ploch, jedná se o lípu srdčitou, která je považována za národní český 

strom. Další důležitou úpravou je ozelenění pláště plynojemu, které bude provedeno výsadbou 

břečťanu popínavého. Pro lepší přichycení břečťanu na plášť plynojemu bude natažena ve 

spodní části síť. Prostor na půdě kolem spodní části rostlinek bude vyplněn mulčovací kůrou. 

Místa mezi jednotlivými řadami parkovacích stání kolem plynojemu budou vyplněna 

kačírkem, stejně tak plocha pod navrženou horolezeckou stěnou. V rámci sadovnických úprav 

byl v areálu navržen mobiliář. Výkres s rozvržením mobiliáře, zatravněných ploch, kačírku a 

stromů je číslo 7 Architektonicko-urbanistická studie a návrh dopravy.  
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10.8 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

V řešeném areálu vzniknou stavby, které nebudou mít významný negativní vliv na životní 

prostředí, vzhledem k jejich rozsahu. V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní zdroj, který 

by mohly stavební práce či stavba samotná kontaminovat. Na řešeném území dojde 

k vykácení některých dřevin, které nemají významný vliv na ekologickou funkci a vazbu 

v krajině a místo nich budou vysazeny stromy nové. Vedle areálu se nachází registrovaný 

významný krajinný prvek, park mezi ulicemi Výstavní a 1. máje, který nebude stavebními 

pracemi ani stavbou narušen. 

 

Odpady, které vzniknou v areálu následkem jeho užívání, budou likvidovány společností, 

která se jejich likvidací zabývá, na základě smluvního ujednání. V řešeném území jsou 

navrženy odpadkové koše a na jižní straně jsou navrženy podzemní kontejnery pro tříděný 

odpad. 

 

10.9 Zásady organizace výstavby  

 

Rozsah staveniště bude pouze na území stávajícího areálu a nebude zasahovat na jiné parcely. 

Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude využita stávající příjezdová cesta do 

areálu. Pro spotřebu médií budou využity současné přípojky technické infrastruktury.  



 

57 

 

11 Závěr 

 

V diplomové práci byl řešen komplexní návrh studie regenerace areálu plynojemu s ohledem 

na její možné budoucí využití. 

 

 Tato práce byla rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, rekapitulaci základních 

poznatků o vymezeném území a návrh. V první, teoretické části byly shrnuty základní 

poznatky o územním plánování a urbanismu. Následovala kapitola o regeneraci průmyslových 

ploch, kde byly rozvinuty následky hornické činnosti a zahlazování či předcházení jejích 

následků, část této kapitoly byla věnována kontaminaci. Další kapitola se zabývala 

brownfieldy, jejich vznikem, typy a návaznosti na Ostravu a poslední kapitola teoretické části 

byla o vývoji průmyslu a jeho dopadech na život na Ostravsku. 

 

 Druhá část diplomové práce byla věnována samotnému areálu plynojemu. Vycházelo 

se z bakalářské práce, kde byla provedena pasportizace řešeného území. Byly zde shrnuty 

podklady, které byly hlavním zdrojem informací pro návrh, identifikační údaje areálu, jeho 

připojení na dopravní a technickou infrastrukturu, také byl popsán plynojem, jeho původní 

funkce a okolní budovy. Byla zpracována situace širších vztahů, návaznost návrhu na stavby 

s obdobnou funkcí, byly shrnuty limity území a udělána SWOT analýza.  

 

Třetí část práce se věnuje samotnému návrhu, který byl zpracován variantně a jedna varianta 

byla vybrána a rozpracována. U rozpracované varianty byly sepsány její výhody a nevýhody. 

V návrhu je řešeno využití areálu, vliv na okolí, nové napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu, bezbariérovost návrhu, vliv na životní prostředí, technické řešení, urbanistické 

a architektonické řešení a zásady organizace výstavby. Návrh areálu nabízí sportovní a 

kulturní využití. Uvnitř plynojemu je navrhnut kulturní sál s částí pro galerijní účely a na 

střeše plynojemu je situována vyhlídka. Sportovní vyžití v areálu tvoří horolezecká stěna, 

kluziště s umělým ledem a plážový volejbal. Pro potřeby všech návštěvníků je v areálu 

vytvořeno zázemí, budova u vjezdu. V areálu byl vyhrazen prostor pro potřeby společnosti 

ČEZ ES.  Plynojem je obkroužen komunikacemi pro pěší a automobilovou dopravu 

s parkovacími místy. Návrh byl zpracován také pomocí výkresové dokumentace. Výstupy a 

výkresy byly předány společnosti ČEZ ES a do budoucna budou využity jako podklad pro 

využití areálu plynojemu. 
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