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Anotace 

 P edložená diplomová práce je zam ena na nové využití skipové v že bývalého 

dolu František v Horní Suché. Teoretická část se zabývá pojmem brownfield, typologií 

brownfields, jejich kategorizací a stavebn -technickým pr zkumem. Součástí je také 

historie objektu a pr myslové zóny František. V rámci praktické části byla provedena 

analýza současného stavu objektu včetn  fotodokumentace. Jsou zde zpracovány čty i 

návrhy budoucího využití, které byly následn  zhodnoceny a dopln ny o kalkulaci 

finančních náklad  na realizaci. Výstupem jsou grafické vizualizace nov  zrekonstruované 

v že. 

Klíčová slova: brownfield, pr myslový brownfield, t žní v ž, znovuvyužití objektu, 

rekonstrukce, konverze, návrh, Horní Suchá 

 

Summary 

My diploma thesis deals with new use of the skip mine tower František in Horni 

Sucha. The theoretical part examines the term brownfield, the typology of brownfields, 

their categorization and construction and technical research. It also includes history of the 

building and industrial zone František. In the practical part of the thesis was performed an 

analysis of current condition of the building including photographic documentation. There 

are created four proposals for future use, which were evaluated and supplemented by a 

calculation of financial costs for implementation. The output is graphical visualizations of 

the newly reconstructed tower. 

 

Key words: brownfield, industrial brownfield, mine tower, reuse of object, reconstruction, 

conversion, proposal,Horni Sucha 
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1  ÚVOD 

Brownfieldy, neboli opušt né a nevyužívané postindustriální plochy či budovy, 

jsou v dnešní dob  aktuálním tématem. Problematiku opomíjených chátrajících objekt , 

které ztratily svou p vodní funkci, je nutno ešit, jelikož mají obrovský potenciál  

ke znovuzrození a oživení dané lokality. 

P edm tem diplomové práce je skipová v ž bývalého dolu František v obci Horní 

Suchá. Provoz dolu trval 88 let a v roce 199 byla z d vodu nerentability jeho činnost 

definitivn  ukončena. Vznikl tak brownfield, který je v současnosti nevyužíván a slouží 

pouze jako skladovací prostor. 

Podn tem k výb ru tématu je bezpochyby dominantní postavení v že. Dominanci 

této architektonicky a technicky zajímavé stavby podtrhuje její výška, která činí  

Ř5,5 metr . Dalším d vodem je snaha  obce o rozvoj pr myslové zóny František,  

která se v posledních letech rozrostla na areál s adou fungujících firem r zného odv tví. 

Inspirací pro tvorbu práce byly dv  již provedené regenerace brownfields, a to t žní v že 

uhelného dolu Słupiec v obci Nowa Ruda v Polsku a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích 

v Ostrav . Návrh  na znovuvyužití v že bylo doposud vytvo eno již n kolik, ale žádný 

z nich se z určitých d vod  neuskutečnil. 

P edložená diplomová práce je rozd lena do n kolika kapitol. První část zahrnuje 

vysv tlení pojmu „brownfield“, typologii, kategorizaci a také stavební  pr zkum, který je 

pro realizaci zám ru nezbytný. Následující kapitola je v nována historii s d razem na 

novodobý vývoj objektu jako takového i celého bývalého dolu František, tedy dnešní 

pr myslové zóny. Další část obsahuje popis současného stavu objektu z hlediska 

technického a také popis limit  využití skipové v že. Nedílnou součást práce p edstavuje 

zpracování návrhu budoucích funkcí s ohledem na okolí a reálnost t chto funkcí. Tyto 

návrhy jsou zhodnoceny a dopln ny o stavební rozpočet finančních náklad  pot ebných  

k realizaci. Výstupem jsou grafické vizualizace vytvo ené v prost edí programu 

ArchiCAD, jenž slouží jako podklad k p edstavení návrh . 
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2  CÍL PRÁCE  

Hlavním cílem záv rečné práce je vytvo ení ideového návrhu na možné budoucí 

využití skipové v že bývalého dolu František v obci Horní Suché. Z hlavního cíle byly 

dále stanoveny dílčí cíle, kterými jsou: 

- Zhodnocení současného stavu brownfieldu na základ  osobní vizuální 

prohlídky, dostupných materiál  a informací zprost edkované správcem 

pr myslové zóny František včetn  vlastní fotodokumentace; 

- Provedení analýzy území z hlediska faktor  limitujících nov  navržené využití 

objektu; 

- Tvorba grafických vizualizací sloužící k p edstavení vybraných návrh  na 

využití; 

- Zhodnocení realizovatelnosti návrhu pomocí stavebního rozpočtu. 
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3  ZDROJE INFORMACÍ A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Pro zpracování diplomové práce byla využita ada zdroj  v knižní a internetové 

podob  a také odborné posudky a projektové dokumentace týkající se ešeného objektu. 

Tyto materiály byly následn  prostudovány. V dostupné projektové dokumentaci firmy 

Technoprojekt, a.s. byly zjišt ny chyby v dispozičním ešení i orientaci na sever., a proto 

p i analýze objektu nebylo možné z tohoto zdroje zcela vycházet. St žejní publikací p i 

analýze objektu byl „Znalecký posudek č. ŇŇř/05/2012 – Posouzení stability skipové jámy 

F4 vzhledem k využití t žní v že dolu František – Horní Suchá“ od Ing. Milana 

Puszkailera. Dalším významným zdrojem byla publikace „Brownfieldy – jak vznikají  

a co s nimi“ od autor  B. Kade ábkové a M. Piechy, která se zabývá problematikou 

brownfields a s nimi spjatými tématy. Pro bližší pochopení bylo využito internetové 

publikace  s názvem „Sustainable Brownfield Regeneration“, která vznikla pod záštitou 

CABERNET Coordination Team. Studijním materiálem týkající se typologie, kategorizace 

brownfields a vysv tlení pojmu „brownfield“ byly knihy „Nejlepší praktiky 

v managementu brownfield  – část B“ od Barbary Stalmachové a „Brownfieldy – 

specifika, okolí a ideje“ od Barbary Vojvodíkové. O vzniku a regeneraci brownfieldu bylo 

vycházeno z publikací „Brownfields – Manual BROWNTRůNS“ a „Brownfields and 

redevelopment or urban areas“ vydanou v anglickém jazyce. K dopln ní informací 

posloužila databáze brownfield  ůgentury pro regionální rozvoj Ostrava - Invest MORE 

(Investiční p íležitosti v Moravskoslezském kraji). Kompletní seznam použité literatury, 

elektronických zdroj , zákon  či jiných zdroj  je uveden ve stejnojmenné kapitole. 

Po celou dobu bylo využíváno vhodných mapových aplikací Ěletecké snímky 

oblasti). Mimo jiné bylo vycházeno z ortofotomapy, podklad  a informací katastru 

nemovitostí, ze kterého je možné zjistit užitečné informace jako je nap íklad vým ra nebo 

kdo je v současnosti vlastníkem pozemku. Užitečným zdrojem byla textová i grafická část 

územního plánu obce Horní Suchá ĚÚPě, ve kterém bylo zjišt no o jaký typ plochy se jedná 

a jaké má funkční využití. O typu plochy a jejím funkčním využitím bylo zjišt no v textové 

a grafické části územního plánu obce Horní Suchá. 

Praktickou část zahrnovalo n kolik st žejní činností. Prvním krokem bylo 

provedení pr zkumu skipové v že bývalého dolu František v Horní Suché za doprovodu 

správce pr myslové zóny František - Bc. Marka Chwistka. B hem prohlídky došlo také k 
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setkání se starostou obce – Ing. Janem Lipnerem. Konzultace s t mito dv ma osobami 

p inesla detailn jší informace o minulosti, dnešní situaci i blízké budoucnosti. Byl 

prohlédnut exteriér a interiéry jednotlivých pater budovy a zhodnocen současný technický 

stav t žní v že. Použitými p ístroji byla baterka a fotoaparát. Nedílnou součástí bylo 

po ízení vlastní fotodokumentace. Klíčovým bodem diplomové práce bylo vytvo ení 

návrh  budoucího využití v že s ohledem na okolí a reálnost navrhovaných funkcí. 

Výstupem jsou vizualizace zobrazující možný vzhled objektu po rekonstrukci. K tvorb  

grafických návrh  byl použit program ůrchiCůD, který mi poskytl doc. Dr. Ing. Zden k 

Neustupa.  
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4  REŠERŠÍ ČÁST 

 Vzhledem k výb ru tématu, které se zabývá objektem a jeho znovuvyužitím, je 

vhodné vysv tlit, co pojem „brownfield“ znamená. Kapitola dále seznamuje s typologií a 

kategorizací brownfields, jejich vznikem a dále rekonstrukcí a pr zkumem staveb. 

Poslední část zahrnuje dva p íklady již provedené regenerace brownfields, které byly 

inspirací pro tvorbu této diplomové práce. 

4.1  Pojem brownfield  

Definice pojmu „brownfield“ má mnoho podob, ale neexistuje pro n j jednotné 

vysv tlení. Pojem pochází z anglického doslovného p ekladu – hn dé/á pole. Jeden 

z častých výklad  u nás pat í skupin  CůBERNET ĚConcerted ůction on Brownfield and 

Economic Regeneration Networkě, jenž popisuje brownfield jako „nemovitost Ěpozemek, 

objekt, areál), která je nedostatečn  využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. 

Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zem d lské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

Brownfield nelze vhodn  a efektivn  využívat, aniž by prob hl proces jeho regenerace. Jsou 

tedy p edevším ovlivn ny p edchozím využitím a pro jejich novou funkci je nutný proces 

regenerace a s ním úzce spjaté investice ĚDoleželová, Ň015, Vojvodíková, 2012). 

ada subjekt  používá pro „brownfield“ jiný výraz. Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR) jej popisuje jako tzv. narušené pozemky, Ministerstvo životního prost edí ĚMŽPě 

jako „deprimující zóny“ a Ministerstvo pr myslu a obchodu a ůgentura CzechInvest jej 

označuje jako zanedbanou či nevyužívanou nemovitost s možností regenerace nap íklad 

skrz Projekt regenerace zóny ĚKade ábková, Piecha, Ň00řě. 

Obecn  vzato, brownfields p edstavují takové komplexy, u kterých je znatelná 

ztráta prvotního funkčního využití. Mnohdy se nachází vn  nebo okolo sídelních útvar   

a negativn  p sobí na své okolí ĚKade ábková, Piecha, Ň00řě. 

4.2  Vznik a regenerace brownfields  

 Brownfields začaly vznikat d sledkem restrukturalizace pr myslu a hospodá ské 

recese. Zm na využívání p dy a prostoru nastala p i politických a sociálních zm nách 

s odchodem komunismu. Došlo k redukci počtu pr myslových odv tví a zm n  zp sobu 

chovu. Nastal rozvoj železniční a automobilové dopravy, začaly vznikat nové služby, což 
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vedlo k využívání nových pozemk  a zvýšení úrovn  kvality m sta. Suburbanizace a další 

zmín né faktory m ly za následek vzniku ady brownfields ĚPetríková et al., Ň01ňě. 

Regenerace brownfields je časov  i finančn  náročným procesem, který vyžaduje 

specializovanost pracovník  z r zných technických odv tví, které se navzájem dopl ují. P i 

obnov  daného místa, objektu či areálu se m žeme potýkat s problémem kontaminace, 

pot ebou vybudování nové infrastruktury nebo demolicí zchátralých nevyužitých budov. Nejen 

tyto záležitosti je p i procesu regenerace nutné ešit ĚFerber, Grimski, Ň00Ňě. 

4.2  Typologie brownfields 

Brownfields m žeme rozd lit do n kolika typ  dle jejich zp sobu p edchozího 

využití. Rozlišujeme: 

1. Brownfieldy po hlubinné t žb  – jedná se o typ brownfield , které se obvykle 

vyskytují v rámci zastav ného území obcí. P ibližná rozloha t chto pozemk  se 

pohybuje v rozmezí 3 – 25 ha. Bývají limitovány zlikvidovanými jámami, 

p ekryvných substrát  apod. Často jsou postiženy pouze slabou kontaminací 

p edevším z ropných produkt  a pohonných hmot. Jsou význačné poz statky po 

úprav  nat žených surovin, jako jsou nap íklad odvaly (Stalmachová et al., 2013). 

2. Brownfieldy po pr myslové výrob  – brownfieldy, které vznikly po ukončení 

pr myslové činnosti. Jsou charakteristické velkou rozlohou a typem kontaminace. 

adíme zde nap íklad brownfieldy z odv tví povrchové úpravy kov , 

potraviná ství nebo koksárenství (Stalmachová et al., 2013). 

3. Armádní brownfieldy – p íčinou vzniku armádních brownfield  je nap . zrušení 

vojenských posádek ůrmády České republiky nebo ozbrojených složek 

Ministerstva vnitra a Celní služby ĚKade ábková, Piecha, 2009). Dalším d vodem 

m že být i odsun sov tských vojsk z našeho území (Stalmachová et al., 2013).  

4. Dopravní, zejména vlakové brownfieldy – tyto brownfieldy jsou mnohdy ve 

vlastnictví státních podnik  ĚČeské dráhy, Správa železniční dopravní cestyě. 

Myšleno jsou ty majetky, které zatím nebyli inventarizovány a ohodnoceny 

ĚKade ábková, Piecha, Ň00řě. 
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5. Zem d lské brownfieldy – bývalé areály a objekty, které byly využívány 

k zem d lským účel m ĚKade ábková, Ň00řě. N kdy je u nich p edpokládáno 

znečišt ní organického p vodu a zvýšená vlhkost ĚStalmachová et al., 2013). 

6. Sociální brownfieldy – zvlášt  nekontaminované nemovitosti, jejichž funkce 

spočívala v bydlení a občanské vybavenosti. U sociálních brownfield  je častým 

p ípadem výskyt nedovolené skládky odpad  ĚStalmachová et al., 2013). 

 4.3  Kategorizace brownfields  

Pro budoucí rozkv t zastav ného území a hospodá ský rozvoj je pot eba tato 

postižená území regenerovat. Proto byla v roce 2005 vytvo ena evropským projektem 

CABERNET jejich kategorizace z hlediska atraktivity a ekonomické životaschopnosti 

lokality. Slouží potenciálním investor m pro p ehled o jejich možnostech  

ĚDoleželová, Ň015ě. 

 Kategorie jsou určeny dle tzv. ABC(D) modelu - viz. obrázek 1. Životaschopnost 

oblasti ovliv ují faktory jako jsou p ímé a nep ímé náklady na regeneraci, typy 

financování a jiné činitele (CABERNET COORDINATION TEAM, 2006,  

Stalmachová et al., 2013). 

Plochy typu A - p edstavují brownfields označované jako samorozvojové, jelikož 

nevyžadují ve ejnou podporu a jejich regenerace je realizována p edevším soukromými 

investory. Jde o území, kde není pravd podobná kontaminace a má velmi vhodnou lokalitu 

pro nové využití ĚStalmachová et al., 201ň, Doleželová, Ň015ě. 

Plochy typu B – stojí na pomezí ziskovosti a nerentability a p ináší investor m 

riziko. Financování je v tšinou kombinováno mezi soukromým a ve ejným sektorem se 

snahou o p esun plochy z kategorie B do kategorie A (CABERNET COORDINATION 

TEAM, 2006, Stalmachová et al., 2013). 

Plochy typu C – o tyto lokality nemá soukromý sektor zájem, protože jsou svým 

umíst ním neatraktivní a současným stavem p edstavují vynaložení velkých finančních 

prost edk  na regeneraci. Náklady jsou často poskytovány p ímo ve ejným sektorem 

(CABERNET COORDINATION TEAM, Ň006, Doleželová, Ň015ě. 

Plochy typu D – n kdy se setkáváme s kategorií D. Tyto plochy obvykle bývají 

z velké části kontaminovány nebo mají budovy velmi špatný technický stav. N kdy m že 



Bc. Daniel Dujsík: Návrh možností pro nové využití skipové v že dolu František v Horní Suché 

2018  11 

dojít k regeneraci bez finančních náklad  díky p írodní sukcesi ĚJackson, Ň010, 

Doleželová, Ň015ě. 

 
Obrázek 1 ABC model skupiny CABERNET (CABERNET COORDINATION TEAM, 2006) 

4.4  Rekonstrukce a pr zkum staveb 

Rekonstrukcí je považován takový proces, b hem kterého jsou odstra ovány 

d sledky opot ebení objektu. Cílem je uvedení stavby do p vodního stavu, zm na jeho 

účelu, rozsahu, uspo ádání, pop ípad  jeho konstrukční části ĚSola , Ň00Řě. 

Prvním úkonem p ed rekonstrukcí objektu je d ležité shromáždit základní 

informace o stavb  a jejím současném stavu. Tyto údaje jsou ukotveny v projektové 

dokumentaci, jejíž součástí je textová část a výkresy. Možným problémem spjatým 

s brownfields jsou mnohdy neúplné, chybné, neaktuální či dokonce nedochované 

dokumentace.  

Dle publikace Milana Vlčka ĚŇ001ě d líme stavební pr zkumy na: 

- pr zkum stavebn -technický, 

- pr zkum stavebn -historický (u kulturních památek), 

- pr zkum urbanistický Ěposuzuje část územíě. 
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4.4.1 Stavebn -technický pr zkum 

Účelem stavebn -technického pr zkumu (STP) je hodnocení stavu stavebních 

objekt . Výsledkem jsou základní informace, které jsou podkladem pro rekonstrukci, 

nástavbu, p ístavbu, ke zjišt ní vad a poruch nebo k vytvo ení návrhu sanace či demolice. 

Rozsah procesu je dán rozm ry ešeného objektu, p ístupem k n mu, požadavky investora 

a cenou provád ných prací. P i pr zkumu záleží na materiálu konstrukce a dalších 

faktorech. Dle toho se využívá metod destruktivních nebo. Záv rečná zpráva je poskytnuta 

projektantovi, který je koncovým uživatelem ĚVlček, Ň001ě. 

Stavebn -technický pr zkum rozd lujeme do t í druh : 

- p edb žný (základní), 

- podrobný (komplexní), 

- dopl kový. 

4.5  Rekonstrukce a pr zkum staveb 

Inspirací pro tvorbu diplomové práce byly již provedené regenerace brownfields 

v Polsku a České republice. Použitými p íklady jsou: 

- t žní v ž uhelného dolu Słupiec v obci Nowa Ruda – Polsko, 

- Bolt Tower v Dolních Vítkovicích v Ostrav  – Česká republika. 

4.5.1 T žní v ž uhelného dolu Słupiec v Polsku 

Podobnou železobetonovou t žní v ž najdeme od ešeného místa nejblíže v obci 

Nowa Ruda v Polsku. Uhelný d l Słupiec s 800 m hlubokou jámou Nowy I  

se nachází ve vzdálenosti p es Ň00 km od dolu František v Horní Suché. V ž byla 

vybudována v roce 1ř67 a od ukončení provozu v roce Ň000 nem lo konkrétní využití 

(www.industrialnifotografie.cz, 2018). 

Zásadní zlom p išel v roce Ň01ň, kdy se o industriální památku začalo více zajímat 

m sto a ve spolupráci s firmou Walls Street jí zrekonstruovalo na boulderingové centrum 

s vnit ními a venkovními lezeckými st nami (obrázek 2). Svou nevšední výškou 5Ř,Ř m se 

adí k nejvyšším lezeckým st nám na území Evropy. Na realizaci tohoto zám ru bylo 
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pot eba Ň,5 milion  zlotých, což je v p epočtu p ibližn  15 milion  korun 

(www.industrialnifotografie.cz, 2018). 

 
Obrázek 2 Boulderingové centrum Nowa Ruda v Polsku (www.industrialnifotografie.cz,  

upraveno autorem, 2018) 

4.5.2 Bolt Tower v Dolních Vítkovicích 

 Revitalizaci pr myslového areálu najdeme také v Dolních Vítkovicích v Ostrav  

(dále DOV), které jsou významnou dominantou tohoto m sta. Dnes slouží k mnoha účel m 

jako je nap íklad provozování prohlídkových okruh  nebo po ádání kulturních akcí. 

Součástí DOV je Vysoká pec č. 1 ĚVP 1ě, která je v současné dob  využívána jako 

vyhlídková v ž rozhledna (obrázek 3). V roce 2015 byla vybudována prosklená válcová 

nástavba s názvem Bolt Tower, jejímž architektem je český architekt Josef Pleskot. 

Historickou hodnotu industriálního unikátu dopl uje rozhledna s terasou a kavárna Bolt 

Café s výhledem na okolí z výšky 77,7 m (www.vitkovice.cz, 2015). 
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Obrázek 3 Bolt Tower v Dolních Vítkovicích (www.vitkovice.cz, 2015) 
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5  LOKůLIZůCE EŠENÉHO OBJEKTU 

Objekt t žební skipové v že je situován v obci Horní Suchá, konkrétn  v ulici Na 

Františku. Obec leží p i severním okraji Moravskoslezského kraje, v centrální části 

ostravské sídelní aglomerace, nedaleko hranic s Polskem. Obec byla do roku Ň00Ň součástí 

bývalého okresu Karviná. Na obec navazují svým správním územím obce Stonava, 

Albrechtice, Haví ov a Karviná. Dle informací českého statistického ú adu z roku 2017 zde 

v současné dob  žije p ibližn  4 500 obyvatel. ešený objekt se nachází zhruba ve st ední 

části pr myslové zóny František, kterou dnes zahrnuje ada firem r zného odv tví. 

Celková rozloha areálu činí ŇŇ ha. Území má p evážn  rovný terén. V blízkosti ešené 

stavby je zpevn ná plocha s travnatým porostem Lokalizaci v že znázor uje obrázek 4 

(ww.czso.cz, 2017, www.mapy.cz, 2018). 

K areálu je vybudována nová asfaltová cesta, jenž je napojena na místní 

komunikaci č. 474, která spojuje Horní Suchou a Karvinou. Ta vede dále na silnici  

č. 475 mezi m sty Haví ov – Horní Suchá. ůreál je rovn ž vybaven železniční vlečkou 

(www.mapy.cz, 2018). 

 
Obrázek 4 Lokalizace ešeného objektu Ěwww.cuzk.cz, upraveno autorem, 201Řě 
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6  STRUČNÁ HISTORIE ů VÝVOJ DOLU FRůNTIŠEK 

 Tato kapitola popisuje začátky fungování dolu František a situaci po ukončení 

t žby černého uhlí. 

6.1  Ranná historie dolu František   

 První písemnou zmínku o obci Horní Suchá datujeme k roku 1ň05, o jejíž založení 

se postarali polští benediktýni z Týnce u Krakova. Významným dílkem její historie  

je bezpochyby prom na ze zem d lské na pr myslovou oblast a to konkrétn  od roku 

1805, kdy se dostala do rukou hrab te Jana Larische – Mönnicha, tehdejšího ministra 

financí. Práv  rod Larisch  m l výrazný vliv na rozvoj ekonomiky této oblasti, čemuž 

napomohlo také otev ení černouhelného dolu Erzherzog Franzschacht Ěšachta arcivévody 

Františkaě v roce 1911 (Lipner, 2004, P g im, Ň005ě. 

Vedle pojmenování František, jak jej známe dnes, se v rozmezí let 1ř46 až 1řř0 

setkáváme s názvem d l Klement Gottwald. K hloubení jámy zvané F4 se uskutečnilo 

v roce 1957 v rámci stavby „Otvírka ň. patra“. Práv  šedesátá léta minulého století bylo 

podstatnou etapou, jelikož b hem nich došlo ke znatelnému rozkv tu v pr myslovém 

odv tví. To poznamenalo i nár st dominance dolu František, tedy i zvýšení počtu 

pracovních sil a vyt ženého materiálu, kterého byla po válce pot eba. Pracovalo zde 

celkem 3 600 zam stnanc  a ročn  bylo vyt ženo p ibližn  1,4 milion  tun uhlí. Množství 

finančních prost edk  bylo podn tem k výstavb  dvou kolonií, sídlišt  a dále k otev ení 

velkého sportovního areálu a architektonicky hodnotného Kulturního domu  

(Lipner, 2004, P g im, Ň005ě.  

V letech 1ř75 až 1řř0 byla obec Horní Suchá součástí m sta Haví ov.  

Po osamostatn ní a op tovném p ejmenování došlo ke útlumu produkce a dne ř. zá í 1řřŘ 

byl d l František usnesením vlády ČR dokonce určen k demolici, která se nakonec 

neuskutečnila. ň0. června 1řřř byl vyt žen poslední vozík uhlí a ŘŘletá historie šachty tak 

byla definitivn  ukončena ĚLipner, 2004, P g im, Ň005ě. 

Na obrázku 5 vidíme archivní mapu, která zobrazuje rozmíst ní objekt  v areálu 

dolu František, d íve nazývaného d l Klement Gottwald, v roce 1952. 
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Obrázek 5 Areál dolu František na vý ezu z archivní mapy z roku 1952 (www.archivnimapy.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

6.2  Období po ukončení t žby 

Úsp šný vývoj s bolestným koncem t žby p inesl i nár st nezam stnanosti,  

se kterou se musela obec vypo ádat. Východiskem bylo získání pot ebných pozemk  do 

jejího vlastnictví, protože práv  obec je často jediným možným subjektem k získání dotací 

od státu a Evropské unie. Na začátku celého snažení uvažovala OKD, a.s. o odkoupení 

plochy, ke kterému p ece jen nedošlo. Vznikl zde potenciální nevyužitá lokalita pro 

podnikatelské činnosti a lehký pr mysl. K dolu jako takovému p íslušely okolní budovy, 

jako nap íklad dílny, sklady, pila, stolárna, zahradnictví, restaurace či atomový kryt, které 

sloužili k t žb , úprav  a distribuci jódobromové soli, která je označována jako „Darkovská 

s l“. Tato p írodní minerální voda zvaná solanka bývá zpravidla doprovázena uhelnými 

ložisky a její využití spat ujeme v léčb  nervového a pohybového systému a dalších 

onemocn ních. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemuselo dojít k uzav ení 

tohoto dolu (Lipner, 2004). 

V roce 2002 po likvidaci d lních d l p evzal majetek od OKD, a.s. státní podnik 

DIAMO, který dále pokračoval v demoličních pracích. Tyto práce obsahovaly pasportizaci 
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okolních budov, inženýrských sítí a likvidaci nevyužitých budov. V roce 2005 byl 

bezúplatn  p eveden tento areál na obec Horní Suchou (Lipner, 2004). 

V následujících letech probíhaly studie a žádosti o dotace za účelem  nalezení a 

financování nového využití tohoto dolu. Závažným problémem byla hlavn  pot eba 

velkých financí. Schválením projektu komisí v rámci Revitalizace Moravskoslezského 

kraje a pomocí Agentury pro regionální rozvoj Ostrava (ARR) a finanční podpo e kraje byl 

projekt uskutečn n. Došlo k oprav  správní budovy o dvou k ídlech s vrátnicí, která se dá 

považovat jako vstup do závodu a dnes slouží jako podnikatelský inkubátor. Dále prošlo 

rekonstrukcí zdravotní st edisko využité jako bytový d m a uskutečnilo se i vybudování 

pr myslové haly. Díky zmi ovaným státním i evropským dotacím vznikla 

z nevyužívaného černouhelného dolu vzkvétající pr myslová zóna. Úsp šným bodem 

vývoje je vedle vyda ené revitalizace bezpochyby ocen ní Podnikatelská nemovitost roku 

2009 – Brownfield roku. V současné dob  se na míst  nachází p es Ň5 fungujících firem 

s r zným zam ením  (obrázek 6). V pr b hu let Ň005 až Ň011 byla vybudována celá 

infrastruktura zóny s pot ebnými sít mi a komunikacemi. Skipová v ž je dočasn  

nevyužita a stále se uvažuje o jejím znovuvyužití. Dnešní podoba areálu s jednotlivými 

budovami je zobrazena na obrázku 6 (Lipner, 2004, www.czechinvest.org, 2010) 

 
Obrázek 6 Letecký snímek současné podoby průmyslové zóny František Ěwww.geoportal.gov.cz,  

upraveno autorem, 2018) 
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7  POPIS SOUČůSNÉHO STůVU V ŽE 

 Kapitola popisuje současný stav objektu dle vlastních poznatk  z osobní prohlídky 

v že a vychází také ze znaleckého posudku Ing. Milana Puszkailera. Poslední část pat í 

probíhajícímu projektu s názvem Air Border. 

7.1  Popis skipové v že 

V minulosti v ž sloužila k t žb  černého uhlí a k jejímu uzav ení spojenou 

s ukončením hornické činnosti došlo v roce 1řřř. Dnes je považována za architektonicky a 

technicky cenný objekt (Lipner, 2004). 

7.1.1 Exteriér a konstrukční ešení 

 Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu osov  soum rného p dorysu  

a čtvercového tvaru o ř podlažích. Zaujímá p dorysnou plochu 386,4 m2. Její výška 

m ená od paty činí Ř4,ň7 m, což p idává na její dominanci vzhledem k okolní krajin  

Pohled na v ž z jejího úpatí je vid t na obrázku 8. Jednotlivé výškové stupn  jednotlivých 

podlaží zobrazuje podélný ez  - viz. obrázek 10 ĚŠ upárek, Ň011ě.  

Tato železobetonová stavba není zateplena. Nosnou konstrukcí ploché 

jednoplášťové st echy tvo í ocelové vazníky z L profil , na nichž jsou mechanicky 

ukotveny trapézové plechy (obrázek 7). Hydroizolaci tvo í asfaltové pásy a st echu lemuje 

atika. Součástí obvodového plášt  jsou svislá železobetonová žebra, která mají hlavn  

estetickou funkci. Na jižní stran  budovy je umíst n suchovod o pr m ru 75 mm pro 

napojení cisterny a hlavní uzáv r plynu z dolu – viz. obrázek 9. ĚŠ upárek, 2011).  

 
Obrázek 7 St echa v že Ěfoto autor, 2017) 
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Obrázek 8 Pohled z úpatí v že Ěfoto autor, 2017) 

 

 
Obrázek 9 Hlavní uzáv r důlního plynu a suchovod na jižní stran  objektu  

(foto autor, 2017) 
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7.1.2 Interiér a dispoziční ešení 

 Do v že vede celkem osm vstup  s ocelovými dve mi na východní a západní stran  

objektu. U západního vstupu se nachází místnost s lanovým, p vodn  nákladním výtahem, 

který je schopen vyvést osoby do nejvyššího patra v že. Mimo jiné je možné využít také 

hlavního schodišt , které je ešeno jako dvojramenné ocelové ve tvaru U. Jedná se o 

schodnicové schodišt  se dv mi schodnicemi po stranách z U profil , na které jsou 

nava eny jednotlivé schodišťové stupn . Každé rameno je kotveno do monolitické 

betonové st ny. Hlavní podesty a mezipodesty jsou rovn ž ukotveny do schodnic. Zábradlí 

je ocelové trubkové, tudíž se jedná o celokovové schodišt  Ěobrázek 11). Toto schodišt  

slouží také jako únikové. 

 

Obrázek 10 Podélný ez zobrazující výškové stupn  jednotlivých podlaží (Vojvodíková et al., 2006) 
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Obrázek 11 Schodišt  Ěfoto autor, 2017) 

 Z d vodu bezpečnosti jsou patra zabezpečena ocelovými dve mi. V 9. nadzemním 

podlaží se nachází místnost (obrázek 13), která má podlahu ešenou jako pr myslovou  

s keramickou dlažbou lepenou cementovým lepidlem. Podlaha má v tší odolnost proti 

mechanickému namáhání, ot ru a vyšší pevnost v tlaku. Ve st ední části je situována jáma, 

která je z d vodu bezpečnosti lemována trubkovým zábradlím. Zdi jsou omítnuty 

vápenocementovou omítkou. Po obvodu patra na východní a západní stran  jsou umíst na 

ocelová osmidílná okna, z nichž je šest díl  pevn  zasklených jedním sklem a dva spodní 

díly jsou otevíravé (obrázek 12). Na severní stran  místnosti se nachází okno menších 

rozm r  čtvercového tvaru. Další fotografické snímky exteriéru a interiéru v že jsou 

umíst ny v p íloze 1 

 
Obrázek 12 Ocelová okna (foto autor, 2017) 
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Obrázek 13 Interiér devátého podlaží v že Ěfoto autor, 2017). 

7.3  Znalecké posudky a analýzy 

Hornická činnost s sebou p ináší nejen pozitivní, ale také negativní vlivy. M že jít 

nap íklad o dopady na životní prost edí, deformaci povrchu, nestabilitu budov, výstupy 

d lních plyn , nebezpečných látek a dalších skutečností spjatých s t žbou nerostných 

surovin. V minulosti byly vzhledem k uvažování o budoucímu osudu budovy t žní v že 

zpracovány analýzy a znalecký posudek. Hlavním dokumentem byl posudek  

č. ŇŇř/05/Ň01Ň, jejímž zpracovatelem je Ing. Milan Puszkailer, který byl jmenován 

znalcem rozhodnutím Krajského soudu v Brn  pro obor stavebnictví, odv tví stavby d lní 

a t žební, vlivy a ochranu. Tento znalecký posudek byl zhotoven na základ  projektové 

dokumentace, kterou vytvo il o rok d íve Ing. Jaromír Š upárek se svými kolegy  

ze společnosti Technoprojekt, a.s. (Puszkailer, 2012). 
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7.3.1 Únik d lního plynu 

Dle projektové dokumentace z roku 2011 dochází p i t žb  ložiska Ěuhlíě k procesu 

prouhel ování, b hem kterého se uvol uje d lní plyn – metan (CH4), oxid uhličitý ĚCO2), 

N2 a H2. Tento škodlivý plyn migruje jak p i otev ení ložiska, tak po uzav ení a likvidaci 

uhelného dolu. Proto bylo pot eba realizovat m ení objemové aktivity tohoto plynu ve 

vnit ním vzduchu, aby nedocházelo k jeho pohybu z podloží a následné hromad ní 

v dutinách konstrukce a podzemní šachty. Jedním z d vod  stanovení bezpečnostního 

pásma u d lních d l je ho lavost a nebezpečí výbuchu. P i myšlenkách o znovuvyužití 

t žní v že je t eba d kladn  sledovat intenzitu vým ny vzduchu a zajistit plynot snost 

v prostoru 1. nadzemního podlaží a odv trání. Proto by se p i rekonstrukci m ly použít 

materiály s v tší propustností ĚŠ upárek, Ň011ě. 

Problém jámy F4 označené jako tzv. plynová, byl vy ešen instalací za ízení s čidly 

registrující výskyt metanu. V roce 2002 byl vybudován železobetonový plynot sný poval 

se sb rným potrubím, který eliminuje pr chod plyn  výše než p ízemí v že a umož uje 

jejich odvod (obrázek 14). Jámový stvol je ukončen betonovou zátkou v úrovni t etího 

patra (-138 m). Celková hloubka jámy pod ní m í 571 m ĚŠ upárek, Ň011,  

Puszkailer, 2012). 

 
Obrázek 14 Plynot sný poval s potrubím (foto autor, 2018) 
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7.3.2 Stabilita a stav t žní jámy a budovy t žní v že 

Realizace investičního zám ru má svá úskalí, které je pot eba ešit. Jedním 

z d ležitých bod  je, aby nedošlo k zásahu do konstrukčního systému a narušení statiky 

v že. Proto byla p edm tem posudku rovn ž analýza stability budovy. Vn jší obvodový 

plášť železobetonového skeletu z roku 1983 je částečn  degradovaný a to zejména na 

svislých žebrech (obrázek 15). Korozi výztuže zp sobily atmosférické vlivy. Tuto 

skutečnost lze do budoucna vy ešit úpravou povrchu a tepelnou izolací obvodového plášt  

deskami o minimální tloušťce 1Ň0 mm. Jedinou nevýhodou však je, že bude nutno zateplit 

kompletn  celý vn jší plášť v že. Je zde také možnost zvolit zp sob izolace zevnit  a to jen 

t ch prostor, které budou využity. D sledkem vn jšího zateplení obvodového plášt  by 

došlo nejen ke zlepšení estetiky, ale také prodloužení životnosti, neboť by v letním  

a zimním období nedocházelo k teplotnímu namáhání konstrukce ĚŠ upárek, Ň011, 

Puszkailer, 2012). 

 
Obrázek 15 Částečn  degradovaný obvodový plášť Ěfoto autor, 2017) 

Z hlediska hodnocení stability horninového masivu v okolí jámy bylo zjišt no,  

že se jámová zátka na ň. pat e dolu jeví jako st edn  stabilní. St ední pevností jsou 

kategorizovány i horniny pod ní. P íznivý účinek na stabilitu a snížení možnosti zavalení 

mají mocné vrstvy pískovc  uložené ve výškovém stupni zhruba 4ř0 m pod povrchem 

ĚŠ upárek, Ň011, Puszkailer, Ň01Ňě. 
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Jodobromové soli zvané solanky jsou považovány za vody velmi agresivní. 

Z tohoto d vodu byly sledovány žumpovní jámové p ekopy budované z litého betonu. 

Studií bylo zjišt no, že tyto vody s určitou salinitou doposud nevyvolaly žádné známky 

p ílišné koroze, odpadávání částí či praskání betonových zdí. Kontroly a údržbá ské práce, 

p i kterých se zbytky usazených solí seškrabují, potvrzují, že zde není viditelná známka 

porušení st n d lního díla ĚŠ upárek, Ň011, Puszkailer, 2012). 

7.3.3 Stavební uzáv ra 

Dle projektové dokumentace a dalších dostupných materiál  byla v roce 2003 

vyhlášena stavební uzáv ra. Stavební ú ad tak stanovil podmínky, kterých je t eba se držet 

p i navrhovaných stavebních úpravách. Pro ud lení výjimky je t eba se držet n kolika 

zásadních bod , jako jsou nap íklad tyto: 

- Negativní projevy hornické činnosti se p i realizaci navržené stavební konstrukce 

uvnit  hlavního d lního díla jámy F4 neprojeví. 

- Vnit ní stavební úpravy a menší p ístavby nijak zásadn  nezatíží stávající 

železobetonové a ocelové konstrukce. 

- Navrženými technickými opat eními lze vlivy prostupu d lních plyn  eliminovat. 

- Navrhovanými zpevn nými plochami, výsadbou zelen  a vybudováním inženýrské 

sít  nem že dojít ke snížení stability. 

- Do vnit ních prostor  budovy v rámci provozu nebudou umíst ny vibrační stroje, 

vytvá ející dynamické vln ní nebo rázy (Puszkailer, 2012). 

7.3.4 Záv ry vyplývající z posouzení t žní jámy a t žní v že 

Na základ  znaleckého posudku Ing. Puszkailera lze provést záv rečné hodnocení 

stavu hlavního d lního díla – t žní jámy F4 a t žní v že dolu František v Horní Suché. Z  

posudku vyplývá, že hornická činnost nemá výrazný vliv na stabilitu jámy, tudíž ji lze 

považovat za stabilní. Realizace investičního zám ru a následný provoz nebude mít 

negativní účinek na stabilitu skeletu v že, jámového stvolu i zásypového sloupce.  
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7.4  Dnešní situace 

Samotná t žní v ž je v současné dob  nevyužívaná a nevytáp na. Využívanými 

prostory jsou pouze místnosti v p ízemním podlaží, které slouží jako sklady. Na st eše jsou 

umíst ny antény mobilních operátor . Zatím jedinou p íležitostí pro navštívení objektu 

ve ejností byla akce „M síc v ží a rozhleden“ probíhající v íjnu roku 2017. B hem ní byly 

poprvé otev eny dve e tohoto historického objektu ve ejnosti. Návšt vníci m li možnost za 

nízký finanční poplatek využít výtahu nebo 386 ocelových schod  k výstupu do devátého 

patra ve výšce 66,ř m, z n hož se mohli rozhlédnout po okolní hornické krajin  a širokém 

okolí. Statečn jší pak mohli vystoupat až na st echu této provizorní vyhlídkové v že  

do výšky ŘŇ,67 m. Tato akce čítala nemálo návšt vník  z blízkého okolí (Marek Chwistek, 

ústní sd lení, Ň017).  

Pr myslový areál František zahrnuje vedle v že také pr myslovou halu  

a rekonstruovanou administrativní budovu sloužící i jako podnikatelský inkubátor. Mimo 

to se zde nachází desítky firem r znorodého odv tví jako je nap íklad společnost  

MaDeX s.r.o. zabývající se výrobou ocelových konstrukcí, kovoobráb ním a strojírenskou 

výrobou nebo firma InnovaPlast s.r.o. vyráb jící plastové díly pro automobilový, 

zdravotnický, potraviná ský či elektrotechnický pr mysl. Nejnov jším p ír stkem  

je společnost HEňDů s.r.o., jejímž cílem je aplikovaný výzkum a vývoj bateriových 

technologií, konkrétn  výroba baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových 

nanomateriál . Ty je možné využít jako autobaterie pro b žné automobily i elektromobily, 

v energetice, letectví nebo kosmonautice. Díky vybudování pr myslové haly na výrobu 

baterií, se tak v areálu František pronajal poslední pozemek o vým e Ň5 000 m2.  

Nový závod by m l být hotov v roce 2019. Pot šujícím faktem je, že současný provoz 

firem napomáhá nár stu zam stnanosti v obci, které je samoz ejm  pot eba.  

Na obrázku 16 je znázorn na dnešní podoba pr myslové zóny František. Šedá barvou je 

označena plocha areálu a oranžovou barvou dnes již zastav né pozemky (www.polar.cz, 

2017, www.hornisucha.cz, 2018).  
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Obrázek 16 Schéma obsazení průmyslové zóny František Ěwww.geoportal.gov.cz, upraveno autorem, 201Řě 

P ilehlé využité budovy jsou vytáp ny odpadním teplem. To je získáváno 

kogeneračními jednotkami p i procesu spalování d lního plynu Ěmetanuě, p i kterém 

kombinovan  vzniká elektrická energie. Využití odpadního tepla je ekologicky výhodné, 

protože je efektivní a levn jší. Teplo vyrobené v soustav  zásobování tepelnou energií  

je prodáváno minimáln  za 550 Kč/GJ. Společnost vyráb jící teplo v této pr myslové zón  

jej prodává za ň50 Kč/GJ. Za tímto účelem byl ve spolupráci obce a firmy Gascontrol 

s.r.o.vybudován nový rozvod teplovodu (www.invest-msr.com, 2018). 

7.4.1 Projekt Air Border 

 Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství jsou oblastmi se sníženou kvalitou 

ovzduší. Z toho d vodu byl proveden monitoring a m ení vlivu zdroj  znečišt ní.  

Na to následn  v roce 2014 navázal projekt s názvem ůir Border zam ený na určení 

množství p eshraničního p enosu tohoto znečišt n (obrázek 17). Monitoring provádí 

Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava, konkrétn  Fakulta metalurgie  

a materiálového inženýrství z Katedry ochrany životního prost edí v pr myslu. Výsledkem 

speciálního m ení bude záv rečná studie a statistika zahrnující číselné data denního 

znečišt ní prachovými částicemi a informace o p íčin  a sm ru p enosu. Následn  bude 

provedena analýza složení prvk . Zjišt né údaje budou dostupné na internetových 

stránkách. M ení a odb r částic probíhá mezi dv ma stanicemi – meteorologická stanice 
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v polské Ratibo i a česká stanice umíst ná u paty a na st eše t žní v že Dolu František 

v Horní Suché. Ukončení projektu je plánováno na rok Ň0Ň0. Výsledky budou významným 

zdrojem informací pro vládu, orgány ochrany ovzduší a ve ejnost a napom žou tak ešení 

problému znečišt ní ovzduší v rámci regionu (www.airborder.eu, 2018).  

 
Obrázek 17 Mapa celkových prům rných ročních koncentrací polétavého prachu PM10 v roce 2010 

(www.airborder.eu, 2018) 
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8  POPIS LIMIT  VYUŽITÍ SKIPOVÉ V ŽE 

Limity využití území definuje stavební zákon (zákon č. 1Řň/Ň006 Sb.ě jako 

„omezení zm n v území z důvodu ochrany ve ejných zájmů, vyplývajících z právních 

p edpisů nebo stanovených na základ  zvláštních právních p edpisů nebo vyplývajících 

z vlastnosti území, zám rů na provedení zm n v území, zjišťování a vyhodnocování 

udržitelného rozvoje území a určení problémů k ešení v územn  plánovací dokumentaci“ 

(Česko, 2006). 

P i hledání nového funkčního využití je d ležité p edem odhalit problémy, které 

mohou nastat p i realizaci zám ru. V následující kapitole jsou popsány limity, jež by 

mohly omezit p ípadné návrhy. 

8.1  Informace z katastru nemovitostí 

V ž se nachází na parcele č. 1055/Ř1. Vým ra pozemku, který je určený jako 

zastav ná plocha s nádvo ím, činí 5Ř6 m2. Objekt je umíst n na parcele č. 1055/1 

Ěmanipulační plochaě, jemuž náleží n kolik dalších objekt , které spolu tvo í pr myslovou 

zónu František. Lokalizaci v že na vý ezu z katastrální mapy znázor uje obrázek 18 

(www.cuzk.cz, 2018).  

 
Obrázek 18 Vý ez z katastrální mapy (www.cuzk.cz, upraveno autorem, 2018) 
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V ešeném území nejsou evidovány žádné zp soby ochrany – není součástí 

Chrán ného území, nezasahuje do zem d lského p dního fondu, nemá evidované BPEJ 

ĚBonitovaná p dn  ekologická jednotkaě, nespadá pod Územní plán ekologické stability 

ĚÚSESě ani soustavy chrán ných území evropského významu NůTURů Ň000. 

V současnosti pozemek vlastní obec, čímž se lze vyhnout častému problému se 

soukromými vlastníky (www.cuzk.cz, 2018). 

8.2  Územní plán 

Dle územního plánu je každá plocha určena funkčním využitím. Pro specifikaci 

ploch jsou vytyčeny podmínky využití na: 

- hlavní využití 

- p ípustné využití – dopl uje hlavní využití, 

- podmín né využití – stanovuje podmínky, které je t eba dodržet p i umísťování 

staveb v daném území, 

- nep ípustné využití – využití, které nelze realizovat za jakýchkoliv podmínek 

(Saktorová, Poláchová, 2015). 

V rámci územního plánu obce Horní Suchá, účinného od 1Ň. kv tna Ň014, je 

parcela č. 1055/Ř1 se skipovou v ží vymezena jako plocha pr myslové výroby a sklad  

(VP) – viz. obrázek 19. Pro realizaci nov  navržené funkce bude nezbytná zm na ÚP 

v souladu s p edpokládaným využitím. Vhodnou formulací by byla plocha pro sport a 

rekreaci (ÚP Horní Suchá, 2014). 

 
Obrázek 19 Vý ez z územního plánu obce (www.hornisucha.cz, upraveno autorem, 2018) 
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Dle textové části ÚP jsou podmínky využití plochy pr myslové výroby a sklad  

charakterizovány následovn : 

- P evažující účel využití Ěhlavní využitíě - pr myslová výroba, rozsáhlá skladová 

hospodá ství – plochy zahrnují p edevším taková výrobní za ízení, u nichž nelze 

zcela vyloučit negativní vlivy na obytné a životní prost edí nebo za ízení náročná 

na dopravní obsluhu Ěznačná dopravní zát ž zat žující okolí s nutností napojení na 

silniční síť, p ípadn  železniční vlečkuě (ÚP Horní Suchá, 2014), 

- P ípustné využití - stavby a za ízení pro pr myslovou výrobu; opravárenské 

závody;  stavby pro lehký pr mysl;  areály stavebních firem; stavby pro výrobní  

a nevýrobní služby, pro drobnou a emeslnou výrobu; sklady a skladová 

hospodá ství; logistická centra; stavby pro velkoobchod; administrativní a správní 

objekty a za ízení; vzd lávací a výzkumné centrum; st ediska záchranného 

systému; garáže; čerpací stanice pohonných hmot; autoservisy, pneuservisy, 

autobazary, myčky, stanice technické kontroly; sb rny surovin, sb rné dvory; 

stavby a za ízení dopravní infrastruktury nezbytné k zajišt ní dopravní obsluhy 

plochy Ěmístní a účelové komunikace, manipulační plochy, železniční vlečky, 

parkovišt , chodníky, cyklistické stezky); stavby a za ízení technické infrastruktury 

Ěvodovody, kanalizace, plynovody, za ízení a vedení el. energie, sít  a za ízení 

elektronické komunikace, apod.); energetické centrum bez produkce emisí; 

fotovoltaické elektrárny na objektech; ve ejná prostranství Ěve ejná zele , 

doprovodná zele  kolem komunikací, p ší prostranstvíě ĚÚP Horní Suchá, Ň014ě, 

- Podmín n  p ípustné využití:  stavby a za ízení, jejichž činnost je zam ena na 

materiálové využití odpadu p i spln ní následujících podmínek: - využití odpadního 

tepla, - minimalizace dopadu činnosti na kvalitu ovzduší, p ičemž kapacita činností 

musí respektovat kvalitu ovzduší v lokalit  a vzdálenost zdroje od obytné zástavby, 

- realizace výsadby ochranné zelen  v rámci dané plochy pr myslu; umísťování 

zdroj  znečišťování ovzduší – je podmín no využíváním dopravních tras 

související dopravy mimo obydlená území, jsou-li k dispozici a výsadbou ochranné 

zelen ; individuáln  bude posouzena vhodnost stanovení ochranného pásma; 

umísťovat lze pouze stacionární zdroje znečišt ní ovzduší vybavené technologiemi 

zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících látek včetn  pachových látek 
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(tzn.aplikace nejlepších známých technologiíě; dopl ková komerční vybavenost 

související s funkčním využitím plochy Ěškolící st ediska, ordinace léka , 

sportovní a relaxační za ízení, restaurační a maloobchodní za ízení, apod.ě – pokud 

nebudou v rozporu s hlavním využitím a ani toto hlavní využití nebudou omezovat; 

rozší ení areálu firmy Primaplyn - pouze za p edpokladu, že nedojde k rozší ení 

stávajícího bezpečnostního pásma a nedojde k omezení funkčního využití okolních 

ploch (ÚP Horní Suchá, 2014), 

- Nep ípustné využití:  všechny stavby, za ízení a činnosti, které jsou v rozporu s 

hlavním, p ípustným a podmín n  p ípustným využitím; všechny stavby  

a technologická za ízení, které by mohly znamenat výrazné zhoršení kvality 

ovzduší - stavby t žkého pr myslu, hutnictví, energetiky, aj. obdobné stavby, 

stavby likvidující odpad Ěspalovny, apod.ě s výjimkou podmín n  p ípustných; 

takové stavby, za ízení a činnosti, které by negativn  ovlivnily kvalitu bydlení v 

okolních plochách bydlení; stavby pro bydlení a ubytování; byty majitel   

a služební byty Ěsprávc  a hlídač ě; velkoplošná obchodní za ízení a prodejny 

(supermarkety, apod.), nákupní centra; fotovoltaické elektrárny na pozemcích (ÚP 

Horní Suchá, 2014). 

8.3  Dopravní infrastruktura 

Lokalita disponuje výbornou dopravní dostupností, která je základním požadavkem 

p i rozhodování investora. K areálu vedou silnice II. t ídy č. 475 Ěspojuje m sta Haví ov  

a Horní Suchouě a č. 474 ĚKarviná – Horní Sucháě. Silnice I. t ídy I/11 se nachází  

ve vzdálenosti 6 km a dálnice D1 p ibližn  14 km od v že. V blízkosti je vybudován také 

funkční železniční koridor Ě4 kmě s napojením na síť ČD. Ve vzdálenosti ňŘ km  

je umíst no letišt  Leoše Janáčka v Ostrav -Mošnov  (www.invest-msr.com, 2018, 

www.mapy.cz, 2018). 

Hraniční p echody mezi Českou republikou a sousedními státy se nachází nejblíže 

15 km (Polsko) a 61 km ĚSlovenská republikaě od ešené lokality Ěwww.invest-msr.com, 

2018). 

 



Bc. Daniel Dujsík: Návrh možností pro nové využití skipové v že dolu František v Horní Suché 

2018  34 

8.4  Technická infrastruktura 

Pr myslová zóna František je vybavena veškerou technickou infrastrukturou, která 

je pot ebná pro budoucí provoz. Je zajišt no zásobování pitnou vodou, elektrická energie 

ze současné trafostanice a telekomunikace. Vybudována je také kanalizace pro odtok 

dešťové a splaškové vody, st edotlaký plynovod, horkovod a teplovod. Tepelná energie je 

zajišt na kogeneračními jednotkami, které spalují metan. O odpadním teplu je zmín no 

také v kapitole 7.4 (www.invest-msr.com, 2018). 
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9  NÁVRH BUDOUCÍ FUNKCE 

P estože p edchozích návrh  na využití dominantní t žní v že v obci Horní Suchá 

byla zpracováno již n kolik, žádný z nich nebyl realizován. P íkladem návrh  m že být 

rekonstrukce v administrativní budovu nebo kancelá ské a komerční prostory. Za ízení 

skipu Ěsamočinná výsypná t žební nádobaě cht lo využít i hasičský záchranný sbor 

k výcviku a odborné p íprav  hasič . Z d vodu nízkého počtu t chto výcvik  za období 

jednoho roku a malé výnosnosti z provozu, bylo však od této myšlenku opušt no. Využití 

nejvyššího patra v že jako restauraci také nebylo realizováno, jelikož tento zám r s sebou 

nesl p edevším velké množství finančních náklad  a vysoké nároky na provoz.  

Dle mého názoru bude vhodné využívat objekt postupn . V práci p edkládám čty i 

návrhy budoucí funkce zážitkového areálu, a to: 

- um lá lezecká st na a bouldering, 

- centrum únikových her, 

- vyhlídka a výstavní prostor, 

- v trný tunel. 

Zážitkovým areálem je myšleno místo určené ke sportovním účel m a rekreaci 

formou atrakcí a her pro ve ejnost. Všechny mé návrhy byly prokonzultovány se starostou 

obce Horní Suchá, panem Ing. Janem Lipnerem a správcem pr myslové František, panem 

Bc. Markem Chwistkem. Tyto návrhy lze mezi sebou vzájemn  kombinovat. Každý 

z uvedených zám r  lze uskutečnit také samostatn , ale pro komplexní využití budovy by 

bylo vhodné realizovat všechny čty i návrhy. V níže uvedených podkapitolách jsou 

konkretizovány a vysv tleny vybrané návrhy a následn  blíže popsány navržené funkce 

z hlediska stavebních úprav pot ebných k jejich uskutečn ní. Vizualizace zrekonstruované 

v že jsou p iloženy v p íloze 2. 
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9.1  Um lá lezecká st na a bouldering 

M j první návrh na budoucí funkci v že zahrnuje vybudování venkovní lezecké 

st ny, vnit ní lezecké st ny v prostoru skipu, provozování industriálního boulderingu  

a sla ování. Tento návrh lze kombinovat a realizovat s ostatními návrhy, které jsou 

popsány v kapitolách 9.2, 9.3 a 9.4.  

9.1.1 Specifikace a popis navržené funkce 

 Horolezectví je považováno za sport, ale také za formu rekreace. Druhy 

horolezectví d líme podle terénu a náčiní, které p i n m člov k používá. Lze provozovat 

nap íklad na um lých st nách, které vznikly na úkor špatného počasí a pro získání 

tréninkového prost edí. Vhodné prost edí zárove  vede k po ádání oficiálních závod  

v r zných disciplínách – obtížnost, rychlost, bouldering a další 

(www.horolezeckametodika.cz, 2018)  

 Pojem bouldering pochází z anglického slova boulder, tedy česky balvan. Jedná se 

o druh lezení, jejímž cílem je zdolávání menších výšek bez jišt ní. Bouldering je možné 

krom  menších skal vyzkoušet také na um lých st nách. Pod ní bývá obvykle umíst no 

speciální dopadišt  v podob  žín nek. Lezec p i n m trénuje sílu, vytrvalost a koordinaci. 

V současné dob  se stává více rozší enou aktivitou (Vomáčko a Boštíková, Ň00ňě. 

 Sla ování je nep erušovaný pohyb lezce po lan  sm rem dol  v míst , které nelze 

sestoupit p ší ch zí. Nezbytnou součástí výbavu p i sla ování jsou jedno nebo dv  fixní 

lana a karabina s pojistkou zámku, dále pak nap íklad sla ovací osma nebo pom cky na 

principu takzvané Stichtovy brzdy (www.horolezeckametodika.cz, 2018). 

9.1.2 Stavební úpravy 

Exteriér 

Venkovní lezecká st na o výšce Ň5 m bude umíst na na severní stran  v že, což se 

jeví z prostorového hlediska jako nejvhodn jší ešení. Čtvercový p dorys stavby narušuje 

p istavený skladovací prostor, ovšem to nezamezuje realizaci navrženého projektu. 

Outdoorová lezecká st na bude zakomponována do současných železobetonových žeber 

obvodového plášt  a zhotovena z tvrdého polyuretanu, na který bude nanesena prysky ice. 

Na ní budou p ikotveny lezecké úchyty r zných velikostí a tvar . Po dokončení výstavby 

lezecké st ny je nutné provést ov ovací zkoušku. 
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Na severní p ístavb  bude vyhotovena pochozí st echa. P ístup na tuto st echu bude 

umožn n novým ocelovým schodišt m. To bude vedeno z budoucího p ístupového 

chodníku k objektu. Terasa na této p ístavb  bude zhotovena z podep ené ocelové 

konstrukce a bude rozší ena sm rem k novým parkovacím míst m.  

Pro p edstavu o podob  venkovní lezecké st ny s terasou slouží vizualizace 

v p íloze Ň. 

Interiér 

V p ízemí na jižní stran  v že bude vybourána vnit ní d lící p íčka mezi výtahem  

a hlavním vstupem do budovy. Tím vznikne otev ený prostor mezi vstupem, výtahem  

a vnit ním schodišt m, kde bude umíst na recepce. V tomto prostoru bude vyhotoveno 

nové schodišt , které bude spojovat prostor nad plynovým povalem Ědále jen PPě.  

Ve vnit ní p íčce mezi PP a recepcí budou v úrovni stropu nad PP vybourány nové dve e. 

V prostoru nad PP bude umíst na vnit ní lezecká st na o výšce cca 1Ř m. 

Ve st ední části v že v prostoru skipu ve výškové úrovni Ň. podlaží nad PP bude 

zhotovena podlaha. Otev ený prostor mezi Ň. podlažím a 5. podlažím ĚŇň,06 m – 47,75 m) 

bude využit pro druhou vnit ní lezeckou st nu. Výška této st ny bude činit cca Ň4 m. 

Odstran ní torza současného skipu není finančn  kalkulováno. 

V jižním traktu Ň. podlaží bude umíst no sociální za ízení pro muže a ženy Ětoalety 

a sprchyě a šatny pro muže a ženy. 

Ve ň. podlaží v prostoru okolo lezecké st ny bude z ízena st na určená pro 

bouldering. Bude mít výšku cca 5 m.  

 Ve 4. podlaží v že se budou nacházet sklady komponent  a p íslušenství pro lezení. 

 V jihovýchodní části budovy se nachází je ábová šachta. V jednotlivých podlažích 

budou odstran ny stávající šachtové poklopy. Tímto vznikne vertikální prostor Ě66,ř m – 

17,65 mě, který bude využit ke sla ování jako trenažér k výcviku p íslušník  hasičského  

a záchranného sboru nebo armády. 

9.1.3 Provoz 

Provoz lezeckých st n bude probíhat celoročn  krom  venkovní lezecké st ny, 

která bude provozována čty i m síce v roce. P i p íjezdu k areálu budou návšt vníci moci 
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využít parkovacích míst v t sné blízkosti v že. Pro využití lezecké st ny nebude nutné se 

p edem objednávat. Po p íchodu na recepci návšt vník zaplatí vstupní poplatek, který bude 

zahrnovat návšt vu vyhlídky a výstavních prostor v nejvyšším pat e v že. V p ípad , že 

zájemce nebude mít svou vlastní speciální obuv a lezeckou výbavu, bude mu zap jčena. 

K dispozici budou také toalety pro muže a ženy a šatny s uzamykatelnými sk ínkami. 

B hem lezení budou dostupní odborní instrukto i, kte í budou provád t úvodní 

instruktáž a rovn ž budou dohlížet na bezpečnost a celkový chod této činnosti. Dozor bude 

povinen seznámit účastníka se zásadami bezpečnosti a provozu. Účastník lezení bude 

povinen ídit se jeho pokyny a dodržovat p edepsané zásady. Po uplynutí p edepsané doby 

lezení návšt vník vrátí zap jčené náčiní.  

9.1.4 Zhodnocení návrhu 

 Zám r vybudovat lezeckou st nu vn  a uvnit  skipové v že v Horní Suché  

je atraktivní z n kolika d vod . Jedná se o velice nápaditý a ojedin lý koncept konverze 

industriální architektury, který nemá na území České republiky obdoby. To by vedlo k 

povznesení významnosti památky a obce jako takové a také k rozvoji cestovního ruchu. 

Horní Suchá nemá dostatek zp sob  sportovního využití. V okolí od ešeného 

místa se lezecké st ny nachází v Ostrav  ĚŇ1,Ň kmě, Frýdku-Místku ĚŇň,ň kmě a Kop ivnici 

Ě4Ř,5 kmě, blíže pak menších rozm r  v Haví ov  Ě6,ř kmě a Orlové Ě1Ň kmě. Lezecké 

centrum v Horní Suché by současný stav zm nilo. 

Výška objektu a lezeckých st n p iláká jak rekreační a začínající lezce, tak ty 

náročn jší a zkušen jší. V současnosti je nejvyšší horolezeckou st nou v České republice 

st na s názvem Duro Salewa, která se nachází v Brn . Její výška činí Ňň,5 m.  

Nov  navržená lezecká st na ĚŇ4 mě v Horní Suché by její výšku p edčila a šlo by tak  

o nejvyšší vnit ní um lou lezeckou st nu na našem území Ěwww.horezdar.cz, 2018). 

Lezecká st na by sloužila široké ve ejnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti 

adrenalinovým sport , také student m v rámci program  pro školy nebo skupinám  

a organizacím. Mimo to by mohly být po ádány lezecké kurzy pro začátečníky a pokročilé. 

V letních m sících lze organizovat letní p ím stské tábory pro d ti. Zám r nabývá 

významu možností využití lezeckých st n a sla ovací šachty jako trenažér pro hasičský  

a policejní sbor. Využíval by jej k výcviku pro výkon povolání cvičenc  s cílem zvyšování 
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fyzické zdatnosti a p ípravy na budoucí rizikové situace. B hem roku by mohly být 

po ádány sout že v lezení a fungovat žeb íček nejlepších a nejrychlejších lezc . 

 Údržba takového projektu je p es velké rozm ry budovy z finanční stránky 

relativn  nenákladná. Odhad p edb žné ceny st ny se odvíjí od rozm r  vymezené plochy 

(v m2ě a druhu použitého materiálu.  

9.2  Centrum únikových her 

Druhým návrhem na znovuvyužití t žní v že je vybudování centra pro provozování 

únikových her umíst né v 6. a 7. podlaží.  

9.2.1 Specifikace a popis navržené funkce 

Název pochází z anglických slov exit nebo escape, což v českém p ekladu znamená 

únik, út k nebo opustit místo. Proto se n kdy t mto hrám také íká escape rooms nebo exit 

games. Počátky únikových her najdeme v Japonsku, Čín , USů, odkud se postupn  

rozší ily do celého sv ta. V současné sob  se s ní setkáváme i v České Republice.  

Zájem o tuto formu zábavy stále roste (www.exitdoor.cz, 2018). 

Únikové hry jsou inovativními fyzickými společenskými hrami, b hem níž mají 

hráči za úkol dostat se z uzav eného prostoru ve stanoveném čase. Nejčast jším časovým 

limitem jedné hry je 60 minut. Hra je zasazena do skutečného prostoru a času. 

Je koncipována formou logických hádanek, hlavolam  a záhad, které hráč m p ináší 

dobrodružství, nap tí, adrenalin, schopnost práce pod tlakem, zapojit logické myšlení  

a využít týmové spolupráce. Každá z her má rozdílný p íb h, který se odehrává ve členitém 

tématicky navrženém prostoru dopln nému o sv telné a zvukové efekty. Objevení 

nečekaných částí hry stup uje nap tí a umoc uje zážitek hráč  (www.exitdoor.cz, 2018).  

Témata jsou inspirovány r znými filmy, videohrami a známými postavami. 

V Ostrav  najdeme hry jako nap íklad ůl Capone, ůgent 007, Atomový kryt, Záhada 

z Louvru, Piráti, Hackerovo doup , Tajemná pracovna, Út k ze žalá e nebo D m duch  

(obrázek 20). V Horní Suché by byly provozovány hry s jinými p íb hy a také úniková hra 

na zp sob známé televizní show Pevnosti Boyard. Sout ží v ní n kolikačlenný tým, který 

plní úkoly s cílem získání indicií a klíč , které pom žou skupin  uniknout z uzamčené 
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místnosti. K jejich získání je pot eba splnit logické a dovednostní zkoušky 

(www.exitdoor.cz, 2018). 

 
Obrázek 20 Ukázka únikové hry (www.thechamber.cz, 2018) 

9.2.2 Stavební úpravy 

Ve vnit ních prostorách objektu je navrženo provozování únikových her. Pro tento 

účel bude využito 6. a 7. podlaží v že. Ob  tyto vybraná patra budou zrekonstruovány  

a vybaveny podle tématu únikové hry. Každé patro bude rozvrženo na n kolik místností 

odd lených dve mi, které budou návšt vníci odemykat pln ním pot ebných úkol  ve h e. 

Pro realizaci a následný provoz v t chto prostorách bude pot eba zavést nové osv tlení. 

emenicové kolo ve st ední části bude zachováno a zakonzervováno. 

9.2.3 Provoz 

Pro absolvování únikové hry bude pot eba rezervace vybrané hry p edem  

p es internetové stránky. Objednavatel si zvolí konkrétní datum a čas nebo se domluví 

telefonicky, aby nebyla v dob  p íchodu zrovna obsazena jinými návšt vníky. Na internetu 

budou detailn  popsány p íb hy únikových her a napsána jejich cena. P i p íjezdu  

do areálu skupina zaplatí na recepci v p ízemí vstupní poplatek a obdrží pot ebné 

informace. V cen  vstupu je zahrnuta také návšt va Ř. a ř. podlaží v že využitého jako 

vyhlídka a výstavní prostor. Bližší informace o vyhlídce a expozici jsou popsány  

v kapitole 9.3. Návšt vníci budou moci využít šatny a toalet pro muže a ženy nacházející 



Bc. Daniel Dujsík: Návrh možností pro nové využití skipové v že dolu František v Horní Suché 

2018  41 

se ve Ň. podlaží. Účastníci se následn  dopraví schodišt m nebo výtahem do p íslušného 

podlaží a hrací místnosti. Doba jedné únikové hry bude trvat 60 minut. 

9.2.4 Zhodnocení návrhu 

V obci Horní Suchá není mnoho možností rekreace a sportovního vyžití. 

V současnosti se zde nachází pouze sportovní a relaxační centrum na Císa ství a sportovní 

hala u Základní školy na ulici T rlické. Ve výčtu ploch tohoto charakteru najdeme 

t locvičnu pro sálové sporty, badmintovový a nohejbalový kurt, část určenou pro hraní 

stolního tenisu a squashe, volejbalové a travnaté fotbalové h išt  a v poslední ad  

b žeckou dráhu. Formu zábavy jako jsou únikové hry ve sledované lokalit  nenajdeme. 

Nejbližší únikové hry jsou provozovány ve vzdálen jších m stech od skipové v že – 

Ostrava (19,5 km), Frýdek-Místek (22,7 km), 23,7 km). Výhodou je také dopravní 

dostupnost, která je blíže popsána v kapitolách 5 a 8.3 (www.hornisucha.cz, 2018, 

www.firmy.cz, 2018). 

Cílovou skupinou je široké spektrum zájmových skupin bez rozdílu v ku a pohlaví. 

Vzhledem k rostoucímu zájmu o tento druh volnočasové aktivity, k množství her na 

jednom míst  dopln ných o další aktivity Ělezecké centrum, v trný tunel, vyhlídka  

a výstavní prostorě a historickém významu Dolu František by se nov  vzniklé centrum 

únikových her za adilo mezi jeden z nejv tších a nejzajímav jších zážitkových areál  

v České republice. To by p ilákalo jak obyvatele obce, tak lidi z dalekého okolí i Polska. 

Realizace takového projektu by vedla k rozvoji cestovního ruchu. 

Obrovským pozitivem je to, že k provozování únikových her je zapot ebí 

minimálního zázemí a není t eba ešit zatemn ní a p ivád ní denního sv tla do objektu. 

Z toho vyplývá, že je tento zám r pom rn  mén  finančn  nákladný. Místnosti t chto her 

jsou velmi vhodné k provozování této činnosti, neboť umož ují snadno m nit dispozici  

a variabilitu. Zavedením rozvod  elekt iny k osv tlení místností a vybavení 

multimediálními efekty se vy eší nákladné bourání zdí pro osazení oken. Popis pot ebných 

stavebních úprav je uveden v kapitole 9.2.2. 

Dle mého názoru a výše uvedených poznatk , je umíst ní centra únikových her  

do prostor  v že vhodným ešením.  
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9.3  Vyhlídka a výstavní prostor 

 T etím návrhem pro využití v že je vybudování výstavního prostoru a vyhlídky  

v Ř. a ř. podlaží. V následujících podkapitolách je navržená funkce více specifikována, 

popsána a zhodnocena. 

9.3.1 Specifikace a popis navržené funkce 

 Velkorysý interiér Ř. podlaží v že Ě61,40 m – 64,15 m), mezipatra (64,15 m – 66,90 

mě a ř. podlaží Ě66,ř0 m – ŘŇ,70 mě bude sloužit jako výstavní prostor. Budou se zde 

po ádat pravidelné výstavy r zných témat a součástí bude také expozice zobrazující 

historii hornické činnosti na tomto území. Nejvyšší ř. podlaží bude po obvodu dopln no  

o nov  vybudovanou konzolovou lávku ve výšce 66,ř0 m pro výhled na okolní krajinu. 

Z t žní v že se tak stane vyhlídková v ž. Na nov  vybudované lávce budou umíst ny čty i 

dalekohledy sm ující na všechny sv tové strany. Z t chto míst je vid t p ilehlá vodní 

plocha jezera Nebesák, které je známé sportovním rybolovem. Dále m žeme spat it 

teplárnu v Karviné, v pozadí elektrárnu D tmarovice a D l ČSů. P i dobré viditelnosti je 

dohledno i do Polska. Na druhé stran  výhledu je rozprost eno poho í Beskydy, které je 

chrán nou krajinnou oblastí s nejvyšším vrcholem Lysou Horou Ě1ňŇň m. n. m.) 

(www.mapy.cz, 2018). 

 Jan Nouza ve své knize „Rozhledny Čech, Moravy a Slezska popisuje rozhlednu 

jako takovou stavbu, která je vytvo ena lidskou činností a upravena pro účely rozhlížení. 

Její minimální požadovaná výška činí 4 metry. Rozhledna neboli vyhlídková v ž, musí být 

p ístupná ve ejnosti bez horolezeckých technik a musí být zp ístupn na ve ejnosti alespo  

jeden den za dobu své existence (Nouza, 1999). 

 Expozice je dlouhodobou výstavní formou, která trvá až deset let narozdíl od 

výstavy, která má krátkodob jší charakter. Vysv tluje určitý jev, soubor jev  nebo 

osobnost a stručn  zobrazuje celkovou problematiku. Cílem expozice je p sobení na 

návšt vníky za účelem poučení a zážitku prost ednictvím prezentace exponát   

ĚBeneš, 1řř7ě. 

9.3.2 Stavební úpravy 

V 9. podlaží bude vybourán jeden okenní otvor, který bude nahrazen vstupními 

dve mi. Naproti t mto dve ím bude umíst na vysutá lávka ší ky cca 1,5 m s vyložením  
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10 m. Ta bude zpevn na ocelovými táhly. Po celém obvod  budovy v tomto pat e bude 

zhotovena konzolová lávka o ší ce 1,Ň m. 

Současné okenní výpln  budou vym n ny za nové. V nyn jších stropních otvorech 

bude z ízeno schodišt  vedoucí do Ř. podlaží a mezipatra. Tyto podlaží budou imitovat 

podzemní d l. Zbylé části t žního za ízení budou odstran ny. 

V 9. podlaží bude místo otvoru po t žním stroji z ízena pochozí podlaha a stávající 

dlažba bude nahrazena novou. Dle stavu m že být i sanována. Vstup na schodišt  vedoucí 

na st echu v že bude zabezpečen proti vstupu nepovolaným osobám.  

9.3.3 Provoz 

Provoz bude probíhat celoročn . Návšt vníci, kte í navštíví v ž za účelem vyhlídky 

a výstav, zaplatí jednorázový poplatek. Cena bude výrazn  nižší oproti cenám ostatních 

provozovaných aktivit. P i cíleném absolvování t chto aktivit Ělezecká st na, v trná tunel, 

únikové hryě bude vstup na vyhlídkovou v ž a prohlídka výstavy zdarma.  

K výstupu do nejvyššího podlaží bude moci ve ejnost použít zrekonstruovaný výtah 

sloužící i jako bezbariérový p ístup nebo otestovat své fyzické schopnosti a vystoupat  

ňŘ6 schod . Tato forma rekreace m že sloužit všem v kovým kategoriím. 

9.3.3 Zhodnocení návrhu 

 Skipová v ž na dole František je hlavní dominantou obce i širšího okolí.  

Toto tvrzení podtrhuje její výška. Nejbližší rozhlednou od jejího umíst ní Ě1Ň,6 kmě je 

rozhledna Sob šovice v okrese Frýdek-Místek v blízkosti nádrže Žermanice. Ta má ovšem 

výšku pouze 1ň m. Ve vzdálenosti ň5,6 km se nachází také ň0 m vysoká rozhledna 

Okrouhlá sloužící jako telekomunikační v ž. Vnit ní prostory této v že nelze z technického 

hlediska využít, tudíž zde nenajdeme žádné zázemí pro jiné sportovní aktivity. Z toho 

d vodu by bylo vhodné zp ístupnit ve ejnosti nejvyšší podlaží v že jako vyhlídku 

s dalekohledy (www.mapy.cz, 2018). 

 V Horní Suché je jistá absence prostor určených ke galerijním účel m. Pro 

navržené využití se nabízí již zmín né Ř.  podlaží, mezipatra a ř. podlaží. Zakomponování 

výstavního prostoru do takto významného industriálního objektu by mohlo p inést 

zajímavou atmosféru. 
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9.4  V trný tunel 

Čtvrtým konceptem a vizí nové funkce skipové v že je vybudování v trného 

tunelu. Za ízení se bude nacházet v p ízemí na jižní stran  budovy. 

9.4.1 Specifikace a popis navržené funkce 

V trný tunel je simulátorem volného pádu, které vychází z aktivity zvané 

skydiving. Skydiving je považován za populární adrenalinový sport a zábavu. Spočívá 

v tom, že účastník skáče z letadla letícího vysoko nad zemí a padá volným pádem 

s padákem na zádech. Člov k, který provozuje tuto aktivitu je nazýván skydiverem. 

Nejčast ji se skáče z výškové úrovn  p ibližn  4000 m, ale zkušen jší 

vlastnící parašutistickou licenci skákají až z výšky 1000 m. Pr m rná rychlost pádu je 

obvykle okolo 200 km/h. Negativní vliv na provozování tohoto sportu má počasí. Nem lo 

by být oblačno z d vodu dohledna na zemský povrch a také v trno, jelikož padák je 

v t chto podmínkách obtížn  ovladatelný (www.affcentrum.cz, 2018). 

Pro simulaci skydivingu jsou budovány speciální kruhové letové komory 

vyrobenou z bezpečnostního skla. Vzduch je do ní veden pomocí vzduchovod . Součástí 

celého systému jsou také frekvenční m niče, které slouží k ízení motor  chladícího 

systému a korigování rychlosti motoru a v tru. Z vn jší strany tunelu jsou obvykle 

umíst ny cedule zobrazující rychlost vzduchu, výkon ventilátor  a aktuální čas letu 

(www.technet.idnes.cz, 2018). 

Tato adrenalinová zábava je u nás více než ojedin lá. Jediný v trný tunel v České 

republice se nachází v m stské části Praha-Let any, který je zárove  první sklen nou 

vertikální letovou komorou ve st ední Evrop  (obrázek 21). Jeho ší ka činí 4,ň m  

a sahá do výšky 1Ň m (www.zazitky.cz, 2018). 

9.4.2 Stavební úpravy 

 Vstup k v trnému tunelu bude umožn n vstupními dve mi ve východní stran  

budovy. Tento tunel bude mít výšku p ibližn  17 m a pr m r cca 4 m. Tunel bude 

zhotoven z tvrzeného bezpečnostního skla. V této místnosti bude umíst na také šatna  

a technologie pot ebná k tomuto za ízení. Je pot eba zajistit dostatečný p íkon a kapacitu 

elektrické energie pro ventilátory v trného tunelu. 
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Obrázek 21 V trný tunel v Praze-Letňanech (www.zazitky.cz, 2018) 

9.4.3 Provoz 

 Pro absolvování letu je pot eba se p evléct se do speciální kombinézy určené k 

provozování. Součástí povinné výbavy jsou dále ochrannou helmu, brýle, špunty do uší a 

v p ípad  zájmu ochranné rukavice. P ed vstupem do komory je účastník seznámen 

s instrukcemi zkušeného lektora, který je p ítomen po celou dobu letu jako asistent pro 

p ípadnou pomoc a korigování pohyb . V p ípad , že už je letec schopný, m že se vznášet 

bez pomoci. Komora je b hem jednotlivých let  uzav ena a nachází se zde pouze dotyčná 

osoba s instruktorem. 

 ůktivity mohou využít jakékoliv osoby starší 5 let. Pro osoby mladší 1Ř let je nutný 

podpis zákonného zástupce. D ležitým krokem p ed samotným létáním je podepsání 

prohlášení, které obsahuje pokyny a poučení o bezpečnosti p i provozu. 

9.4.4 Zhodnocení návrhu 

 Jednalo by se o druhý v trný tunel pro ve ejnost ve st ední Evrop  a také druhý 

sklen ný svislý tunel ve sv tovém m ítku. Prostor pro umíst ní tohoto za ízení do 

p edm tné budovy je velmi vhodný, ale tento návrh m že být pouze vizí vzhledem 

vysokým finančním náklad m na po ízení, provoz a možné ekonomické nenávratnosti. 
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9.5  Všeobecné stavební úpravy a provoz 

Exteriér 

Současné p ístupové komunikace a chodníky budou opraveny. V okolí ešeného 

objektu není dostatek parkovacích míst. Proto bude pot eba vybudovat parkovací plochu. 

Nejvhodn jším místem pro výstavbu parkovišt  se nabízí severní část. Dle norem 

určujících požadavky na dopravu je k danému počtu návšt vník  a zam stnanc  budovy 

pot eba vybudovat p ibližn  ň5 parkovacích míst. Z d vodu umíst ní tohoto parkovišt   

bude zapot ebí vykácet stávající zele . Pro zlepšení estetického dojmu by byla vhodná 

úprava  a vysazení zelen  po dohod  s obcí a arboristy. 

Povrch vn jšího obvodového plášt  bude lokáln  sanován. Dojde k odstran ní 

uvoln ných betonových kus  a ošet ení odhalené železné výztuže. St echa je v zachovalém 

stavu, tudíž nebude pot eba dalších stavebních úprav. 

 Všechna stávající ocelová vrata krom  vstupu do prostoru plynového povalu budou 

nahrazena novými bezbariérovými vstupními dve mi. Stávající ocelová vrata vedoucí  

k plynovému povalu budou zmenšena a nahrazena novými. Nad vstupními dve mi bude 

vybudován vykonzolovaný p íst ešek, který bude spojovat hlavní vstup do budovy 

s parkovací plochou. Vedlejší vstup u ocelového schodišt  bude sloužit p edevším jako 

únikový východ. 

Nezbytným krokem k realizaci je kontrola vn jších rozvod  elekt iny, dešťové 

vody a splaškové kanalizace. Na základ  jejich stavu budou pouze určité části t chto 

inženýrských sítí opraveny. Bude tak zajišt na technická infrastruktura. 

Kombinací moderní a starší industriální architektury bude zárove  t žní v ž dolu 

František dokládat svou kulturn historickou hodnotu, kterou v širokém okolí rozhodn  má. 

 

Interiér 

Vnit ní povrchy st n a strop  místností budou očišt ny od uhelného prachu, 

sanovány a bude provedena nová výmalba. Stávající podlahy budou sanovány a p ípad  

zhotoveny nové nášlapné vrstvy podlah. 
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Nezbytným krokem k realizaci je oprava a zhotovení vnit ních rozvod  elekt iny 

spolu s osv tlením a vybudování nových vnit ních rozvod  vodovodu a dešťové a 

splaškové kanalizace. V celé budov  bude pot eba zavést nové rozvody datových sítí 

(kamerový systém), a dále 6. a 7. podlaží ozvučit. Interiér budovy bude nutné vybavit 

veškerým vybavením pot ebnému k provozu. 

Současné vnit ní ocelové schodišt  bude očišt no a nat eno dvojitým nát rem. 

Stávající nákladní výtah bude nahrazen novým hydraulickým výtahem s dvojitými dve mi 

pro p epravu osob vzhledem k nevyhovujícímu stavu. Okolo vertikální cvičné šachty bude 

v každém podlaží z ízeno bezpečnostní zábradlí. 

Teplo bude do objektu p ivád no z kogenerační jednotky, která je nyní umíst na 

mimo budovu. Tato jednotka spaluje d lní plyn, který je odčerpáván z bývalého dolu 

František nacházející se pod touto budovou. Objekt bude vytáp n pomocí otopných t les 

umíst ných nap íklad v recepci, sociálních za ízeních, šatnách, galerii a podobn . 

Na jednotlivých sportovištích a pobytových místech budou z ízeny infrazá iče.  

V ř. podlaží bude vým na vnit ního vzduchu zajišt na pomocí okenních otvor  

Ěp irozené v tráníě. Ostatní podlaží budou v trány nucen . 

Centrální vzduchotechnická jednotka bude umíst na na st eše budovy a z ní budou 

vedeny rozvody vzduchu do jednotlivých podlaží. Toto za ízení bude využívat cirkulační 

vzduch včetn  rekuperace. 
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10  ZHODNOCENÍ REALIZOVATELNOSTI NÁVRHU 

V následující části práce je zpracován stavební rozpočet, neboť výše uvedené 

návrhy jsou vzájemn  propojeny. Zahrnuje celkové finanční náklady na pot ebné stavební 

úpravy. Součástí kapitoly jsou také kalkulace ročních provozních náklad . Tyto dílčí kroky 

vedou ke zhodnocení realizovatelnosti návrhu. 

10.1  Stavební rozpočet 

 Jedná se o p edb žný orientační propočet sumarizující celkové finanční náklady na 

provedení navrhované stavby. Stavební rozpočet je rozd len do jednotlivých položek, které 

znamenají jednotlivé objekty, části stavby a za ízení. 

 Pro kalkulaci bylo využito stavebních standard  pro p íslušný rok Ědostupné na 

www.stavebnistandardy.cz). Obestav ný prostor v že zaujímá ňř 155 m3. Objekt je 

za azen mezi budovy pro výrobu a služby se svislou nosnou konstrukcí Ěmonolitická 

betonová tyčováě. Dle této charakteristiky je kubíková cena stanovena na 6529. 

Reprodukční cena, tedy částka, za kterou by bylo možné koupit podobnou nebo stejnou 

novou nemovitost, činí Ň55 642 ř55 Kč. 

Dle vyhlášky 441/Ň01ň Sb. p ílohy č. Ř je určen účel užití budovy pro sport (E). Pro 

výpočet ceny za jednotlivé stavební úpravy je vycházeno z p ílohy č. 21 a také 

z pr m rných cen na trhu. K cen  je p ipočtena cena za umíst ní stavby Ě5 %ě, honorá  

architekta, DPH (21 %ě a p i realizaci se počítá s  10% finanční rezervou. Celková cena za 

rekonstrukci objektu je orientační a m že se od skutečné ceny mírn  lišit. Odstran ní 

ocelové konstrukce současného skipu není v tomto p ípad  finančn  kalkulováno. Pro 

p ehlednost je vytvo ena tabulka 1. 
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Tabulka 1 Stavební rozpočet Ěautor, 2018) 

Konstrukce a vybavení Cena 

Terénní úpravy, zpevn né plochy 9 300 000 Kč 

Vybudování terasy Ň00 000 Kč 

Nové vstupy, vrata, vnit ní dve e Ř00 000 Kč 

Vysutá lávka 700 000 Kč 

Vnit ní a venkovní lezecké st ny Ň Ř00 000 Kč 

Sanace fasády 6 000 000 Kč 

Povrch podlah 5 000 000 Kč 

Vým na oken 600 000 Kč 

Demolice vnit ních p íček ř0 000 Kč 

Vybudování recepce 400 000 Kč 

Nát r schodišt  ŇŘ0 000 Kč 

Vnit ní omítky Ř 000 000 Kč 

Výtah ň 500 000 Kč 

Vnit ní vodovod Ř0 000 Kč 

Vnit ní kanalizace 100 000 Kč 

Oh ev teplé vody 1Ň0 000 Kč 

Elektroinstalace 1 400 000 Kč 

Vzduchotechnika 1 Ň50 000 Kč 

Vytáp ní 400 000 Kč 

Hygienické za ízení ň00 000 Kč 

Za ízení k provozu únikových her 1 500 000 Kč 

V trná komora 1Ň 000 000 Kč 

Cena za stavební úpravy 54 Ř20 000 Kč 

    

Umíst ní stavby Ň 741 000 Kč 

Rezerva 5 4ŘŇ 000 Kč 

Honorá  architekta 5 61ň 000 Kč 

DPH (21%) 14 417 760 Kč 

    

CENA CELKEM Ř3 073 760 Kč 
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10.2  Náklady a výnosy 

 Základními parametry investice je doba životnosti projektu, která je v tomto 

p ípad  15 let, a celková investice v hodnot  83 073 760 Kč. Návrh počítá s verzí, že na 

projekt bude poskytnuta p ibližn  polovina finančních prost edk  od investora a na druhou 

polovinu Ěcca 40 milion  koruně budou postkytnuty dotace. P íkladem m žou být dotace 

EU v podob  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro sport  

a volnočasové aktivity nebo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfield , 

který v roce Ň017 p ipravilo Ministerstvo pr myslu a obchodu ČR ve spolupráci  

s agenturou CzechInvest. 

 Provozní náklady na za ízení jsou počítány v jednotkách Kč/rok. Je v nich zahrnuto 

využití studené a teplé vody, elektrická energie, vzduchotechnika, lokální vytáp ní, provoz 

v trné komory a obecná údržba. Tyto informace jsou znázorn ny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Roční náklady na provoz za ízení (autor, 2018) 

Za ízení Provozní náklady [Kč/rok] 

Studená a teplá voda 100 000 Kč 

Elektrická energie 150 000 Kč 

Vzduchotechnika 60 000 Kč 

Vytáp ní 100 000 Kč 

V trná komora 5 000 000 Kč 

Obecná údržba a provoz 50 000 Kč 

  

Celková cena náklad  5 460 000 Kč 

  

Provoz nov  zrekonstruované v že bude spravovat celkem ř zam stnanc  – 

odborní instrukto i u venkovní lezecké st ny ĚŇě, instrukto i a asistenti u vnit ní lezecké 

st ny a boulderingu (3), profesionální instrukto i u v trného tunelu ĚŇě, hlídač výstavního 

prostoru (1) a recepční Ě1ě. Jejich finanční ohodnocení se liší místem pracovišt   

a vykonávanou činností. Celková cena náklad  na pracovníky je odvozena ze součtu 

hrubých mezd za rok. Kalkulaci popisuje tabulka 3. 
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Tabulka 3 Roční náklady na zam stnance Ěautor, 2018) 

Místo pracovišt  
Počet 

zam stanc  

Provozní 
doba za den 

[h] 

Počet dn               
v m síci 

Počet 
m síc         
v roce 

Mzda za 
hodinu 
[Kč/h] 

Hrubá mzda 
za m síc pro 

uvedený počet 
[Kč] 

Hrubá mzda 
za m síc  za 1 

os. [Kč] 
Hrubá mzda 
za rok [Kč] 

Vn jší lezecká st na 2 6 30 4 133 47 ŘŘ0 Kč Ňň ř40 Kč 1ř1 5Ň0 Kč 

Vnit ní lezecká st na, 
boulder 

3 10 30 12 133 11ř 700 Kč ňř ř00 Kč 1 4ň6 400 Kč 

V trný tunel 2 2 30 12 180 Ň1 600 Kč 10 Ř00 Kč Ň5ř Ň00 Kč 

Výstavní prostor 1 8 30 12 100 Ň4 000 Kč Ň4 000 Kč ŇŘŘ 000 Kč 

Recepce 1 10 30 12 110 ňň 000 Kč ňň 000 Kč ňř6 000 Kč 

         

Celková cena náklad  2 571 120 Kč        
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 Výnosy z provozní činnosti p edstavují pen žní částky, které podnik získá ze svých 

činností za určité období. V tomto p ípad  se jedná o období jednoho roku. Zisk p inese 

podniku p edevším vstupné za jednotlivé provozované aktivity. Je uvažováno,  

že jednorázové vstupné venkovní lezecké st ny bude činit 150 Kč na osobu, který zaplatí  

20 osob za den. Provoz této st ny bude probíhat čty i m síce Ěkv ten – srpen) 6 hodin 

denn . Toto období p inese výnosy ve výši ň60 000 Kč. Stejná částka za vstup platí  

i pro lezení na vnit ní lezecké st n  a boulderu, jenž budou v provozu 10 hodin. Tento 

celoroční druh aktivity si vyzkouší také Ň0 účastník  za den. V p epočtu na výnosy 

získáváme částku 1 080 000 Kč/rok. Provoz v trného tunelu je odhadován na 1 hodinu 

denn  čistého času. Cena za vstupné se liší v dob  létání. To vytvá í zisk 7 200 000 Kč/rok. 

Vstupní poplatek za jednu únikovou hru bude 1 000 Kč a celkem se obou dvou hrách 

vyst ídá p t skupin po p ti lidech. Vzhledem k 10h provozní dob  únikových her budou 

výnosy 3 600 000 Kč/rok. Vstup do výstavního prostor a na vyhlídkovou v ž bude činit 

Ň00 Kč. P i p edpokladu, že tuto činnost absolvuje 15 návšt vník  denn , jsou výnosy 

vyčísleny na 1 080 000/rok. 

 Dle výše uvedených kalkulací provozních náklad , výnos  za rok a dalších 

skutečností lze vyvodit následující záv ry. Obecn  ečeno, čím je doba návratnosti kratší, 

tím lze projekt doporučit k realizaci. V p ípad  uskutečn ní projektu znovuvyužití t žní 

v že bývalého dolu František v Horní Suché p i p edpokládané dob  životnosti 15 let by 

doba návratnosti trvala 11 let. Tato hodnota je pozitivním faktorem pro možnost realizace. 
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11  ZÁV R 

 T žní v ž bývalého dolu František v Horní Suché je architektonicky i technicky 

zajímavým objektem, který svou výškou p edstavuje do dnešních dn  stále nevyužitou 

dominantu obce a okolí. Vhodné umíst ní z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu, 

rozvoj pr myslové zóny s adou firem r zného odv tví jsou jedny z pozitivních 

p edpoklad  k jejímu znovuvyužití. 

 Hlavním cílem p edložené diplomové práce bylo zpracovat návrh na budoucí 

funkci objektu. Pro spln ní cíle bylo pot eba zhodnotit současný stav na základ  osobní 

prohlídky a dostupných odborných materiál  a následn  provést fotodokumentaci.  

 V práci jsou p edloženy čty i návrhy na využití v že, kterými jsou vybudování 

venkovní a vnit ních um lých lezeckých st n, provozování únikových her, vybudování 

v trného tunelu k simulaci volného pádu a využití nejvyššího podlaží jako výstavní prostor 

spolu s vyhlídkovou v ží. Tyto návrhy lze mezi sebou vzájemn  kombinovat. Každý z nich 

lze uskutečnit také samostatn , ale pro komplexní využití budovy by bylo vhodné 

realizovat všechny zmín né návrhy. Realizací tohoto zám ru by vznikl multifunkční 

zážitkový areál určený ke sportovním účel m a rekreaci. V obci Horní Suchá není dostatek 

míst ke sportovnímu vyžití a chybí zde prostory pro galerijní účely. Poznatky podtrhuje 

fakt, že nov  zrekonstruovaná v ž se bude moct pyšnit druhým sklen ným v trným 

svislým tunelem pro ve ejnost na sv t . Ojedin lý koncept konverze industriální 

architektury má velký potenciál. Výstupem jsou grafické vizualizace vytvo ené 

v programu ůrchiCůD, které slouží jako podklad k p edstavení návrh  budoucím 

investor m. Je otázkou času a financí, zda-li se najde takový investor, který bude ochoten 

tento investiční zám r realizovat. 
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