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ANOTACE  

 

Územní studie lokality při ulici Závadova, Ostrava – Hrabová, práce je vyhotovena v počtu 42 

stran a 7 příloh. 

 

Bakalářská práce se zabývá urbanisticko-architektonickými návrhy zástavby dané lokality 

rodinnými domy. Práce obsahuje návrh řešení výstavby rodinných domů ve dvou etapách, 

řešení technické infrastruktury, dopravního řešení včetně statické dopravy a rozhledových 

polí, návrh úprav zeleně, řešení odpadového hospodářství, návrh rozmístění mobiliáře a 

propočtu investičních nákladů. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrh řešení moderního a komfortního bydlení 

v rodinných domech v poměrně klidné části města. 

 

 

ANNOTATION  

 

Territorial study of locality about Zavadova street, Ostrava – Hrabová, this thesis is 

elaborated on 42 pages and 7 appendices.       

 

Bachelor thesis focuses on urban-architectural projects of single houses estates of the certain 

locality. My thesis includes the project of the solution of housing construction in two stages, 

solution of the technical infrastructure, transportation solution including static transportation 

and sight fields, suggestion of verdure treatment, solution of the waste management, 

suggestion of locaton of the mobiliary and the costing of capital expenditures. 

The aim of bachelor thesis was to produce draft of the solution of modern and comfortable 

living in single houses in a relatively calm part of the city. 
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1. ÚVOD 

     Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodné řešení vyuţití území v lokalitě při ulici 

Závadova, která je součástí statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. Je nutné 

přihlíţet k charakteru obvodu a k jiţ standardním potřebám moderní společnosti, jako je 

dostupnost zaměstnání, veškerých sluţeb, technické infrastruktury a v neposlední řadě také 

přírody. 

  

     Řešené území o rozloze 9,7 ha je vymezeno stávající zástavbou a nadregionálním 

biokoridem v ploše mezi ulicemi Závadova, Luţná a K Řece, ve schváleném Územním plánu 

města Ostravy definované jako plocha pro individuální bydlení.  

 

     Práce obsahuje návrh řešení výstavby rodinných domů, řešení technické infrastruktury, 

dopravního řešení včetně statické dopravy a rozhledových polí, návrh úprav zeleně, řešení 

odpadového hospodářství, návrh rozmístění mobiliáře a propočtu nákladů. 

 

     Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě 

shromáţděných poznatků o území. Bakalářská práce bude zpracována v rozsahu územní 

studie a bude rozdělena do dvou etap výstavby. 

 

     Výchozími podklady jsou příslušná legislativa a odborná literatura, územní plán, 

katastrální mapa, existence inţenýrských sítí, ortofotomapa a fotodokumentace řešeného 

území. 

 

     Na základě získaných podkladů a poznatků o řešeném území bakalářská práce obsahuje 

dvě části. První textová část obsahuje teoretická východiska uţitá v praktickém řešení, zabývá 

se historií, stávající technickou a dopravní infrastrukturou na území statutárního města 

Ostrava, popřípadě městským obvodem Hrabová. Druhá část popisuje konkrétní navrhované 

řešení. 

 

     Výsledný návrh řešení umoţní nové moţnosti moderního a komfortního bydlení 

v rodinných domech. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

 

2.1 Projektování místních komunikací 

 

     Prostory místních komunikací jsou nejdůleţitější veřejné prostory v obcích (městech) 

všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost a proţitek daného okolního 

prostředí. Tyto prostory neslouţí jenom dopravě, nýbrţ poskytují také rámec rozmanitým 

jiným projevům ţivota, coţ se projevuje nejrůznějšími poţadavky a funkcemi. Tvorba 

prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného 

prostředí a navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem, 

architekturou v utváření tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném území 

souvisí vţdy s utvářením prostorů místních komunikací, tj. veřejného uličního prostoru a musí 

se vţdy chápat jako komplexní projektování. [12]  

 

 

2.1.2 Místní komunikace 

 

      Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouţí převáţně 

místní dopravě na území obce. 

 

     Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického 

vybavení do těchto tříd:  

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, 

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace 

s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, 

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obsluţná komunikace, 

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel nebo na které je umoţněn smíšený provoz. [4] 

 

 

 



3 
 

Tab. 1 Charakteristiky funkčních skupin a podskupin místních komunikací podle dopravního významu 

a ve vztahu ke struktuře osídlení [12] 

Funkční 

skupina 
Charakteristické pouţití Poloha v obci Typické poţadavky 

A 
rychlostní komunikace v obcích nad 

50 tisíc obyvatel, zajišťující vazbu na 

vnější síť dálnic a rychlostních silnic 

na hranici vyšších 

urbanistických 

útvarů 

vyloučení (případně 

omezení) přímého 

styku s okolním 

územím 

B 
sběrné komunikace obytných útvarů, 

spojení obcí, průtahy silnic I., II. a 

III. třídy a vazba na tyto komunikace 

na hranici niţších 

urbanistických 

útvarů, nebo mezi 

nimi 

dopravní význam, 

částečné omezení 

přímé obsluhy 

C 

obsluţné komunikace ve stávající i 

nové zástavbě. Mohou jimi být 

průtahy silnic III. třídy a 

v odůvodněných případech II. třídy 

mezi zónami obce 

(města) a uvnitř 

těchto zón 

umoţnění přímé 

obsluhy všech 

staveb 

D 

D 1 pěší zóny, obytné zóny 

v historických a 

obchodních 

centrech obcí, ve 

stávajících i nově 

budovaných 

obytných 

souborech 

smíšený provoz 

chodců a vozidel, 

omezen přístup 

motorových, popř. 

dalších vozidel 

D 2 

stezky, pruhy a pásy určené 

cyklistickému provozu, stezky pro 

chodce, chodníky, průchody, 

schodiště a ostatní komunikace 

nepřístupné provozu silničních 

motorových vozidel, pokud nejsou 

součástí komunikací funkčních 

skupin B a C 

neomezená 

vyloučení, nebo 

přísné omezení 

přístupu motorové 

dopravy 

 

 

2.1.2 Prostor místní komunikace 

 

     Prostor místní komunikace je prostor nad touto částí komunikace, která slouţí veřejnému 

dopravnímu provozu (vozidlům i chodcům), popř. pobytu, dopravě statické i dynamické 

včetně pásů zeleně a v úsecích mimo zastavěné nebo zastavitelné včetně tělesa místní 

komunikace. Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidruţený prostor. 

 

     Prostor místní komunikace je vymezen buď uliční čárou (stavbami, oplocením), nebo 

vnějším okrajem pásu pro chodce nebo obdobné plochy. Těleso místní komunikace mimo 

území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby 
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místní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat 

náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat 

opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi. 

[12] 

 

 

2.1.2.1 Hlavní dopravní prostor 

 

     Hlavní dopravní prostor je část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních 

skupin A, B a C s postranními obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního 

odstupu, u komunikací bez postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodícím a/nebo 

záchytným bezpečnostním zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou 

koruny komunikace. Do hlavního dopravního prostoru se započítává střední dělící pás do šíře 

20 m, popř. střední zvýšený (i nezvýšený) tramvajový pás, se všemi v nich umístěnými 

zařízeními (svodidly, stoţáry apod.) a pruhy autobusové a/nebo trolejbusové, cyklistické, 

parkovací a parkovací pásy. U komunikace směrově nerozdělené je hlavní dopravní prostor 

totoţný s volnou šířkou komunikace. U komunikace směrově rozdělené se volná šířka 

rozpadá na dílčí volné šířky. [12] 

 

 

2.1.2.2 Přidružený prostor 

 

     Přidruţený prostor je část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem 

a vnějším okrajem prostoru místní komunikace. Je vyuţíván statickou i dynamickou dopravou 

a zejména chodci a cyklisty. Je to prostor nad přidruţenými pásy/pruhy a/nebo chodníky 

včetně zeleně, pokud se nejedná o postranní pás, jehoţ šířka je větší neţ 8,00 m, popř. 3,00 m. 

[12] 

 

 

2.1.3 Odstavné a parkovací plochy 

 

     Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo 

prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako součásti 

staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy/pásy/zálivy v hlavním 
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dopravním prostoru i přidruţeném prostoru na komunikacích funkčních skupin B a C. Na 

komunikacích se dvěma jízdními pásy můţe být účelně uspořádání parkovacích míst také 

uprostřed komunikace. [12] 

 

 

2.1.4 Parkovací záliv 

 

     Parkovací záliv je parkovací pruh/pás, který není souvislý v celé délce mezi křiţovatkami, 

můţe mít jedno a více stání. [12] 

 

 

2.1.5 Zklidněná komunikace 

 

     Zklidněná komunikace je komunikace navrţená, či upravená podle principů dopravního 

zklidňování s uţitím zklidňujících prvků. Jedná se především o komunikace funkčních skupin 

C a D, případně i B (např. průjezdní úseky silnic obcemi). [12] 

 

 

2.1.6 Chodník 

 

     Chodník je část přidruţeného dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník je 

oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. Vertikální oddělení 

tvoří zvýšená obruba případně doplněná zábradlím, sloupky apod., horizontální oddělení 

můţe tvořit postranní dělící (zelený) pás do šířky 3,00 m, případně odvodňovací prouţek, 

nebo cyklistický pruh/pás a dále varovný pás. Jednotlivé moţnosti oddělení se mohou uţít 

samostatně nebo společně. Do stanovení šířky chodníku se započítávají pruh/pás pro chodce   

a bezpečnostní odstup/odstupy a tato šířka tvoří průchozí prostor. Bezpečnostní odstup na 

straně hlavního dopravního prostoru je součástí tohoto prostoru. [12] 

 

 

2.1.7 Zúžení dopravního pásu 

      

     Zúţení dopravního pásu je druh stavebního opatření slouţícího ke sníţení rychlosti 

motorových vozidel, ke zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a pro parkující vozidla. 
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Zúţení dopravního pásu se provádí buďto zúţením šířky mezi obrubami, nebo vkládáním 

dělících ostrůvků, vysazených ploch, parkovacích pruhů, popř. kombinací uvedených 

opatření. [12] 

  

 

2.1.8 Opatření pro regulaci rychlosti 

 

     Opatření pro regulaci rychlosti jsou veškerá opatření, která ovlivňují volbu jízdní rychlosti, 

která směřují k jejímu sníţení, a to jak formou podvědomé psychologické motivace, tak 

působením na dynamiku jízdy vozidla stavebními opatřeními i působením společným. Mezi 

tato opatření patří např. změna šířkového uspořádání (uţití jízdních pruhů, zejména při 

přechodu z území nezastavěného do území zastavěného), okruţní křiţovatky, dělící ostrůvky, 

vysazené plochy, zpomalovací prahy a další prvky, včetně vhodně uţité komunikační zeleně. 

Tato opatření se mimo jiné aplikují na průjezdních úsecích silnic na začátku, souvislé 

zástavby obcí (nebo na přechodu z rozptýlené do souvislé zástavby různých částí obce) pro 

zdůraznění jiného reţimu jízdy v zastavěném území. [12] 

 

 

2.1.9 Zpomalovací práh 

 

     Zpomalovací práh je dopravně-technické zařízení sniţující rychlost jízdy vozidel. Působí 

především fyzicky umělou změnou výškových poměrů jízdního pásu. V odůvodněných 

případech je aplikace zpomalovacího prahu moţná i na průjezdních úsecích silnic II. a III. 

třídy, zejména v zájmu ochrany chodců, především dětí. [12] 

 

 

2.1.10 Zóna 30 

 

     V zóně 30 se vozidla mohou pohybovat maximální rychlostí 30 km/h, není zde povolena 

hra dětí na vozovce a chodci by měli přednostně vyuţívat chodníků. Na rozdíl od obytných 

zón zde není vozovka v jedné úrovni (ctí se separace chodců od vozidlové dopravy). Tyto 

zóny se obvykle zřizují na komunikacích s přibliţně stejným dopravním významem, nejsou 

zde tak velké nároky na výtvarné zpracování uličního prostoru, ovšem i zde jsou ţádoucí 

některá stavební opatření ve vazbě na místní poměry (např. zvýšené přechody či plochy 
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křiţovatek, osové odsazení průběţných komunikací, šikany nebo parkovací zálivy 

s doplněním vhodné uliční zeleně). [12] 

 

 

2.2 Teoretická východiska pro zpracování územní studie 

 

 

2.2.1 Urbanismus 

 

     Urbanismus je nauka o městě a jeho tvorbě, která původně vychází z architektury. Cílem 

není navrhovat jednotlivé domy, ale projektovat sídelní útvary (města, obce) jako funkční       

a vyváţené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. 

Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání 

území, udrţení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění 

setrvalého rozvoje. Klade hlavní důraz na uměleckou syntézu, na výtvarné dovršení plánem se 

tvořící ţivotní prostředí. [1] 

 

 

2.2.2 Územní plánování 

 

     Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu je cílem územního 

plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudrţnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniţ 

by ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 

 

     Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným              

a komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 

     Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 
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chrání krajinu jako podstatnou sloţku prostředí ţivota obyvatel a základ jejich totoţnosti. 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné vyuţívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 

s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuţití zastavěného území. [3] 

 

 

2.2.3 Nástroje územního plánování 

 

     Mezi základní nástroje územního plánování patří územně plánovací podklady, politika 

územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.  

 

     Územní studie je jedním z územně plánovacích podkladů, navrhuje, prověřuje a posuzuje 

moţná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů 

v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by 

mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat vyuţití a uspořádání území nebo jejich 

vybraných částí. [3] 

 

 

2.2.4 Rodinný dům 

 

     Rodinným domem je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

poţadavkům na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena k bydlení. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní 

a jedno podzemní podlaţí a podkroví.  
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Obr. 1 Rodinný dům 

 

Typy rodinných domů:  

 izolované - samostatné, pásová zástavba, řetězová zástavba, hnízdová zástavba, 

 sdruţené  - dvojdomky, čtyřdomky,  

 skupinové  - řadové, atriové a terasové, 

 mobilní. [11] 

 

     V bakalářské práci navrhuji zástavbu izolovaných rodinných domů, které vytvářejí největší 

intimitu rodinného ţivota, zprostředkovávají přímý kontakt se zahradou a přírodou a jsou 

základním typem rodinného bydlení. Tyto domy mají univerzální orientaci, dostupné 

oslunění, větrání, dobrý výhled a dobré podmínky bydlení během celého ţivotního cyklu. 

Mezi nevýhody patří vystavení povětrnostním vlivům a tedy větší ochlazovací plocha a s tím 

spojené vyšší náklady na vytápění a vlastní údrţbu a náročnost na velikost pozemku. 

  

     Vzdálenost mezi samostatně stojícími rodinnými domy nesmí být menší neţ 7 m                     

(u individuální rekreace 10 m). Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší 

neţ 2 m. Ve zvláště stísněných podmínkách můţe být vzdálenost mezi rodinnými domy 

sníţena na 4 m, pokud v ţádné z protilehlých částí stěn domů nejsou okna obytných místností.   
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Vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3 m od okraje komunikace 

mimo zastavění proluk řadové stavby. [9] 

 

 

2.2.5 Obecné technické požadavky na stavby 

 

     Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí.  

 

     Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, která svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu uţívání určen.  

 

     Obytnou místností je část bytu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m
2
. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m

2
 a má zajištěno přímé denní 

osvětlení, přímé větrání a vytápění s moţností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud 

tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m
2
, u místností se 

šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší 

neţ 1,2 m.  

 

     Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení poţárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 

vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení jako souběh nebo kříţení jsou stanoveny normovými hodnotami. 

 

     Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a pouţitým materiálem narušit charakter 

stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu 

připojujícího stavbu na pozemní komunikace. Provedení oplocení pozemku nesmí ohroţovat 

bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. 

 

     Vzájemná připojení pozemních komunikací se zřizují tak, aby svým umístěním a 

provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní 

výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a 
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řádné odvodnění. Nejmenší vzdálenosti nově budovaných křiţovatek na komunikacích, jejich 

umístění a uspořádání jsou stanoveny normovými hodnotami. 

 

     Stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené vyuţití a aby současně splnila základní poţadavky, kterými jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita, 

 poţární bezpečnost, 

 ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí,  

 ochrana proti hluku, 

 bezpečnost při uţívání, 

 úspora energie a tepelná ochrana. 

 

     Prosluněny musí být obytné místnosti a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem 

a způsobem vyţadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, 

zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti. U samostatně 

stojících rodinných domů, dvojdomků a koncových řadových domů má být součet 

podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu 

podlahových ploch všech obytných místností bytu. [10] 
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3. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ O ŘEŠENÉM 

ÚZEMÍ 
 

 

3.1 Geografická poloha města Ostravy 

 

     Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou a počtem 313 672 obyvatel třetím 

největším městem České republiky. Statutární město Ostrava s celkovou rozlohou 21 427 ha 

se nachází 10 km jiţně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se 

Slovenskem, v severním okraji Moravské brány. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 

km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky 

Odra, Ostravice, Opava a Lučina.  

  

     Město Ostrava je tvořeno 23 městskými obvody. Řešené území tvoří část městského 

obvodu Hrabová, který se nachází na jiţní straně města Ostravy. Rozloha městského obvodu 

je 920 ha, ţije zde 3 814 obyvatel, z toho 123 cizinců. Obvodem protéká řeka Ostravice. [17] 

 

 

3.2 Historie  

 

 

3.2.1 Historický vývoj města Ostravy 

 

     Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou                

a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení 

území, na kterém dnešní město leţí, je poprvé doloţeno uţ ve starší době kamenné, coţ 

dokládají četné archeologické nálezy. Nejvýznamnějším objevem byla v roce 1953 nalezená 

48 mm vysoká soška, torzo ţenské postavy z krevele, kterému se říká Petřkovická (Landecká) 

venuše.  

 

     K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, která je zmíněna          

v jednom z dokumentů papeţe Řehoře IX. jiţ v roce 1229. Dnešní Moravské Ostravě, jejíţ 

název je poprvé uveden v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku v roce 1267, 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/


13 
 

byl statut města udělen zcela jistě před rokem 1279. Nově budované město se stalo střediskem 

pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo čtyřúhelníkové náměstí (dnešní Masarykovo 

náměstí). Oţivení hospodářského ţivota na Ostravsku přinesl objev uhlí v roce 1763 v údolí 

Burňa v Polské Ostravě. Jeho výskyt o čtyři roky později potvrdil báňský odborník Jan Jakub 

Lutz. Přesto s pravidelnou těţbou začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek aţ v 

roce 1787. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 zaloţení ţelezáren ve vsi 

Vítkovice olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Napojení na Severní dráhu 

Ferdinandovu v roce 1847 prostřednictvím nádraţí ve Svinově a Přívoze způsobily, ţe 

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

středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva.          

V roce 1830 ţily v Moravské Ostravě necelé dvě tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich 

počet 13 tisíc. Po vzniku ČSR v roce 1918 si Ostrava díky ţelezárnám a dolům uchovala 

významné hospodářské postavení a pomalu se přetvářela ve správní, společenské a kulturní 

centrum. 

 

     K 1. 1. 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských 

obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová 

Ves a Zábřeh nad Odrou). To významně ovlivnilo stavební vývoj města. Vyrostla řada 

obchodních domů, bank, administrativně správních budov.  

 

     Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na 

rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těţkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, 

v té době nazývána „město uhlí a ţeleza“ nebo také „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 se 

začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích. 

Masivní podpora těţkého průmyslu znamenal příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí. 

Ostrava se stala v roce 1945 sídlem Vysoké školy báňské (přeloţena z Příbrami) a pobočky 

Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Ta se osamostatnila v roce 1959 a v 

roce 1991 byla začleněna do nově vzniklé Ostravské univerzity. Kulturní a společenský ţivot 

zajišťovaly dvě stálé scény dnešní Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona. 

Oblibě hlavně mezi mladými diváky se těší Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna.  

V roce 1954 začala svou koncertní činnost dnešní Janáčkova filharmonie Ostrava.                    

 

     K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. Ostrava se stala 

statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným ve 
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svobodných a demokratických volbách. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla 

razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z 

jámy Odra v Přívoze ukončil více neţ dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v 

Ostravě. Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 

1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na strojírenskou výrobu. Na území města se 

ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes Arcelor Mittal). Papeţskou bulou Ad 

Christifidelium spirituali vydanou Janem Pavlem II. dne 30. května 1996 se Ostrava stala 

sídelním městem ostravsko-opavské diecéze. Bazilika Boţského Spasitele byla povýšena na 

katedrálu. Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého Ostravského, dnes 

Moravskoslezského kraje. [17] 

 

 

3.2.2 Logo města Ostravy 

 

 

Obr 2. Logo města Ostrava 

 

Podobu loga tvoří název města se třemi vykřičníky, které vyjadřují dynamiku, energii a 

sebevědomí města, jeho obyvatel. Světlemodrá barva v základním provedení v názvu 

OSTRAVA vychází z heraldické tradice a je doplněna tmavomodrou barvou pro akcentované 

vykřičníky. Logo města je netradiční, trochu provokativní, proto zaujme a uvízne v paměti. 

[17]  

 

 

3.2.3 Historický vývoj městského obvodu Hrabová 

 

     První písemná zmínka o Hrabové v listině z roku 1297 zdaleka neznamená, ţe středověká 

vesnice objevující se v ní pod názvem "Grabow" vznikla k tomuto datu. Hrabová patřila ve 

středověku k rozsáhlejším zemědělským obcím. Stáří osady napovídá také její pojmenování. 

Název Hrabová pochází od slovanského pojmu "habr" ve starším znění "hrab" a značí místo, 

kde rostly habry. Neodmyslitelnou součástí a charakteristickým znakem obce Hrabová byly 

aţ do počátku 20. století rybníky. 
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     V souvislosti s přestavbou politické správy v důsledku událostí roku 1848 byla také           

v Hrabové ustavena obecní samospráva. Správními orgány místní obce se stal obecní výbor    

a obecní představenstvo. Do čela obce byl volen starosta. Podle vládního nařízení byla 

Hrabová od 1. července 1941 sloučena s Moravskou Ostravou. 

  

     26. listopadu 1990 se na základě zákona o obcích konaly volby do městského 

zastupitelstva a zastupitelstev městských obvodů. Hrabová jako součást obvodu Ostrava 3 

byla přehlíţenou popelkou, avšak moţná právě proto si dokázala zachovat osobitý ráz. Obci 

se podařilo navázat na historickou kontinuitu vývoje, jeţ spočívala v tradičních rysech 

tvářnosti: venkovský příměstský charakter, rozvinutá terciální sféra, klidná rodinná zástavba. 

[19] 

 

 

3.2.4 Znak městského obvodu Hrabová 

 

 

Obr 3. Znak městského obvodu Hrabová 

 

     Hrabovský znak tvoří dělený štít. V horním stříbrném poli je stylizovaná věţ dřevěného 

kostelíka v přirozených barvách a ve spodním poli je vyobrazeno půl zlatého noţového kola.  

 

     Věţ kostelíka je zřejmým odkazem na dřevený kostel sv. Kateřiny z 16. stol.  

Noţové kolo, převzaté z dodnes dochovaného hrabovského pečetidla z roku 1865, je 

typickým atributem obecní patronky - sv. Kateřiny. [19] 
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3.3 Občanská vybavenost městského obvodu Hrabová 

 

     V městském obvodě Hrabová se nachází na ulici Příborská mateřská škola „Klubíčko“ a na 

ulici Paskovské základní škola. V roce 2009 bylo postaveno kombinované dětské sportoviště 

ZŠ Paskovská. Jedná se o venkovní dětské sportoviště, které slouţí pro účely školní 

tělovýchovy, pohybových aktivit dětí a zahrnuje multifunkční a dětské hřiště. Na 

multifunkčním hřišti je moţné hrát florbal i streethokej a podobné sporty. Dětské hřiště 

obsahuje několik hracích prvků – lezecká stěna, Cheopsova pyramida, šplhací atrakci, herní 

sestavu se skluzavkami, vahadlovou a pruţinové houpačky. [19] 

 

     V blízkém okolí se nachází supermarket Hruška a při napojení ulice Paskovské na ulici 

Místeckou se nachází hypermarkety Tesco a Makro. 

 

 

3.4 Průmyslová zóna Hrabová 

 

     Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou statutárního města 

Ostravy. V zóně situované projekty mají základní význam pro zvýšení ekonomické atraktivity 

města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území 

průmyslové zóny činí více neţ 110 ha. 

 

     Zóna je situována na jiţním okraji města v blízkosti rychlostní komunikace I.třídy Ostrava 

– Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko.                        

V bezprostřední blízkosti se nachází sídelní útvar s více neţ 120 tis. obyvateli, který, spolu se 

zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou krajského města a vyspělou 

školskou základnou, poskytuje investorům nutnou jistotu pro zajištění pracovních sil               

a budoucí rozvoj. 

 

     Mezi významné investory v zóně patří PEGATRON Czech, s.r.o., nástupnická 

organizace ASUS Czech s.r.o. - výroba a montáţ PC, SungWoo Hitech, s.r.o. – výroba částí 

automobilových karosérií, CTP Invest, s.r.o. - developerská společnost a Briggs & Stratton –  

výroba motorů do travních sekaček. [17] 
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3.5 Dopravní infrastruktura 

 

 

3.5.1 Silniční doprava 

 

     Město Ostrava představuje významný dopravní uzel a hlavní křiţovatku 

Moravskoslezského kraje. Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, propojující města 

této aglomerace a sousední regiony, značná část těchto silnic je vícepruhových se středním 

dělícím pásem. Městská silniční komunikační síť přesahuje délku tisíc kilometrů.  

Současnou hustou silniční síť dále doplňuje dálnice D1, trasovaná ve směru od napojení na 

stávající evropskou dálniční síť u Brna, přes Ostravu, která naváţe hraničním přechodem 

Veřňovice – Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes Katowice na Gdaňsk (Helsinki).   

   

Silniční tahy spojující Ostravu s okolím jsou: 

 I/11 Ostrava – Havířov – Český Těšín (Ţilina), 

 I/11 Ostrava – Hrabyně – Opava – Hradec Králové, 

 I/47 Ostrava – Příbor – Olomouc, 

 I/56 Ostrava – Hlučín – Opava, 

 I/58 Ostrava – Frýdek-Místek – Beskydy, 

 I/59 Ostrava – Orlová – Karviná. [17] 

 

 

3.5.2 Železniční doprava 

 

     Město Ostrava je významným ţelezničním uzlem, proudí sem dálková i příměstská 

ţelezniční doprava, osobní i nákladní doprava. 

 

     Město Ostrava má pět ţelezničních nádraţí – Ostrava – hlavní nádraţí v Přívoze, Ostrava-

Svinov, Ostrava-střed, Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice. Z nádraţí Ostrava-Svinov 

vychází také důleţitá ţelezniční trať ve směru na Opavu, nádraţím Ostrava-střed projíţdějí 

především vlaky ve směru na Frýdek-Místek a do pohoří Beskyd. Od konce roku 2007 je        

v provozu i nová ţelezniční stanice Ostrava-Stodolní u Stodolní ulice, která výrazně zrychlí 
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přepravu ve směru na Havířov. Další dvě ţelezniční stanice Ostrava-Třebovice a Polanka nad 

Odrou mají pro dopravu menší význam. [17] 

 

 

3.5.3 Letecká doprava 

 

     Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 25 km od centra Ostravy. Letiště 

zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety (s pravidelnými linkami do Prahy, Vídně a Mnichova) 

a je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. [17] 

 

 

3.5.4 Městská hromadná doprava 

 

     Městská hromadná doprava v Ostravě je součástí Integrovaného dopravního systému 

ODIS, který v Ostravě a okolí garantuje koordinovanou přepravní nabídku více dopravců. 

Provozní délka sítě městské hromadné dopravy má cca 476 km, provoz zajišťuje                    

16 tramvajových, 10 trolejbusových a 67 autobusových linek. Přímo v Ostravě operuje 

především Dopravní podnik Ostrava, který ročně přepraví aţ 114 mil. osob.  

 

     Součástí Integrovaného dopravního systému ODIS je také mimořádně 

rozvinutá příměstská doprava, jejíţ linky vedou i do okolních obcí. Několik přepravních 

společností navíc nabízí i spoje dálkové a mezinárodní. Ústřední autobusové nádraţí se 

nachází nedaleko centra města a ţelezničního nádraţí Ostrava-střed. [17] 

  

 

3.5.5 Cyklistická doprava 

 

     K 31.12.2009 je na území města Ostravy v provozu 200 km cyklistických tras.                       

Z celkového počtu tras je asi 65 % tras vedeno po méně zatíţených komunikacích a 35 % jako 

samostatné  stezky nebo komunikace s výjimečným pojezdem motorové dopravy. [17] 
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3.6 Technická infrastruktura 

 

 

3.6.1 Vodovod 

 

     Území města Ostravy je zásobováno pitnou vodou z 1/3 z podzemních zdrojů a ze 2/3 ze 

zdrojů Ostravského oblastního vodovodu. Hlavní zdroje pro Ostravský oblastní vodovod tvoří 

vodárenské nádrţe Šance, Morávka a Kruţberk. Voda je přiváděna přes úpravny vody čtyřmi 

přivaděči do vodojemů Krásné Pole, Stará Bělá a Krmelín o celkovém objemu cca          

120 000 m
3
. Spotřeba pitné vody na území města Ostravy je v současné době stabilizována. 

Domácnostem bylo v roce 2007 dodáno 1 260 600 m
3
, coţ odpovídá 109 litrům na osobu        

a den. Vodovodní síť na území města provozuje a spravuje společnost Ostravské vodárny       

a kanalizace a.s.. [18] 

 

 

3.6.2 Kanalizace 

 

     Území města Ostravy je odkanalizováno převáţně jednotným kanalizačním systémem 

s odváděním odpadních vod na čistírny odpadních vod. V území se stále vyskytují oblasti, 

které jsou odkanalizovány do recipientů nebo jsou odpadní vody shromaţďovány v ţumpách, 

často s přepady zaústěnými do stávající dešťové kanalizace, resp. do povrchových příkopů      

a trativodů, odkud odtékají spolu s ostatními vodami do recipientů. 

 

     Dva největší průmyslové závody ArcelorMittal, a.s. a VÍTKOVICE, a.s. provozují vlastní 

ČOV. [18] 

 

 

3.6.3 Zásobování elektrickou energií 

 

     Zásobování elektrickou energií je zajištěno z jednotné celostátní sítě VVN 110 kV 

napájenou přímo z elektráren nebo přes nadřazenou přenosnou soustavu VVN 220 kV. 

Rozvodná distribuční síť VN je v městě provozována o hladinách 6, 10 a 22 kV. Potřeba 

města Ostravy je kryta 35 % z místních zdrojů a zbytek z celostátní rozvodné sítě. Prioritou je 
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vybudování nové trafostanice Kletné 400/110 kV v k.ú. Hladké Ţivotice a přivedení nových 

vedení 110 kV do Ostravy. Po umoţnění distribuce elektrické energie je nutno vybudovat 

trafostanice 110/22 kV v Porubě, Fifejdách, Slezské Ostravě, Hrušově a Hrabové. [18] 

 

 

3.6.4 Zásobování zemním plynem 

 

     Zásobování zemním plynem zajišťuje Severomoravská plynárenská, a.s., člen RWE Group 

z tranzitního plynovodu přes jednotlivé regulační stanice VVTL/VTL (Štramberk, Děhylov).  

Z těchto regulačních stanic je do Ostravy přivedeno několik VTL přívodů. Zemní plyn je 

distribuován pomocí rozvodných sítí – vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých. Pro 

udrţení trvalého rozvoje je nutno dobudovat rozvodnou síť zemního plynu. [18] 

 

 

3.6.5 Centralizované zásobování teplem 

 

     Soustava centralizovaného zásobování teplem je provozována společností Dalkia Česká 

republika, a.s., která vytápí více neţ 85 tisíc domácností.  

 

     Teplo se dodává do nejrozsáhlejší sítě centralizovaného zásobování teplem ve střední 

Evropě. 

 

     Základní teplárenské zdroje na území města Ostravy jsou Elektrárna Třebovice, Teplárna 

Přívoz a Výtopna Mariánské Hory. Celkově je na území města provozováno více neţ 400 km 

tras tepelných sítí, jak primárních, tak sekundárních, které dodávají teplo pro byty, 

vybavenost a podnikatelské aktivity. [18] 

 

 

3.6.6 Spoje a spojová zařízení 

 

     Provoz telekomunikační sítě zajišťuje v Ostravě Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Síť je 

digitalizovaná. Město je kvalitně pokryto i sítěmi mobilních operátorů Telefónica O2,           

T-Mobile a Vodafone. Tohoto pokrytí dosahuje téměř 100% obyvatelstva. 
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     Pokrytí území města rozhlasovým a televizním signálem je velmi dobré. Ve městě působí 

několik provozovatelů kabelové televizní sítě. Velké části města jsou dostupné sluţby 

metropolitní sítě provozované společností OVANET a.s..  

      

     Ve městě působí také několik alternativních telekomunikačních operátorů. Pro přístup na 

internet a datové přenosy je město pokryto rádiovými sítěmi společností GTS Novera, 

Broadnet Czech, Star 21, Ha-vel, Poda s.r.o. a další. Rychle se rozvíjí pokrytí kraje 

vysokorychlostním připojením k internetu pomocí ADSL i bezdrátovým připojením. [18] 
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4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

 

 

4.1 Širší vztahy 

 

     Řešené území je součástí statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. Z jiţní 

strany je vymezena komunikací Mostní (silnice II. třídy), z východní strany řekou Ostravice    

a komunikací Frýdeckou (silnice II. třídy) a ze strany západní komunikací Paskovskou 

(silnice II. třídy).   

 

 

4.2 Charakteristika řešeného území 

 

     Území o rozloze 9,7 ha je situováno v jiţní části města. Tvoří jej souvislá volná plocha bez 

zástavby, komunikací a inţenýrských sítí. Terén je téměř rovinatý, s mírným spádem od jihu 

k severu (237 m n. m. – 235 m n. m.). Plocha řešeného území je pokryta trvalým travním 

porostem, na východním okraji území se nachází zbytky lesa a náletové dřeviny. 

 

     Na severu hraničí s řešeným územím stávající zástavba rodinných domů a průmyslový 

areál „TAJGA“. Na jihu vede těsně hranice řešeného území kolem severní hranice pozemků 

rodinných domů v ulici Na Potoku. Na západě navazuje řešené území na stávající zástavbu 

rodinných domů kolem ul. Paskovské a Závadovy. Na východním okraji je území ohraničeno 

plochou nadregionálního biokoridoru kolem řeky Ostravice.     

 

     V blízkém okolí řešeného území se nachází dvě zastávky městské hromadné dopravy 

s názvem Mostní a Kostelík, kde zastavují linky č. 39 (trasa Důl Paskov – Poruba), 41 (trasa 

Nová huť – Výškovice) a 48 (trasa Hrabová – Mariánské Hory a Hulváky). [23] 
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4.3 Limity území 

 

     Řešené území je v Územním plánu města Ostravy vedeno jako plocha pro individuální 

bydlení, pouze část nově zbudovaného kanalizačního sběrače vede v ploše definované jako 

lehký průmysl, sklady, drobná výroba.  

 

     V okraji severozápadní části území se nachází stávající vodovodní řad DN 80 mm, 

plynovod NTL D80 mm a podzemní trasa nízkého napětí, v okraji jihovýchodní části stávající 

vodovodní řad DN 150 mm, plynovod  NTL D100 mm a v západní části kanalizační řad DN 

600 mm. 

  

     Dle zákona č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů je do průměru 500 mm ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího 

líce potrubí na obě strany 1,5 m, nad 500 mm je to 2,5 m. V této ploše se mohou provádět 

zemní práce, stavby či jiné terénní úpravy pouze se svolením vlastníka nebo provozovatele 

potrubí. 

 

     Ochranné pásmo plynovodu určuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání                      

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území je ochranné 

pásmo 1 m. Ochranným pásmem se rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu 

plynárenského zařízení měřeného kolmo k jeho obrysu. Toto pásmo zajišťuje prostor pro 

spolehlivý provoz tohoto zařízení. 

 

     Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy                         

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) u podzemních 

elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního 

kabelu ve vzdálenosti 1 m do 110 kV. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno 

provádět bez souhlasu vlastníka či provozovatele zemní práce, zřizovat stavby a umísťovat 

konstrukce, které by znemoţňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíţdět 

mechanismy nad 3 tuny.  

 



24 
 

     Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je ochranné pásmo lesa 50 m. 

Pozemky parc.č. 1886/2, parc.č. 1879 a parc.č. 1880 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava jsou 

evidovány jako lesní pozemky. Z místního šetření vyplynulo, ţe na pozemku parc.č. 1886/2 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava se nenachází stromy, jen náletové dřeviny. Dle konzultace 

s odborem ochrany ţivotního prostředí magistrátu města Ostravy lze zaţádat o změnu funkce 

pozemku, popřípadě ochranné pásmo lesa lze sníţit na 15 m od hranice pozemku. 

 

     Jiná ochranná pásma do lokality nezasahují. 

 

 

4.4 Celkový návrh řešení 

 

     Realizace řešeného území je rozdělena do dvou etap. V řešeném území jsou navrţeny tři 

druhy rodinných domů s celkovým počtem 60, velikost pozemku je 950 – 1600 m
2
.             

V I. etapě je navrţeno 26, v II. etapě 34 rodinných domů. Domy jsou rozmístěny tak, aby byly 

dodrţeny jejich technické poţadavky a estetické nároky na vyuţití území. 

 

     Řešené území bude navrţeno jako „Zóna 30“. Dopravní kostru tvoří prodlouţená ulice 

Závadova a Luţná, na ně v kolmém směru navazující dvě komunikace, prodlouţená ulice 

Závadova je propojena s ulicí K Řece. Statická doprava je řešena pomocí parkovacích stání, 

pohyby chodců umoţňují pěší chodníky, které jsou navrţeny po jedné straně komunikací 

procházející celým územím. Rovněţ do okrajových zelených ploch je navrţeno pěší 

propojení. 

 

     V západním cípu území na okrajové trojúhelníkové ploše je navrţen areál pro trávení 

volného času, který rozšíří nabídku kvalitního obytného prostředí o rekreační a sportovní 

prvek.  

 

     Navrţená zeleň je soustředěna kolem nově navrţených komunikací, v prostoru areálu 

dětského hřiště a v části nově zbudované trafostanice, která částečně zakrývá průhled na 

závodní areál „TAJGA“. 
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4.4.1 Rodinný dům TYP I 

 

     Jedná se o nepodsklepený dvoupodlaţní dům, jehoţ zastavěná plocha je 136 m
2
                 

a obestavěný prostor činí 1170 m
3
. Vzhledem ke svým půdorysným rozměrům 17,2 x 10,5 m 

je vhodný na parcely větších rozměrů. Součástí tohoto domu je garáţ, je řešen jako dům 

kategorie 4+1 a uspokojí nároky aţ 4 členné rodiny. 

 

 

4.4.2 Rodinný dům TYP II 

 

     Jedná se o nepodsklepený dvoupodlaţní dům, jehoţ zastavěná plocha je 108 m
2
                 

a obestavěný prostor činí 961 m
3
. Vzhledem ke svým půdorysným rozměrům 10,7 x 12,2 m je 

vhodný na parcely menších a středních rozměrů. Součástí tohoto domu není garáţ, prostor pro 

parkovací stání je řešen jako zpevněná plocha na pozemku. Prostory domu jsou řešeny jako 

dům kategorie 6+kk a uspokojí nároky 4 a vícečlenné rodiny. 

 

 

4.4.3 Rodinný dům TYP III 

 

     Jedná se o nepodsklepený dvoupodlaţní dům, jehoţ zastavěná plocha je 126 m
2
                  

a obestavěný prostor činí 958 m
3
. Vzhledem ke svým půdorysným rozměrům 13,91 x 11,11 m 

je vhodný na parcely středních rozměrů. Součástí tohoto domu je garáţ, je řešen jako dům 

kategorie 4+1     a uspokojí nároky aţ 4 členné rodiny. 

 

 

4.4.4 Areál dětského hřiště 

  

     V západním cípu území na okrajové trojúhelníkové ploše je navrţen areál pro trávení 

volného času. Jedná se o dětské hřiště pro děti od 2 do 6 let, dětské hřiště pro děti od 4 let, 

multisportovní hřiště a odpočinkovou zónu, součástí jsou také lavičky a odpadkové koše. Jsou 

zde navrţeny výrobky společnosti KOMPAN International Sales. [21] 
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Musí být dodrţeny normy:  

 ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní poţadavky a zkušební 

metody, 

 ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť, část 1 aţ 7 – Všeobecné bezpečnostní 

poţadavky. 

 

     Podrobné řešení je zřejmé z výkresu č. 11 Detail dětského hřiště a přílohy č. 4.  

 

 

4.4.5 Zeleň 

 

     Navrţená zeleň je soustředěna kolem nově navrţených komunikací, v prostoru areálu 

dětského hřiště a v části nově zbudované trafostanice, která částečně zakrývá průhled na 

závodní areál „TAJGA“. 

 

4.4.6 Mobiliář a odpadové hospodářství 

V dané lokalitě je mobiliář řešen především v areálu dětského hřiště a to zejména: lavičkami, 

odpadkovými koši. 

Vývoz odpadu bude zajištěn společností oprávněnou nakládání s odpady. Obyvatelé kaţdého 

rodinného domu budou mít k dispozici kontejnery na komunální odpad umístěné na zpevněné 

ploše před plotem. Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny u ulice Závadova.  

 

 

4.5 Dopravní řešení  

 

 

4.5.1. Komunikace 

 

     Komunikace je veřejným prostorem v území. Tvorba prostoru místní komunikace má 

prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí a navrhování komunikací 

uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem, architekturou v utváření tohoto 

prostoru. 
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     V I. etapě je vjezd a výjezd z řešeného území navrţen prodlouţenou ulicí Závadovou na 

silnici II. třídy  Paskovskou a pouze k vjezdu ze silnice Paskovské bude slouţit i prodlouţená 

ulice Luţná. Jsou zde navrţeny komunikace v prodlouţení ulice Závadovy, Luţné                   

a komunikace od jihu k severu navazující na prodlouţené ulice Závadovu a Luţnou.     

 

     V II. etapě je vjezd a výjezd z řešeného území posílen i ulicí Závadovou, která se napojuje 

na komunikaci K Řece a ta se napojuje na silnici II. třídy Mostní. Jsou zde tedy navrţeny 

komunikace v prodlouţení ulice Závadovy k ulici K Řece, komunikace od jihu k severu 

navazující na prodlouţené ulice Závadovu a Luţnou. 

 

     Všechny nově navrţené komunikace jsou v šířce 5,5 m, jsou obousměrné, maximální 

podélný sklon komunikací je 12 %, návrhová rychlost činí 30 km/h. Označení typu 

navrţených místních komunikací je MO2k 9,5/6/30. Konstrukce vozovek je navrţena jako 

netuhá, s krytem z asfaltobetonu. Odvodnění vozovky je navrţeno ve směru příčném sklonem 

2,5 %. Z hlediska dodrţování sníţené rychlosti v území a bezpečnosti jsou navrţeny v I. etapě            

3 zpomalovací prahy, a to v místě kříţení prodlouţené ulice Závadovy x komunikace od jihu 

k severu, prodlouţené ulice Luţné x komunikace od jihu k severu a u pěší komunikace 

vedoucí od západu k východu. V II. etapě jsou navrţeny 2 zpomalovací prahy, a to v místě 

kříţení prodlouţené ulice Závadovy k ulici K Řece x komunikace od jihu k severu a u pěší 

komunikace vedoucí ze středu zrealizované I. etapy k východu. 

 

 

4.5.2 Parkovací plochy 

 

     V I. etapě jsou navrţena parkovací a odstavná stání pro osobní automobily jako samostatné 

plochy mimo prostor místní komunikace u areálu dětského hřiště a na pozemcích rodinných 

domů. U areálu dětského hřiště je navrţeno 21 kolmých parkovacích stání o rozměrech           

2,40 x 5,30 m, 2 stání pro imobilní osoby o rozměrech 3,50 x 5,30 m. Další 2 podélná 

parkovací stání jsou navrţena v prostoru místní komunikace o rozměrech 2,20 x 6,50 m. 

 

     V II. etapě je navrţeno 5 podélných parkovacích stání v prostoru místní komunikace                   

o rozměrech 2,20 x 6,50 m a stání pro obyvatele bude umístěno na pozemcích rodinných 

domů. 
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     Parkovací stání v dopravním prostoru jsou navrţeny z asfaltobetonu, mimo parkovací 

prostor ze zámkové dlaţby.   

 

Celkový počet parkovacích stání pro řešené území je stanoven normou ČSN 73 6110 takto 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

kde N je celkový počet stání pro posuzované území, 

O0 je základní počet odstavných stání, 

P0 je základní počet parkovacích stání, 

ka je součinitel vlivu stupně automobilizace, 

kp je součinitel redukce počtu stání. 

 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 60 * 1 + 30 * 1 * 1 

N = 90 

 

V řešeném území je celkově navrţeno 90 parkovacích a odstavných stání. 

 

 

4.5.3 Komunikace pro pěší 

 

     Pěší komunikace jsou navrţeny tak, aby umoţňovaly přístup všem obyvatelům, a to jak do 

rodinných domů, tak do okolí. Tyto komunikace jsou navrţeny v šířkách 2 m, u pěší 

komunikace spojující západ s východem 3,5 m, ze zámkové dlaţby. 

 

     Přechody a chodníky budou řešeny i s ohledem na osoby se sníţenou schopností orientace           

a pohybu a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Budou tedy pouţity kontrastní materiály a to jak 

po stránce barevné, tak i po stránce struktury. 
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4.6 Technická infrastruktura  

 

 

4.6.1.Vodovod 

 

     Řešené území lze zásobovat pitnou vodou z místní veřejné vodovodní sítě, která je ve 

správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.. Městský obvod Hrabová je 

zásobován pitnou vodou ze zdrojů Ostravského oblastního vodovodu (přivaděče z VDJ 

Krmelín –  DN 1200 mm, DN 800 mm a DN 600 mm). Hlavním zásobovacím řadem Hrabové 

je vodovodní řad DN 200 mm v ul. Paskovské. Pro zásobování řešeného území bude vyuţito  

v I. etapě stávajících řadů v ulici Závadova – DN 150 mm, ulici Luţná – DN 80 mm                  

a v II. etapě v ulici K Řece – DN 150 mm.     

 

     Navrhovaný vodovodní řad DN 100 mm (DN 80 mm v ulici Luţná) je navrţen                 

do zeleného pásu, do kaţdého rodinného domu bude vedena vodovodní přípojka DN 32 mm. 

Navrhovaný vodovodní řad bude proveden z materiálu PE - HD (polyetylén), určeného pro 

venkovní rozvody studené pitné vody uloţené v zemi.  

 

Orientační propočet potřeby pitné vody 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp 

pp qnQ 
 

kde qp - průměrná denní potřeba vody na jednoho člověka za den (tabulková hodnota) 

n - počet obyvatel 60*4 = 240. 

denmdenlqnQ pp /8,40/40800170240 3  

 

 

Maximální denní potřeba vody Qmax d 

dpd kQQ max  

kde kd - součinitel denní nerovnoměrnosti. Pro obce je roven hodnotě 1,5. 

denmkQQ dpd /2,615,18,40 3

max   
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Maximální hodinová potřeba vody Qmax h 

hdh kQQ  24/maxmax  

kde kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti. Pro obce je roven hodnotě 1,8. 

hodmkQQ hdh /417,18,124/2,6124/ 3

maxmax   

 

Návrh a výpočet dimenze vody 

     5,0

max 3600/4  vQd h 
 

kde v - rychlost pohybující se vody v potrubí. [1] 

 

          mvQd h 02503,036008,0/417,143600/4
5,05,0

max    

 

 

4.6.2 Kanalizace 

 

     V Hrabové je vybudována kanalizační síť, která je vedena do přečerpávací stanice splašků 

na Šídlovci, přečerpávána do kanalizačního systému sběrače „C“ a odváděna k čištění na 

ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Hlavními kanalizačními stokami Hrabové jsou sběrače „R“ – DN 

1200mm, DN 800 mm, který prochází ul. Paskovskou a sběrač „RA“, tzv. Vratimovský – DN 

600 mm, který prochází kolem řeky Ostravice od ulice Mostní po ČS Šídlovec. 

 

     Jsou navrţeny dva hlavní kanalizační řady, které budou zaústěny do stávajícího sběrače 

„RA“. V celém řešeném území bude kanalizace řešena jako gravitační. Potrubí nové 

kanalizace bude navrţeno z kameniny a bude uloţeno do betonového loţe.  

 

     Výpočet dimenze splaškové kanalizace se vychází z předpokladu, ţe mnoţství splaškové 

vody je rovno mnoţství spotřebované vody. 

 

Výpočet mnoţství splaškových vod 

9,024/max QQs  

hss kQQ max  
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kde Qs – průměrný odtok splaškových vod, 

Qmax – maximální denní spotřeba vody, 

Qsmax – maximální odtok splaškových vod, 

kh – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti. Pro obce je roven hodnotě 6,7. [1] 

 

hodmQQs /833,29,024/2,619,024/ 3

max   

hodmkQQ hss /981,187,6833,2 3

max   

          mvQd h 0916,036008,0/981,1843600/4
5,05,0

max  
 

 

     Na základě toho propočtu bude jako dostatečná navrţená dimenze splaškové kanalizace 

navrţena DN 250. Pro napojení nově navrţeného kanalizačního řadu na kanalizační sběrač 

„RA“ na severu řešeného území bude pouţita dimenze DN 400 mm. 

 

 

4.6.3 Elektrorozvodné sítě 

 

     V rámci I. etapy je navrţena výstavba trafostanice UKI 1700/23, výrobek společnosti 

BETONBAU, s.r.o. o výměře 4, 27 m
2
, vloţená mezi stávající TS Ingstav a TS Panelárna. 

Z nové TS 630kVA se provede postupné napojení nových rodinných domů. Nové NN budou 

provedeny kabelem v zemi, který se zaústí do přípojkových skříní na jednotlivých plotech 

rodinných domů. Celá nová síť NN bude instalována postupně dle výstavby jednotlivých 

rodinných domů, v etapách jak je patrné z výkresové části. Kabelové rozvody NN budou ve 

vlastnictví ČEZ, a.s.. 

 V řešeném území je navrţeno nové veřejné osvětlení, které bude napájeno z nových 

rozvaděčů. Veřejné osvětlení je navrţeno tak, aby architektonicky zapadalo do rázu osvětlení 

celé Hrabové. 

 

Orientační propočet potřeby elektrické energie 

 

nPPi   

nip PP   

kde Pi - instalovaný (činný) výkon (kW) celého souboru objektů. Kategorie B2 – 7 kW/bj, 
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Pp - soudobý výkon (kW) celého souboru objektů, 

βn - koeficient současnosti (soudobosti) - 0,35, 

n - počet bytových jednotek. [1] 

 

kWnPPi 430607   

kWPP nip 5,15035,0430    

 

 

4.6.4 Plynovod 

 

     Hrabová je napojena na síť nízkotlakého plynovodního rozvodu s hlavní zásobovací 

regulační stanicí plynu, která je umístěna na ulici Klasná. Regulační stanice je o výkonu     

1200 m
3
/ h, STL / NTL. Z ní je veden páteřní plynovod NTL o dimenzích DN 100 mm – DN 

300 aţ do řešeného území. 

 

     Napojení řešeného území bude na stávající plynovod NTL D100 mm v ulici Závadova 

s okruhováním na stávající plynovod o dimenzi DN 100 mm v ulici Na Potoku a plynovod       

o dimenzi DN 80 mm v ulici Luţná.  

 

     Návrh plynovodu na daném území počítá s provedením nízkotlakého plynovodu (NTL) 

o dimenzi DN 100 (DN 80 mm v ulici Luţná), materiál bude polyetylén (PE). Přípojky budou 

provedeny o dimenzi DN 32 z PE. Plynovod bude mít ochranné pásmo o velikosti 1,0 m. 

Rozsah stávajících i nově navrţených řadů dle jednotlivých etap je patrný z výkresové části. 

 

Orientační propočet potřeby plynu 

qnQpv 
 

kde Qpv - výpočtová hodnota průtoku plynu, 

 n - počet zásobovaných bytových jednotek, 

q - specifická potřeba plynu. [1] 

 

hodmqnQpv /905,160 3  
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5. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

 

 

     Propočet nákladů pro jednotlivé etapy vychází z propočtu dle THU, pro které byly pouţity 

průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury z Ústavu územního rozvoje Také byly 

pouţity agregované poloţky AP 800 – běţné stavební práce a cenové ukazatele, které 

poskytují české stavební standardy od společnosti RTS, a.s. Brno. Ceny ostatních stavebních 

prvků jsou získány přímo od firem, které tyto prvky dodávají. Jedná se o mobiliář, dětské 

hřiště a trafostanici. 

 

 

5.1 Orientační propočet nákladů dle jednotlivých stavebních objektů 

 

Tab. 2 Orientační propočet nákladů SO pro I. etapu [20]  

SO Název počet MJ počet MJ Kč/MJ Cena bez DPH         

(v Kč) 

01 Příprava území      347 800 

 sejmutí ornice 0,25 m  m
3 3 478 100 347 800 

       

02 Rodinné domy     121 600 480 

 typ I 6 m
3
 1 170 4 640 32 572 800 

 typ II 9 m
3
 961 4 640 40 131 360 

 typ III 11 m
3
 958 4 640 48 896 320 

       

03 Kanalizace     4 262 357 

 DN 250  m 649 4 763 3 091 187 

 DN 400  m 182 6 435 1 171 170 

       

04 Vodovod     1 375 932 

 DN 80  m 177 2 186 386 922 

 DN 100  m 405 2 442 989 010 

       

05 Plynovod     1 420 282 

 DN 80  m 185 2 186 404 410 

 DN 100  m 416 2 442 1 015 872 

       

06 Vedení VN  m 1 175 1 400 1 645 000 

       

07 Vedení NN  m 769 1 453 1 117 357 
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08 Trafostanice  ks 1 750 000 750 000 

       

09 
Veřejné osvětlení               

(včetně kabeláţe) 
 

ks 31 26 750 829 250 

       

10 Komunikace     12 323 780 

 komunikace  m
2 

4 221 2 455 10 362 255 

 parkovací stání  m
2 

304 775 235 600 

 chodníky  m
2 

2 227 775 1 725 925 

       

11 Areál dětského hřiště     1 322 607 

 vybavení děts. hřiště     469 852 

 lavičky   ks 21 3 241 68 061 

 odpadkové koše   ks 8 4 743 37 944 

 vodní prvek  ks 1 389 000 389 000 

 zeleň  m
2 

3 225 110 354 750 

        

12 Sadové úpravy     208 823 

 
zeleň kolem 

komunikací 
 

m
2 

1 586 110 174 460 

 
výsadba stromů (výška 

do 250 cm) 
 

ks 25 789 19 725 

 

výsadba stromů (výška 

nad 250 cm)  ks 13 1 126 14 638 

       

 CENA CELKEM     147 203 668 

 

 

Tab. 3 Orientační propočet nákladů SO pro II. etapu [20] 

SO Název počet MJ počet MJ Kč/MJ Cena bez DPH 

 (v Kč) 

01 Příprava území      287 100 

 sejmutí ornice 0,25 m  m
3 2871 100 287 100 

       

02 Rodinné domy     158 214 720 

 typ I 7 m
3
 1 170 4 640 38 001 600 

 typ II 14 m
3
 961 4 640 62 426 560 

 typ III 13 m
3
 958 4 640 57 786 560 

       

03 Kanalizace     2 791 118 

 DN 250  m 586 4 763 2 791 118 

       

04 Vodovod     1 953 600 

 DN 100  m 800 2 442 1 953 600 
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05 Plynovod     1 931 622 

 DN 100  m 791 2 442 1 931 622 

       

07 Vedení NN  m 570 1 453 828 210 

       

09 
Veřejné osvětlení               

(včetně kabeláţe) 
 

ks 18 26 750 481 500 

       

10 Komunikace     10 786 925 

 komunikace  m
2 

3 670 2 455 9 009 850 

 chodníky  m
2 

2 293 775 1 777 075 

       

12 Sadové úpravy     208 823 

 
zeleň kolem 

komunikací 
 

m
2 

1 419 110 160 035 

 
výsadba stromů (výška 

do 250 cm) 
 

ks 5 789 3 945 

       

 CENA CELKEM     177 483 618 

 

     Celková cena za stavební objekty v I. a II. etapě činí 324 687 286,-Kč bez DPH. 

 

 

5.2 Celkové náklady stavby 

 

I. Projektové a průzkumné práce                                                                    16 234 365,-Kč 

II. Provozní soubory                                                                                                       0,-Kč 

III. Náklady na umístění stavby                                                                     16 234 365,-Kč 

IV. Stavební objekty                                                                                     324 687 286,-Kč 

V. Stroje, zařízení, inventář                                                                                            0,-Kč                                                                

VI. Umělecká díla                                                                                                           0,-Kč 

VII. Jiné investice – výkupy pozemků 580,-Kč/m
2
                                        53 725 980,-Kč                     

VIII. Rezerva                                                                                                  16 234 365,-Kč 

IX. Ostatní náklady                                                                                                         0,-Kč 

Náklady celkem bez DPH                                                                           427 116 361,-Kč 

 

     Celkové náklady ve výši 427 116 361,-Kč jsou uvedeny bez DPH, k této ceně bude 

připočteno DPH v zákonné výši.  
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6. ZÁVĚR 

 

     Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh územní studie lokality při ulici Závadova 

v Ostravě – Hrabová. Jednalo se zejména o urbanistické řešení s napojením řešeného území 

na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Práce byla rozdělena do dvou etap výstavby, 

které byly podrobně zpracovány a ke kterým byl proveden orientační propočet nákladů.  

 

     Jedním z hlavních úkolů při zpracování návrhu zástavby v této lokalitě bylo nově navrţené 

území zatraktivnit pro budoucí investory a zabránit pohledu na stávající průmyslový areál 

„TAJGA“. Toto bylo docíleno dostatečným mnoţstvím zeleně a areálem dětského hřiště. 

 

     Vzhledem ke vzniku průmyslových zón na území města Ostravy a posílení významu 

tohoto města na území České republiky je nutné budování nových obytných ploch. Výsledný 

návrh řešení umoţní nové moţnosti moderního a komfortního bydlení v rodinných domech. 
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Vlastník 
Pozemek 

parc.č. 
Druh pozemku Způsob vyuţití / ochrany 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1895/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1895/2 ostatní plocha jiná plocha 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1902/2 trvalý travní porost ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1898 ostatní plocha manipulační plocha 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1899/1 orná půda ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1899/13 orná půda ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1899/14 orná půda ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1899/35 orná půda ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 1899/38 orná půda ZPF 

Šebestová Jaroslava, bytem Jezerní 656/7, 

720 00 Ostrava - Hrabová 2589/4 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

Berberakis Sotiris a Gerová Marcela, oba 

bytem Paskovská 163/129, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1906/2 trvalý travní porost ZPF 

Berberakis Sotiris a Gerová Marcela, oba 
bytem Paskovská 163/129, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1907 zahrada ZPF 

Berberakis Sotiris a Gerová Marcela, oba 

bytem Paskovská 163/129, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1909 zahrada ZPF 

Berberakis Sotiris a Gerová Marcela, oba 

bytem Paskovská 163/129, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1910/2 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
společný dvůr 

Štalmach Vladimír a Štalmachová Hana, 
oba bytem Luţná 835/5, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1905/1 trvalý travní porost ZPF 

Štalmach Vladimír a Štalmachová Hana, 

oba bytem Luţná 835/5, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1906/3 trvalý travní porost ZPF 

Štalmach Vladimír a Štalmachová Hana, 

oba bytem Luţná 835/5, 720 00 Ostrava - 
Hrabová 

1899/2 orná půda ZPF 

Štalmach Vladimír a Štalmachová Hana, 

oba bytem Luţná 835/5, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1899/8 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

  

Štalmach Daniel, bytem Luţná 835/5, 720 

00 Ostrava - Hrabová 1901/1 trvalý travní porost ZPF 

Štalmach Daniel, bytem Luţná 835/5, 720 

00 Ostrava - Hrabová 1901/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
  

Rovenský Ladislav a Rovenksá Karla, oba 

bytem Obchodní 595/6, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1910/1 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
  



 
 

Rovenský Ladislav a Rovenksá Karla, oba 

bytem Obchodní 595/6, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1910/9 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
  

Rovenský Ladislav a Rovenksá Karla, oba 

bytem Obchodní 595/6, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1911/1 zahrada ZPF 

Gajdoš Libor a Gajdošová Radmila, oba 

bytem Luţná 772/7, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1899/4 orná půda ZPF 

Gajdoš Libor a Gajdošová Radmila, oba 

bytem Luţná 772/7, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1899/6 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
  

Ing. Vladimír Vašnovský a Bc. Eva 

Vašnovská, oba bytem Luţná 798/9, 720 00 

Ostrava - Hrabová 
1899/5 orná půda ZPF 

Ing. Vladimír Vašnovský a Bc. Eva 

Vašnovská, oba bytem Luţná 798/9, 720 00 

Ostrava - Hrabová 
1899/7 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

  

MUDr. Věra Knoll, bytem Boţetěchova 

665/22, 720 00 Ostrava - Hrabová 1899/11 orná půda ZPF 

MUDr. Věra Knoll, bytem Boţetěchova 
665/22, 720 00 Ostrava - Hrabová 1899/36 orná půda ZPF 

Pavelková Blanka, bytem Hornopolní 

2830/51, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava 1899/12 trvalý travní porost ZPF 

Pavelková Blanka, bytem Hornopolní 

2830/51, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava 1902/3 trvalý travní porost ZPF 

Burian Martin, bytem Výletní 715/13, 739 

32 Vratimov 1  1899/16 orná půda ZPF 

Burian Martin, bytem Výletní 715/13, 739 

32 Vratimov 1  1899/17 orná půda ZPF 

Burian Martin, bytem Výletní 715/13, 739 
32 Vratimov 1  1899/18 orná půda ZPF 

Burian Martin, bytem Výletní 715/13, 739 

32 Vratimov 1  1899/40 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
stavba  

Ing. Oldřich Kander a Kanderová Jiřina, 

oba bytem Hešova 132/4, 720 00 Ostrava - 

Hrabová  
1899/15 orná půda ZPF 

Pácl Milan a Páclová Lucie, oba bytem 

Kollárova 584/18, 709 00 Ostrava - Mar. 

Hory 
1899/19 orná půda ZPF 

JUDr. Oldřich Krpec a Krpcová Anna, oba 

bytem Chrobákova 543/6, 724 00 Ostrava - 

Stará Bělá 
1899/20 orná půda ZPF 

JUDr. Oldřich Krpec a Krpcová Anna, oba 

bytem Chrobákova 543/6, 724 00 Ostrava - 

Stará Bělá 
1899/21 orná půda ZPF 

MUDr. František Nowak, bytem U Kotelny 

543/18, 720 00 Ostrava - Hrabová 1899/34 orná půda ZPF 

Ing. Jiří Závada, bytem Krůčkova 221/2, 

721 00 Ostrava - Svinov 1899/37 orná půda ZPF 

Ing. Marie Pavlíková, bytem Pod Kříţovou 

332, 738 01 Frýdek - Místek - Staré Město 1871 trvalý travní porost ZPF 



 
 

Černý Miloš, bytem Paskovská 790/151, 

720 00 Ostrava - Hrabová  1872/1 vodní plocha zamokřená plocha 

Černý Miloš, bytem Paskovská 790/151, 

720 00 Ostrava - Hrabová  1883 vodní plocha zamokřená plocha 

Černý Miloš, bytem Paskovská 790/151, 

720 00 Ostrava - Hrabová  1890/2 ostatní plocha manipulační plocha 

Černý Miloš, bytem Paskovská 790/151, 

720 00 Ostrava - Hrabová  1891 trvalý travní porost ZPF 

Liška Martin a Lišková Hana, oba bytem 

Luţná 822/6, 720 00 Ostrava - Hrabová 1903 trvalý travní porost ZPF 

TCHAS, spol. s r.o., se sídlem Francouzská 

6167/5, 708 00 Ostrava - Poruba 1976/4 ostatní plocha manipulační plocha 

Novák Pavel a Nováková Marcela, oba 

bytem Závadova 255/7, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1843/2 zahrada ZPF 

Jan Sýkora, bytem Závadova 686/2, 720 00 

Ostrava - Hrabová, Karel Sýkora, bytem 

Lískovec 81, 738 01 Frýdek - Místek 1, Ing. 

Václav Sýkora, bytem Lomená 1293, 742 

58 Příbor, Zdeněk Sýkora, bytem Na Popí 
57/44, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

1839/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
  

Jan Sýkora, bytem Závadova 686/2, 720 00 

Ostrava - Hrabová, Karel Sýkora, bytem 

Lískovec 81, 738 01 Frýdek - Místek 1, Ing. 

Václav Sýkora, bytem Lomená 1293, 742 

58 Příbor, Zdeněk Sýkora, bytem Na Popí 
57/44, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

1884/3 orná půda ZPF 

Jan Sýkora, bytem Závadova 686/2, 720 00 

Ostrava - Hrabová, Karel Sýkora, bytem 

Lískovec 81, 738 01 Frýdek - Místek 1, Ing. 

Václav Sýkora, bytem Lomená 1293, 742 
58 Příbor, Zdeněk Sýkora, bytem Na Popí 

57/44, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

1885/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

Jan Sýkora, bytem Závadova 686/2, 720 00 

Ostrava - Hrabová, Karel Sýkora, bytem 

Lískovec 81, 738 01 Frýdek - Místek 1, Ing. 

Václav Sýkora, bytem Lomená 1293, 742 
58 Příbor, Zdeněk Sýkora, bytem Na Popí 

57/44, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

1888/1 ostatní plocha neplodná půda 

Kroček Jiří, bytem Závadova 914/12, 720 

00 Ostrava - Hrabová 1884/4 orná půda ZPF 

Kroček Jiří, bytem Závadova 914/12, 720 

00 Ostrava - Hrabová 1885/3 ostatní plocha ostatní komunikace 

Geologický průzkum Ostrava a.s., se sídlem 

Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 
1889/2 ostatní plocha manipulační plocha 

Ing. Marcel Kryl, bytem V Zálomu 2897/2, 

700 30 Ostrava - Jih - Zábřeh 1884/1 orná půda ZPF 



 
 

ČR, Pozemkový fond České republiky, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - 

Ţiţkov 
1899/10 orná půda ZPF 

ČR, Povodí Odry, státní podnik, se sídlem 

Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Mor. 

Ostrava 
2588/5 vodní plocha 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

ČR, Lesy České republiky, s.p.,  se sídlem 

Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec 

Králové 
1886/2 lesní pozemk 

pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 

ČR, Lesy České republiky, s.p.,  se sídlem 

Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec 

Králové 1874/2 lesní pozemk 

les jiný neţ hospodářský / 

pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 

ČR, Lesy České republiky, s.p.,  se sídlem 

Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec 

Králové 1879 lesní pozemk 

les jiný neţ hospodářský / 

pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 

ČR, Lesy České republiky, s.p.,  se sídlem 

Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec 

Králové 1880 lesní pozemk 

les jiný neţ hospodářský / 

pozemek určený k plnění 

funkcí lesa 

MSK, Správa silnicMoravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace,  se sídlem 

Úprkova 795/1, 70223 Ostrava - Přívoz 
2584/5 ostatní plocha silnice 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1882/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1899/3 orná půda ZPF 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1899/9 orná půda ZPF 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1752/22 ostatní plocha ostatní komunikace 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1752/23 ostatní plocha ostatní komunikace 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1877 vodní plocha zamokřená plocha 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1884/2 orná půda ZPF 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1885/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 
1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 1886/1 ostatní plocha jiná plocha 

SMO, Městský obvod Hrabová, Baţanova 

174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová 
2584/3 ostatní plocha ostatní komunikace 



 
 

SMO, Městský obvod Hrabová, Baţanova 

174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová 1882/1 ostatní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

SMO, Městský obvod Hrabová, Baţanova 

174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová 1882/1 ostatní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

SMO, Městský obvod Hrabová, Baţanova 

174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová 
1887 vodní plocha 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

SMO, Městský obvod Hrabová, Baţanova 

174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová 
2589/1 vodní plocha 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
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DENÍK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

HARMONOGRAM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  (Ing. Jana Muťková, 2009/2010) 

Říjen 2009 Výběr tématu BP 

Zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Hrabová se zpracováním 

BP 

                               Konzultace s vedoucím BP 

                              Zadání BP  

 

Listopad 2009 Zpracování harmonogramu postupu prací na BP 

 Zajištění podkladů pro BP  

- územní plán města  

- digitální mapové podklady – GIS magistrátu města Ostravy 

- zajištění potvrzení fakulty pro vyjádření k existenci IS 

- ţádost o vyjádření a digitální podklady k existenci síti společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

- ţádost o vyjádření a digitální podklady k existenci síti společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. 

- ţádost o vyjádření a digitální podklady k existenci síti společnosti 

RWE Distribuční sluţby, s.r.o.  

 

Prosinec 2009 Zajištění podkladů pro BP  

- doporučená odborná literatura  

- listy vlastnické dotčených pozemků 

- letecké snímky řešeného území 

  

Leden 2010 Situace širších vztahů 

                                Situace řešeného území s vyznačením limitů území 

                                Urbanisticko – architektonický návrh vyuţití ploch 

                                 Půdorysy, řezy a pohledy RD 

                                 Konzultace s vedoucím BP                                   

 

Únor 2010 Příprava rozpracované BP pro prezentaci v předmětu Projekt 1  

                                 Textová část BP 

                                   Zbývající doplňující výkresy grafické části BP (schéma příčných řezů 

uličního profilu, dětské hřiště) 

                                     Konzultace s vedoucím BP                        

                                    

Březen 2010      Zpracování propočtu nákladů 

                                     Konečná verze textové a grafické části, příloh, anotace  

  Konzultace s vedoucím BP   

 

Duben 2010  Konečná tisková kontrola, příprava digitální prezentace 

                                     Konzultace s vedoucím BP 

  Tisk, vazba, odevzdání BP 

 

 


