
 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace lokality ul. Riegrovy, Ostrava - Hrušov 

Revitalization of Rieger Street in Ostrava – Hrušov Locality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                         Radek Dohnal 

Vedoucí bakalářské práce:                Ing. Rostislav Walica 

 

 

Ostrava 2010 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě dne  ………………………..                      …………………………………                        

                                 podpis studenta 

 



 
 

Prohlašuji, že 
 
-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

 č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

 náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

 dílo. 

-beru na vědomí, že VŠB-TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou 

 práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.) 

-souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně    

 VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

 práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

 systému   VŠB-TUO. 

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

 s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

-bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

 využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne  

 požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

 díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

-beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

 zákona č. 111/19987 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

 (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

 obhajoby. 

 
 
 
 
V Ostravě ………………………………..              ……………………………. 
                                                                                     podpis studenta 
 
 
 

 

  



 
 

Anotace bakalářské práce 

Radek Dohnal, Revitalizace lokality ul. Riegrovy, Ostrava – Hrušov, Vysoká škola báňská 

- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 

2010, 76 stran, Bakalářská práce, Vedoucí Ing. Rostislav Walica. 

 

Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh konverze lokality ul. Riegrovy 

z funkčního využití „Lehký průmysl“ na „Živnostenské území“, která by umožnila spojení 

funkce bydlení s nerušící drobnou výrobou, službami a občanskou vybaveností. Studie je 

zpracována na základě urbanistických a územně technických podmínek území, zohledňuje 

okolní prostředí a obsahuje urbanistický návrh, řešení technické infrastruktury a řešení 

veřejných prostranství, včetně zeleně. Urbanistický návrh řešení území je vypracován ve 

dvou variantách, z nichž jedna je rozpracována a vyhotovena v rozsahu územní studie. 

Součástí práce je textová dokumentace, grafické řešení a propočet nákladů navrhovaného 

řešení. 

 

The Bachelor Thesis Annotation 

Radek Dohnal, Revitalization of Rieger Street in Ostrava – Hrušov Locality, VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of civil engineering, Department of Urban 

Engineering, Ostrava 2010, 76 pages, Bachelor Thesis, Supervisor Ing. Rostislav Walica. 

 

The aim of the thesis is to develop a proposal for converting the site from the street Rieger 

functional use of "light industry" to "the Guild", which would enable the functions of 

living with a little disturbing production, services and amenities. The study is prepared on 

the basis of urban planning and land area of technical conditions, taking into account the 

surrounding environment, and includes urban design, technical solutions and infrastructure 

solutions for public spaces, including green. Urban design solutions area is developed in 

two versions, one of which is elaborated and executed in the territorial scope of the study. 

Part of this work is a text file, graphic solutions and costing of the proposed solutions. 

  



 
 

SEZNAM ZKRATEK 

 

ADSL  Vysokorychlostní internet (Asymetric Digital Subscriber Line =  

  Asymetrická digitální účastnická linka) 

AGN  Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách   

  mezinárodního významu 

AMS  Automatické měřící stanice 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČD   České dráhy 

ČEZ  České energetické závody 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSAD   Československá automobilová doprava 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IAD   Individuální automobilová doprava 

IDOS  Integrovaný dopravní systém  

MHD   Městská hromadná doprava 

MK   Místní komunikace 

MS  Měřící stanice 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NN  Nízké napětí 

OOV  Ostravský oblastní vodovod 

OVaK  Ostravské vodovody a kanalizace 

RD  Rodinný dům 

RWE  Název plynárenské společnosti 

ŘRD  Řadový rodinný dům 

TEM – koridor  Transevropský mezinárodní koridor (Trans – European – Motorway) 

TQM  Název dopravní společnosti 

TUV  Teplá užitková voda 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

ÚČOV  Ústřední čistírna odpadních vod 

ÚMOb  Úřad městského obvodu 



 
 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VN  Vysoké napětí 

VTL  Vysokotlaké potrubí 

VVN  Velmi vysoké napětí 

VVTL  Velmi vysokotlaké potrubí 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

1. ÚVOD    1 

2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK ŘEŠENÉ 

POBLEMATIKY    2 

2.1 Hlavní teoretická východiska    2 

2.2 Doplňující teoretické pojmy    5 

3. ZÁKLADNÍ POZNATKY A ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO 

ÚZEMÍ    8 

3.1 Historie obce    8 

3.2 Znak obce  11 

3.3 Přírodní podmínky  13 

3.4.1 Geomorfologické poměry  13 

3.4.2 Geologické poměry  14 

3.4.3 Klimatické poměry  14 

3.4.4 Radonové riziko  15 

3.4.5 Hydrologické poměry  16 

3.4.6 Pedologické poměry  17 

3.4.7 Biogeografické poměry  19 

3.4 Doprava  19 

3.5.1 Silniční doprava  20 

3.5.2 Statická doprava  21 

3.5.3 Železniční doprava  22 

3.5.4 Hromadná doprava osob  23 

3.5.5 Pěší a cyklistická doprava  23 

3.5.6 Letecká a vodní doprava  25 

3.5 Technická infrastruktura  25 

3.6.1 Zásobování pitnou vodou  25 

3.6.2 Stokování a čištění odpadních vod  28 

3.6.3 Zásobování elektrickou energií  31 

3.6.4 Zásobování plynem 32 

3.6.5 Spoje a spojová zařízení  33 

3.6 Občanská vybavenost  33 

3.7 Bydlení  34 

3.8 Obyvatelstvo  34 

3.9 Ovzduší  36 



 
 

3.10 Územní systém ekologické stability 37 

4. SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 39 

4.1 Identifikační údaje  39 

4.2 Podklady  39 

4.3 Základní údaje o zadání  40 

4.4 Vymezené území  40 

4.5 Širší vztahy  41 

4.6 Limity využití území  41 

4.7 Funkční využití území  42 

4.8 Vlastnictví pozemků  42 

5. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHU 43 

5.1 Urbanistický návrh řešeného území: varianta 1  43 

5.2 Urbanistický návrh řešeného území: varianta 2  45 

5.3 Výběr jedné ze dvou variant a jejich srovnání  47 

5.4 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 2. varianty urbanistického 

návrhu  48 

5.5 Dopravní řešení 2. varianty urbanistického návrhu  48 

5.5.1 Návrh silničních komunikací  48 

5.5.2 Návrh pěších komunikací  49 

5.5.3 Návrh statické dopravy  49 

5.6 Zásobování pitnou vodou v 2. variantě urbanistického návrhu  50 

5.7 Stokování v 2. variantě urbanistického návrhu  51 

5.8 Zásobování elektrickou energií v 2. variantě urbanistického návrhu  52 

5.9 Zásobování plynem v 2. variantě urbanistického návrhu  53 

5.10 Spoje a spojová zařízení v 2. variantě urbanistického návrhu  54 

5.11 Veřejné osvětlení v 2. variantě urbanistického návrhu  54 

5.12 Veřejná zeleň v 2. variantě urbanistického návrhu  55 

5.13 Mobiliář v 2. variantě urbanistického návrhu  55 

5.14 Řešení odpadů v 2. variantě urbanistického návrhu  56 

6. VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI 57 

6.1 Propočet nákladů na pozemky  57 

6.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území  57 

6.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty  58 

6.3.1 Budovy pro bydlení  58 



 
 

6.3.2 Stavební objekty ze zóny sportu a rekreace  58 

6.3.3 Stavební objekty s funkcí služeb  59 

6.3.4 Stavební objekty pro skladování  59 

6.4 Propočet nákladů na komunikace  60 

6.4.1 Silniční komunikace  60 

6.4.2 Statická doprava  60 

6.4.3 Pěší komunikace  61 

6.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu  61 

6.5.1 Vodovod  61 

6.5.2 Kanalizace  61 

6.5.3 Rozvod elektrické energie  62 

6.5.4 Plynovod  62 

6.5.5 Spoje a spojová zařízení  63 

6.5.6 Veřejné osvětlení  63 

6.6 Propočet nákladů na zeleň  64 

6.7 Propočet nákladů na mobiliář  64 

6.8 Celkové náklady  65 

7. ZÁVĚR  67 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 69 

8.1 Knihy  69 

8.2 Přednášky  69 

8.3 Normy a zákony  69 

8.4 Webové portály  70 

9. SEZNAM TABULEK 72 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ  73 

11. SEZNAM GRAFŮ 74 

12. SEZNAM PŘÍLOH 75 

13. SEZNAM VÝKRES 76 

 

  



1 
 

1.  ÚVOD 

 

Témata bakalářských prací byla zveřejněna již na konci třetího ročníku studia. Datem 

zveřejnění odstartovalo období, kdy si studenti mohli dle libosti vybrat jedno z nabízených 

témat, nebo si určit své vlastní. Na první pohled mi padlo do oka téma s názvem „Návrh 

rezidenčního bydlení v okolí Riegrovy ulice, Ostrava – Hrušov“ a nechal jsem si jej tedy 

zapsat. Jako konzultant byl k tomuto tématu přiřazen člen zastupitelstva městského obvodu 

Slezská Ostrava, pan Ing. Jiří Šárek. Již po první konzultaci s panem Šárkem jsem zjistil, 

že představy zástupců městského obvodu a zástupců stavební fakulty o využití této lokality 

se poněkud rozcházejí. Nakonec bylo téma opraveno a přejmenováno na „Revitalizace 

lokality ul. Riegrovy, Ostrava – Hrušov“. Více by mi vyhovovalo původní zadání, ale 

nakonec jsem usoudil, že tato situace bude dobrou přípravou pro budoucí praxi. Zadání 

jsem si tedy ponechal a rozhodl se, že se s ním „poperu“. 

Hrušov má bohatou historii, původně byl obcí, dnes je jednou z okrajových částí města 

Ostravy. Jedná se o území, které bylo vždy atraktivní a zažilo prudký rozvoj, a to zejména 

s těžbou černého uhlí a rozvojem chemického průmyslu. Lokalita Riegrovy ulice sloužila 

jako obytná zóna pro horníky blízkého dolu Odra. Dnes je na „slávu“ této lokality již 

zapomenuto a je městu spíše trnem v oku. Území je totiž značně poznamenáno 

zmiňovanou těžbou (halda v těsné blízkosti) a jelikož se jedná o záplavové území 

na soutoku řek Ostravice a Odry, tak i záplavami z roku 1997. „Popularitu“ tohoto území 

navíc dokresluje nepřizpůsobivá místní romská komunita obývající zchátralé objekty. Kdo 

může, radši se území vyhne. 

Oblast Riegrovy ulice je v územním plánu vedena jako území „Lehkého průmyslu“, 

ale je rozhodnuto o konverzi na „Živnostenské území“. Hlavním cílem této bakalářské 

práce je tedy vytvořit návrh na přeměnu tohoto území na „Živnostenské“, které by 

umožnilo spojení funkce bydlení s nerušící drobnou výrobou, službami a občanskou 

vybaveností. Dalším cílem je zatraktivnit tuto lokalitu, přilákat do ní lidi a tím ji oživit – 

revitalizovat. V práci jsou uvedeny poznatky ze studia na vysoké škole a je zpracována na 

základě urbanistických a územně technických podmínek území, zohledňuje okolní 

prostředí a obsahuje urbanistický návrh, řešení technické infrastruktury a řešení veřejných 

prostranství, včetně zeleně. Urbanistický návrh řešení území je vypracován ve dvou 

variantách, z nichž jedna je rozpracována a vyhotovena v rozsahu územní studie. Součástí 

práce je textová dokumentace, grafické řešení a propočet nákladů navrhovaného řešení. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Pro pochopení dané problematiky je třeba znát některá teoretická východiska a vazby mezi 

nimi. Také je důležité znát význam užívaných slov a pojmů. Zde jsou uvedeny některé 

pojmy, bez kterých se neobejdeme, a přitom se vyskytují v textu. 

 

2.1 Hlavní teoretická východiska 

 

Urbanismus 

Základem tohoto slova je „urban“, což v překladu znamená „městský“. Urbanismus je tedy 

architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale projektovat 

sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou 

a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování 

k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 

ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. 

Území 

Území je určená část zemského povrchu, zahrnuje ovšem i to, co se nachází pod ním. 

Územní plánování 

Územní plánování je činnost, v jejímž rámci je nutno sladit zájmy samosprávy na rozvoji 

obce či kraje, zájmy dotčených orgánů a v neposlední řadě zájmy jednotlivých vlastníků 

nemovitostí. Při hledání kompromisu nelze plně vyhovět všem subjektům, ale vždy je třeba 

sledovat princip rovnováhy tří aspektů – ekonomického, ekologického a sociálního.  

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, tj. rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života generací budoucích, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
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Územní plán 

Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího rozvoje. 

V souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochranu hodnot území, 

plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 

Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření 

a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán 

patří k základním stavebním kamenům udržitelného rozvoje a přímo či nepřímo ovlivňuje 

životní úroveň každého, kdo v území žije. 

Funkční využití území 

Obor územní plánování vytváří územní plán, ve kterém určuje funkční využití území. Tato 

území jsou určena k využití podle svých charakteristických vlastností, např. rozloha, půdní 

podloží, kontaminace, poloha, pozice vůči okolí, hladina spodní vody atd. Území se 

z hlediska funkce dělí na bydlení individuální, bydlení hromadné, živnostenské území, 

lehký průmysl, těžký průmysl, zemědělská půda, jádrové území, občanská vybavenost, 

sportovní areály, lesy a další. Pro každý takový typ území jsou určeny objekty výstavby 

vhodné, přípustné, nebo výjimečně přípustné. 

Živnostenské území 

Živnostenské území je smíšené území technického a podnikatelského charakteru ve spojení 

s bydlením. Je územím obklopujícím a vyživujícím jádrové území a oddělujícím jej 

od periferních oblastí. Toto funkční vymezení splňuje dostatečně požadavky na 

promíchanost funkcí, ale na rozdíl od jádrového území je více zaměřeno na výrobní sféru a 

umístění funkcí s jádrovým územím neslučitelných. Současně je v tomto území nutno 

podporovat zastoupení různých forem bydlení a služeb, které zajistí život po celý den. Je 

důležitá podpora rozvoje podnikání, avšak umístění funkcí významných z hlediska zátěže 

(hluk, doprava), je nutno posuzovat individuálně. 

Lehký průmysl 

Lehký průmysl, především jako zdroj pracovních příležitostí, má ve městě své pevné 

místo. Ostrava je navíc specifická průmyslovými areály umístěnými v těsné blízkosti 

centra, či dokonce promíchanými s bydlením. Avšak v dlouhodobém horizontu je stanoven 

cíl, lehký (i těžký) průmysl vytlačit do vymezených průmyslových lokalit. Záporem 
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takovýchto území je jeho negativní vliv na okolí. Znečištění ovzduší a nadměrný hluk, 

stejně jako související těžká doprava, podstatně znehodnocují okolní městská území a činí 

je neatraktivními. 

Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost jako monofunkční soustředěná plocha se samostatně částech města 

nenachází. Funkce občanské vybavenosti je běžnou součástí ostatních funkčních ploch, je 

promíchána a to včetně vzdělávání a zábavy. Rozsáhlejší monofunkční plochy občanské 

vybavenosti lze umisťovat jako startéry rozvoje území. Do zóny občanské vybavenosti 

patří např. obchody, ubytování, školství, zdravotnictví, administrativa. 

Služby 

Jedná se o zónu s větším počtem obchodů. Obchodní centrum je typickou zónou služeb. 

Mohou zde být i další služby jako jsou např. servisy, opravny, půjčovny, čistírny, 

kadeřnictví, holičství, masáže atd. Na takovou zónu je většinou nahlíženo z hlediska 

finančního. 

Obytná zóna 

Obytná zóna musí být na svém začátku i konci označena dopravní značkou „obytná zóna“. 

Dopravní prostor, který je v tomto případě společný pro motoristy, pěší i cyklisty, musí mít 

šířku minimálně 3,5 metrů. V případě minimální šířky musí být po padesáti metrech místa 

pro vzájemné vyhýbání automobilů. Maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 

kilometrů za hodinu, je zde povoleno hraní dětí, což je také vyznačeno na dopravní značce. 

Ve výše zmíněném prostoru jsou po padesáti metrech zpomalovací prahy, nejsou zde 

chodníky a parkování je povoleno pouze na vyznačených parkovacích plochách. Motoristé 

projíždějící obytnou zónou musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 

ohrozit. V případě nutnosti má vozidlo povinnost zastavit. Cílem obytné zóny je odradit 

všechna ostatní vozidla od zbytečného průjezdu obytným souborem. 

Limity využití území 

Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících 

z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití 

území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. 

Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je 

respektovat. Limitem je např. ochranné pásmo komunikace, železnice, lesa, elektrického 

vedení a dalších, hranice biokoridoru, hranice území s důlními vlivy aj. 
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Rodinný dům 

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

požadavkům na rodinné bydlení a více než polovina podlahové plochy místností a prostorů 

je určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní 

a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Řadový rodinný dům 

Takový dům vzniká řazením jednotlivých objektů RD bezprostředně vedle sebe se 

společnými štítovými nebo požárními stěnami. Půdorys každé sekce zabírá celou šířku 

pozemku. ŘRD má nejmenší zastavěnou plochu ze všech typů RD a z hlediska 

urbanistické ekonomie až 14% úsporu oproti izolovaným RD, min. velikost pozemku je 

300 m2, šířka 6,0 - 9,0 m. Existuje více forem řazení těchto RD, např. rovné řádky, 

obdélníkové řazení, šachovnicové řazení, ustupující řádky, meandrové řádky a další. 

Bytový dům 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty, 

které jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně 

hlavnímu vstupy z veřejné komunikace. 

Polyfunkční dům 

Polyfunkční dům je objekt, který slučuje více funkcí dohromady. Nejobvyklejší kombinací 

je funkce bydlení a obchodu, nebo služeb. Výjimkou ale nejsou ani kombinace 

administrativy a bydlení, nebo administrativy a drobných opraven. Kombinací může být 

mnohem víc, ale musí splňovat požadavky z hlediska hluku a hygieny a jedna funkce 

nesmí negativně ovlivňovat funkci druhou. Zpravidla se jedná o víceposchoďové domy, 

kde každé podlaží plní jinou funkci. 

 

2.2 Doplňující teoretické pojmy 

 

Obec 

Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Tvoří územní celek a její území 

je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími. Základním prvkem jsou její občané. 

Obec se snaží hájit jejich zájmy a potřeby. Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada 

obce. Reprezentantem obce je starosta. 
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Území katastrální 

Katastrální území je „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“. Katastrální území je rozděleno 

na parcely, které jsou očíslovány. Evidují se i budovy stojící na jednotlivých parcelách, 

a to číslem popisným a evidenčním. Budovy patří do katastru nemovitostí. 

Parcela 

Parcela je geometrické určení a zobrazení daného pozemku v katastrální mapě 

s vyznačením parcelního čísla. Hovorově je parcela malý pozemek. 

Komunikace 

Komunikace je hmotně a účelově vymezené dopravní spojení k pohybu dopravních 

prostředků, chodců, živočichů, k přemisťování hmot, kapalin, plynů, energií a dat. Podle 

povahy a druhu se dělí na pozemní, nadzemní, podzemní, drážní, výškové, vodní, letecké, 

potrubní, telekomunikace atd. 

Technická infrastruktura 

Tento pojem představuje technické vybavení daného území. Zabývá se především vedením 

sítí jednotlivých odvětví. Jedná se o vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu, sdělovací 

kabely, teplovod a další. Zahrnuje také dopravní dostupnost území, silniční, železniční, 

leteckou a vodní. 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo je ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou 

bylo toto území vymezeno. Ochranná pásma jsou dána zákonem nebo vyhlašována 

územním rozhodnutím z důvodu ochrany zájmů společnosti. Ochranná pásma ochraňují 

ovzduší, přírodu, ložiska nerostů, průmyslové závody, báňské stavby, dopravní stavby, 

zemědělské stavby, inženýrské sítě, zdroje pitné vody, kulturní památky, památkové 

rezervace a další. 

Rekonstrukce 

Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, 

znovu-sestrojení). Je to obecný termín, se kterým se setkáme nejen v architektuře, ale 

i v jiných oborech. V architektuře a stavebnictví znamená přestavbu nebo návrat ke 

staršímu nedochovanému stavu. V tomto významu – tedy ve smyslu obnovení 

nedochovaného staršího stavu – patří k základním prostředkům památkové péče. 

Asanace  

Slovo asanace pochází z lat. sanare a franc. assainir, ozdravit. Je to soubor opatření 

sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl 
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zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy 

často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.  

Revitalizace 

Slovo revitalizace pochází z lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný, a znamená 

obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti kulturních menšin, 

místních tradic a podobně. Dnes se používá ve velmi mnoha spojeních, i v architektuře 

a stavebnictví. Pojmy jako revitalizace území, revitalizace krajiny, revitalizace zeleně, 

revitalizace stavby a jiné, se dnes staly obvyklými a používanými slovními výrazy. 
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3. ZÁKLADNÍ POZNATKY A ROZBOR SOU ČASNÉHO 

STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

3.1 Historie obce 

 

V písemných pramenech se poprvé setkáváme se vsí Hrušov (villam Grussene) v listině asi 

z roku 1256, kterou český král Přemysl Otakar II. a opolský kníže Vladislav stanovili státní 

hranice mezi Moravou a sousedním Opolskem. Uvádí se též v soupise desátků 

vratislavského biskupství asi z roku 1305 (Grussow). Bližší zprávy o této knížecí vsi 

(Gruschow) nacházíme v listině těšínského knížete Kazimíra z roku 1332, kterou obnovuje 

výsadky dědičnému fojtu Staškovi (dnes se nachází v Hrušově ulice Staškova, která je 

přímo součástí řešeného území mé bakalářské práce). Podle ní měl Hrušov tehdy 20 

franckých lánů polí (lán = 24 -25 ha), z nichž tři náležely fojtovi. K dědičnému fojtství dále 

náležely svobodné zahrady, svobodný mlýn na řece Ostravici, ostrůvek v řece Odře pod 

Vrbicí, objekty jako řeznictví, krčma atd. 

V roce 1426 byl držitelem Hrušova Herbort z Hrušova (von Greysaw). V roce 1447 

dědil kníže Bolko fryštátské panství též s dílem zemanské vsi Hrušov (Hruszowie). V roce 

1476 koupil díl vsi Hrušova Václav Hřivnáč z Heraltic a připojil jej k polskoostravskému 

panství. Na druhém díle vsi seděl v letech 1481 – 1483 Mikuláš Kropáč z Hrušova 

(Hrussowi), v roce 1492 Jiřík Koběřický z Tvorkova. Pak přičlenil i tento díl 

k polskoostravskému panství Václav Hřivnáč z Heraltic. V roce 1508 koupil celé 

polskoostravské panství včetně Hrušova Jan Sedlnický z Choltic. Součástí tohoto panství 

byl Hrušov až do smrti Jiříka Sedlnického v roce 1568, kdy si jeho synové panství 

rozdělili. Hrušov, Heřmanice, Vrbici, Záblatí dostal Jan ml. Sedlnický na Hrušově (na 

Hrussowie). V roce 1587 se uvádí jeho na dochovaném náhrobním kamenu jeho syna 

Jindřicha, který byl pochován ve zdejším filiálním kostele. Tento kostel, v němž vykonával 

služby polskoostravský farář, byl až do poloviny 17. Století v rukou evangelíků. Jan ml. 

Sedlnický vlastnil od roku 1580 Heřmanice a držel Hrušov až do své smrti v roce 1597. 

Pak přešel Hrušov opět nakrátko k polskoostravskému panství. V roce 1600 jej prodal Jiří 

Sedlnický spolu s Marklovicemi Bernardu Barskému z Baště, majiteli rychvaldského 

panství. Po jeho smrti v roce 1630 přešel spolu s Michálkovicemi do majetku Jiříka 

Gošického z Gošic, v roce 1636 jej koupil Jiří Gočálkovský z Gočálkovic. V roce 1626 

vyplenilo ves dánské vojsko, ve 40. letech téhož století pravděpodobně též vojsko švédské. 
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Posledním držitelem Hrušova a Michálkovic z rodu Gočálkovských byl Dětřich 

Gočálkovský, který je prodal v roce 1704 za 19 000 zlatých Jindřichu Vilému hraběti 

Vlčkovi, jenž je v roce 1714 připojil k polskoostravskému panství. 

Až do první poloviny 19. století byl Hrušov zemědělskou vsí. Podle urbáře a inventáře 

statku Hrušova a Michálkovic z roku 1680 bylo v Hrušově 19 usedlých poddaných (z toho 

12 sedláků). Dosavadní klidný život zemědělské vsi přerušila industrializace, která 

vyvolala pronikavé změny též v ekonomickém a společenském životě obce. Objevení uhlí 

a zahájení kutání v 1838, spojení obce železnicí v roce 1847 a výstavba průmyslových 

závodů v 50. letech byly hlavními ekonomickými stimuly neobyčejně rychlého 

hospodářského rozvoje obce. V roce 1842 odkoupil baron S. Rothschild od hraběte 

Wilczka důlní pole zvané „Boží požehnání“, které zasahovalo též do katastru zdejší obce, 

a započal s těžbou uhlí v tzv. Barbořině dědičné štole. V roce 1878 byla uvedena do 

provozu první jáma s názvem Ida, roku 1886 byla založena koksovna. Dalšími jámami 

byly Albert a Hubert. Kromě důlního průmyslu se v Hrušově budoval též průmysl 

chemický. V roce 1851 Josef Maria Miller z Aichholzu a K. Hochstetter z Brna založili 

První rakouskou továrnu na sodu. Kromě sody vyráběla také sulfát, kyselinu sírovou a 

chlorovodíkovou, chlorové vápno, později byla rozšířena o výrobu hliněného a 

kameninového zboží pro chemický průmysl. 

Rychlá industrializace vyvolala pochopitelně velkou potřebu pracovních sil, k jejímuž 

krytí již naprosto nepostačovaly místní zdroje. Do Hrušova proto nastal od pol. 19. století 

příliv pracovních sil z Moravy, Slezska a Polska. V Hrušově lze tedy pozorovat prudký 

demografický vývoj, který vrcholil v roce 1900 – 1910, kdy počet obyvatel vzrostl z 4 517 

na 7 922. Další národnostní skupinou byli Němci, kteří dokonce v roce 1910 tvořili 45 % 

obyvatelstva Hrušova. Německý kapitál v té době vlastnil veškerý zdejší průmysl a začal 

vést vůči českému a polskému obyvatelstvu nemilosrdnou germanizační politiku, která se 

projevila především ve školách, kde se vyučovalo výhradně německy. Velký vrůst počtu 

obyvatel vyvolal i neobyčejně čilý stavební ruch. Počet domů se několikrát znásobil, byl 

postaven také kostel sv. Františka a Viktora. Na stavebním ruchu se ale z velké části 

podílely důlní podniky, které stály za výstavbou hornických kolonií Ida a Hubert. 

Obec Hrušov byla od roku 1849 spojena spolu s Heřmanicemi a Muglinovem 

v jednu politickou obec pod názvem Heřmanice. V roce 1866 se opět osamostatnila. 

Na žádost obecní správy byla obec císařským rozhodnutím ze 12. září 1908 povýšena 

na městys a současně obdržela znak. 
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Jméno Hrušov je odvozeno od hrušek. Původní obyvatelské jméno Hrušané dostali 

obyvatelé podle toho, že sídlili u hrušky, v hruší. 

Hrušov byl připojen k městu Moravské Ostravě 1. července 1941. 

 

 

Obr.1   Továrna na sodu v Hrušově v roce1910 [zdroj obrázku:  Dějiny Ostravy, obr. 483] 

 

3.2 Znak obce 

 

 

Obr.2    Znak obce Hrušov [zdroj obrázku: webový portál http://www.slezskaostrava.cz/] 
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Hrušov obdržel znak 12. září 1908 při povýšení na městys. Znakem je štít rozdělen zlatým 

klínem s prohnutými stěnami, stoupajícím od spodu štítu až ke středu jeho horního okraje. 

Pravé pole je červené a v něm stojí na třech zelených pahorcích stříbrný kamzík s černými 

rohy. Je vztyčený na zadních nohou a je obrácen k levé straně. Uprostřed přes tělo má 

černý, zlatě lemovaný kruh a v předních nohách drží dvě zkřížená hornická kladiva 

v přirozených barvách. Levé pole je modré a v něm na spodu na zeleném trávníku je nízká 

cihlová červená zeď, na které stojí stříbrná věž, trámovou konstrukcí vystavěná, 

s jehlancovou střechou a větrákem na vrchu (chladící věž továrny na sodu). Ve zlatém 

klínu je v patě štítu vlnící se voda přirozené barvy, se stříbrnou rybou doprava plovoucí. 

Nad vodou je ozubené kolo se čtyřmi loukotěmi. Celý štít obklopuje ornamentální obruba. 

 

3.3 Charakteristika obce 

 

Hrušov leží na území magistrátního města Ostravy, ta je rozdělena na 23 městských 

obvodů a 37 městských částí. Ostrava je co do velikosti 3. největším městem České 

republiky, nachází se v severovýchodním cípu země a patří k nejvýznamnějším 

průmyslovým centrům republiky.  Z hlediska širších regionálních vztahů je Ostrava i celá 

aglomerace součástí hornoslezské kamenouhelné pánve, jejíž těžiště je na území Polska. 

V této souvislosti je i pohraničním městem, státní hranice s Polskem probíhá cca 10 km 

severně od městského centra. V systému osídlení České republiky je jedním z 5 jádrových 

měst, má asi 327 000 trvalých obyvatel. Nachází se v nadmořské výšce od 200 do 

355 m n. m., její rozloha je 214 km2, vzdušnou čarou měří 19,0 km ve směru východ – 

západ a 19,5 km ve směru sever – jih. Název města je složen ze dvou slovních základů 

"ostr" a "ava", která v přeneseném významu znamenají "ostrá voda" nebo také "bystrá 

řeka". 

Shrnutí charakteristických údajů o Hrušovu: 

Stát:           Česká republika 

Kraj:           Moravskoslezský kraj 

Okres:          Ostrava - město 

Městský obvod:       Slezská Ostrava 

Městská část:        Hrušov 

Rozloha katastrálního území:   421 ha 

Počet obyvatel:       2 267 (platí k 1.3.2001) 
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Poloha – zeměpisná šířka:    49° 51´ 45´´ severní šířky 

Poloha – zeměpisná délka:   18° 17´ 21´´ východní délky 

Nadmořská výška:      200 m n. m. 

PSČ:           711 00 (Ostrava 11) 

Adresa úřadu: ÚMOb Slezská Ostrava 

Těšínská 35 

Slezská Ostrava 

710 16 

 Telefon (ústředna): 599 410 011 

 Fax:      599 410 226 

 IČ:       00845451 

 E – mail:     posta@slezska.cz 

 Web:      www.slezska.cz 

         www.slezskaostrava.cz 

Starosta: Ing. Antonín Maštalíř  

 

 

Obr.3  Mapa se zaznačeným městským obvodem Slezská Ostrava, s vyznačenou městskou částí 

Hrušov a zaznačeným řešeným územím v Hrušově [zdroj mapových podkladů: webový portál 

http://www.mapy.cz/] 
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3.4 Přírodní podmínky 

 

3.4.1 Geomorfologické poměry 

Řešené území je součástí geomorfologických regionů zobrazených v grafu 1. 

 

Graf 1  Znázornění členění geomorfologických regionů 

 

 

 

Město Ostrava leží v geomorfologickém celku Ostravská pánev, tento celek spadá, jak je 

vidět v grafu, do soustavy Vněkarpatských sníženin, která náleží do provincie Západní 

Karpaty. Ostravská pánev tvoří sníženinu mezi Karpatskou soustavou a Českou vysočinou. 

Pouze území na levém břehu Odry přechází do Vítkovské vrchoviny (východní část 

Nízkého Jeseníku), která zde má charakter mírně členité pahorkatiny. Největší část města 

leží zároveň v Ostravské nížině, v nivě ostravských řek, v nadmořské výšce 200 – 240 

m.n.m. Mezi Odrou a Lučinou se v této rovině zvedají plošiny říčních teras, lemující 

i břehy řeky Odry a pravý břeh řeky Ostravice. Tato Ostravská plošina se zvolna sklání 

k severovýchodu a představuje plochou pahorkatinu se stopami silné periglaciální 
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Soustava [subprovincie]
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modelace s výškovými rozdíly 20 m. Vůči povrchu Ostravské nížiny je pahorkatina o 40 až 

60 m vyšší. Dále se zde vyskytují stávající antropogenní terénní útvary, které jsou 

pozůstatkem dřívější intenzivní důlní činnosti – haldy a poklesy. Jedna taková halda se 

nachází i přímo v řešeném území této práce, a to mezi ulicemi Riegrova a Verdiho. Halda 

má převýšení cca 30 metrů oproti okolnímu terénu. U poklesů je časté jejich zavážení 

hlušinou. 

 

3.4.2 Geologické poměry 

Sypké sedimenty z období čtvrtohorního zalednění překryly starší reliéf a jeho různorodou 

geologickou stavbu. Nejstarší jsou prvohorní vrstvy karbonu, které leží v různých 

hloubkách, jsou zvrásněné a ojediněle vystupují i na povrch, jedná se o tzv. neproduktivní 

karbon. Ten je v místech, kde ojediněle vystupuje na povrch pokryt tenkým pláštěm 

sedimentů. Nadloží neproduktivního karbonu tvoří karbon produktivní. Jeho uhelná 

souvrství jsou doprovázena pískovci a břidličnatými jílovci. Na povrch se dostává v pásu 

Petřkovice, Muglinov, Slezská Ostrava. Karbonská souvrství byla v nejmladším období 

svrchního karbonu zvrásněna, v druhohorách a starších třetihorách byly karbonské 

sedimenty rozbrázděny zvětráváním a erozními procesy do členitého reliéfu hřbetů a údolí 

a v miocénu zaplaveny mořem. Z této doby mořské transgrese pocházejí mocné uloženiny 

jílů a písků, které byly ve čtvrtohorách překryty nánosy z období zalednění. Ostravská 

nížina je překryta říčními nánosy, štěrky a hlínami, jižní část města sprašovými hlínami. 

Ostravská plošina a západní část města je tvořena ledovcovo – jezernatými písky sálského 

zalednění. Ledovcové uloženiny pevninského zalednění obsahují i materiál ze severní 

Evropy, jako jsou pazourky, křemence, valouny žuly a krystalických břidlic, často 

ve formě větších bludných balvanů. V období třetihorního alpsko – karpatského vrásnění 

došlo místy k projevům sopečné činnosti. Ve Slezské Ostravě jsou výchozy čedičových 

štěrků, na styku magmatu s uhlím vznikl ojediněle i přirozený koks. 

 

3.4.3 Klimatické poměry 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10 a je charakterizováno mírně 

teplou, vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou klimatickou podoblastí s mírnou zimou. 

Průběh atmosférických teplot ovlivňuje reliéf a koncentrace průmyslu s hustotou zástavby. 

Způsobují zvýšení průměrné roční teploty o 1 - 2 °C, než by odpovídalo příslušné 

nadmořské výšce. V zimě často dochází k tepelným inverzím s výskytem mlh. Abnormální 

množství srážek v oblasti Beskyd ovlivňuje jejich množství i na Ostravsku – dle 
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koeficientu vláhové jistoty je Ostravsko řazeno mezi velmi vlhká území. Během roku 

převládá vlhké proudění vzduchu ze západu (38,2 %). Otevřenost krajiny k S a SV se 

projevuje zvýšením počtu chladných zimních a jarních dnů vlivem proudění studeného 

a vlhkého vzduchu ze Severního moře. Ostravsko dosahuje středních hodnot v délce 

slunečního svitu, celkové hodnoty však mají značné místní rozdíly, zvláště v intenzitě 

slunečního záření, která se vlivem zakalení atmosféry snižuje o 40 %. Oblačnost 

nad územím města je určena ročním průměrem 6,5 desetin pokrytí oblohy. 

Vybrané charakteristiky klimatické mírn ě teplé oblasti : 

Průměrná roční teplota:          8 ° C 

Průměrné roční srážky:          769 mm 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu:      75 % 

Počet letních dnů:            40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:  140 - 160 

Počet mrazivých dnů:           110 – 130 

Počet ledových dnů:           30 - 40 

Průměrná teplota v lednu:          -2 až –3 °C 

Průměrná teplota v červenci:         17 – 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu:         7 – 8 °C 

Průměrná teplota v říjnu:         7 – 8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:  100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období:     400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:       200 – 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:      50 – 60 

Počet zamračených dnů:         120 – 150 

Počet jasných dnů:           40 -50 

 

3.4.4 Radonové riziko  

Riziko na území naší republiky není rovnoměrně rozloženo, na Ostravsku se ale radon 

místy vyskytuje. Nejzávažnější ozáření obyvatel způsobují dceřinné  rozpadové produkty 

radonu. Jedním ze tří hlavních zdrojů radonu v obytných prostorách je pudní vzduch 

v podloží. Radonové riziko v domech je způsobeno většinou nasáváním radonu z podloží 

přes nedokonale těsné základy domu. Radon se rozpadá na tzv. dceřinné produkty 

(polonium, vizmut a olovo), které se ve vzduchu mohou vázat na aerosol. Mohou být 

vdechovány a následně způsobovat ozařování tkáně v plících. Toto ozáření muže být 
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jedním z faktorů vzniku rakoviny plic. Z uvedeného důvodu je velmi důležité řešit 

systematicky problematiku radonu v bytech na území ČR. 

 

3.4.5 Hydrologické poměry  

Městem protékají čtyři řeky – Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Hlavní řekou je Odra, 

která protéká CHKO Poodří. Do ní se na území města vlévají u Třebovic řeka Opava, 

v Hrušově Ostravice a do ní na Slezské Ostravě Lučina. Další toky jsou vesměs využívány 

k odvádění odpadních vod (např. Černý příkop, Stružka), jiné slouží jako přivaděče 

užitkové vody do průmyslových závodů. Jakost vody je značně ovlivňována odpadními 

vodami, nejvíce Ostravice, která patří k mimořádně znečištěným řekám v ČR. Kromě 

obsahu pevných i organických odpadních látek působí odpadní vody i podstatně zvýšenou 

teplotou, a tak Ostravice a za jejím vyústěním i Odra nezamrzají ani za silnějších mrazů. 

Teplejší voda způsobuje také ohřívání spodních vrstev atmosféry a vytváří tak nad řekou 

v nejbližším okolí odlišné mikroklimatické podmínky. Další negativní vlivy jsou spojeny 

s poddolováním, které na některých úsecích vyvolává poklesy a tím i zanášení řečiště 

bahnem a kaly. 

Všechny tyto negativní vlivy se projeví zejména při záplavách. Nebezpečí záplav, 

plynoucí ze značné rozkolísanosti průtoků se snížilo vybudováním přehrad na beskydských 

tocích. Ani přehrady však nezabránily v roce 1997 ničivým záplavám, které ovšem 

nezasáhly jen Ostravsko, nýbrž celou Moravu. Řešené území v této práce bylo samozřejmě 

zasaženo také, a to přímo devastujícím způsobem. Jak již bylo řečeno, nachází se v těsné 

blízkosti soutoku řek Ostravice a Odry, tudíž bylo celé pod vodou. Následky této ničivé 

povodně lze rozpoznat v území dodnes. Některé objekty byly staticky narušeny tak, že se 

musely odstranit, jiné jsou podmáčené, v dalších se vyskytují plísně. Výjimečně byly 

některé objekty vysušeny a zrekonstruovány. 

Vodní nádrže, jakožto zdroje pitné a užitkové vody pro Ostravu a její široké okolí jsou 

popsány v kapitole 3.6.1. Dalšími vodními plochami v Ostravě jsou rybníky, zatopené 

štěrkovny a zavodněné deprese. Rybníky jsou pouze zbytkem kdysi většího počtu těchto 

ploch, nacházejí se hlavně v severovýchodní části Ostravy. Štěrkovny podél Odry jsou 

vesměs zatopeny říční vodou. 
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Obr.4   Povodně v řešeném území v roce 1997 [zdroj fotografie: webový portál 

http://www.povodnefoto.cz/] 

 

3.4.6 Pedologické poměry 

Pedologické poměry na Ostravsku se odvíjí od geologického složení a hydrologických 

podmínek (výskyt vysoké spodní vody, zaplavování). Z hlediska výskytu podobných typů 

půd lze na území charakterizovat a lokalizovat tři hlavní soubory půd: 

→ oglejené hnědozemě a oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké, 

bez skeletu nebo středně skeletovité, špatně propustné, náchylné k zamokření 

(výskyt na rozsáhlých plochách na Slezské Ostravě, Koblově, Hošťálkovicích, 

Polance, Porubě a na jihu St. a N. Bělé, Hrabové, Proskovicích), 

→ nivní půdy a nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, 

zamokřené (výskyt kolem velkých řek – Odra, Ostravice, Opava, Lučina, ale 

i v údolnicích ostatních toků – Porubka, Plevenský potok), 

→ illimerizované půdy a hnědozemě na sprašových hlínách, středně těžké, mělčí, 

středně skeletovité a hnědé půdy s kyselou reakcí na břidlicích, středně těžké, 

obvykle štěrkovité (výskyt na plochých vrcholech a svazích v pahorkatině Nízkého 

Jeseníku ( Plesná, Krásné Pole, Koblov, Hošťálkovice, i předhůří Beskyd – 

ostrůvkovitě St. Bělá a Proskovice). 
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Celkově v řešeném území převažují půdy středně živné, dobře zásobené vodou, středně 

hluboké až hluboké, mělčí a lehčí půdy se vyskytují v malém měřítku. Zemědělská půda 

tvoří 40 % rozlohy statutárního města Ostravy, přičemž snahou je její zachování 

a zabránění jejímu úbytku. Podíl zemědělské půdy na území správního obvodu Ostrava 

zabrané pro výstavbu rodinných domů, tvoří v celkovém množství trvale odňaté půdy 

menšinu, přestože jsou tyto zábory nejčastější. Většinou se jedná o zábor zemědělské půdy 

pro výstavbu obchodních areálů, průmyslovou či dopravní výstavbu. 

Zemědělská půda je vzácná a není nevyčerpatelná, proto bychom si jí měli vážit, snažit 

se ji rozumně využívat, ale zároveň také chránit. Výchozím podkladem pro ochranu 

zemědělského půdního fondu jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). 

Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 

1. místo:      klimatický region 

2. a 3. místo:  hlavní půdní jednotka - syntetická agronomická jednotka 

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem 

a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního 

profilu a vláhového režimu v půdě 

4. místo:     kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo:     kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 

půdy (I - V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR. 

→ Do I. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen výjimečně 

odnímatelné, a vzhledem k územnímu plánování jen výjimečně zastavitelné. 

→ Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 

odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. 

→ Do III. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční 

schopností v rámci příslušného klimatického regionu. 

→ Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, 

s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

→ Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, 

u nichž lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 

Půdy zařazené do prvních dvou tříd ochrany a investice do půdy se znázorňují 

ve výkresech limitů a hodnot území. 
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3.4.7 Biogeografické poměry 

Řešená oblast je řazena do 3. – 4. vegetačního stupně, a je mozaikou přirozených, 

pozměněných a umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. 

Obecně nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří, dále pak 

následují lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti Krásného Pole, Plesné, 

Bartovic a Heřmanic. Zcela specifické složení bioty přináší ekosystémy starých hald 

a odvalů na Slezské Ostravě a Hrušově, jedná se o zvláštní vegetaci a bezobratlé živočichy. 

Vše je způsobeno zvýšenou teplotou a vlhkostí v povrchové vrstvě nasypaného 

horninového odpadu. 

Potenciální vegetace Vněkarpatské sníženiny (Ostravská pánev + Moravská brána) je 

řazena mezi jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) s dominujícím dubem letním a jasanem, 

doprovázeným jilmem, babykou a v sušší variantě lípou a habrem. Měkký luh na kontaktu 

s vodními toky tvoří vrby a topol černý, spolu s olší. 

Nižší polohy na kontaktu s pahorkatinou Jesenického a Beskydského podhůří zaujímají 

stanoviště podmáčených dubových bučin, kde převládá dub s bukem (olší), v doprovodu 

osiky, břízy, lípy a habru, méně již jasanu. Vyšší polohy pak osídluje společenstvo 

s dominujícím bukem (místy dubem letním), habrem, břízou, jedlí. 

Z hlediska geobiocenologického zařazení náleží území k bioregionům Ostravská 

pánev, Moravská brána, Nízký Jeseník. 

Převládajícími společenstvy v nížinách jsou luhy (měkký a tvrdý luh), v plochých 

územích říčních vyšších teras jsou to dubové bučiny s lípou a habrem, na vyšších svazích 

a temenech předhůří dubové bučiny a květnaté bučiny s příměsí lípy, jedle, na živnějších 

substrátech s javorem a jasanem, na kyselých s dubem zimním, břízou, jeřábem. 

V okrajových částech Ostravy je běžný výskyt bažantů, koroptví, zajíců a srnčí 

zvěře. Na Ostravských rybnících hnízdí některé vzácnější druhy vodního ptactva a jsou 

i důležitou přechodnou stanicí při tahu ptáků na sever a zpět. 

 

3.5 Doprava 

 

Z hlediska silniční a železniční dopravy představuje Ostrava významný dopravní uzel 

nejen pro Moravskoslezský kraj, ale taktéž představuje důležitou spojnici v rámci 

evropského multimodálního koridoru TEM. Město Ostrava leží na trase VI. evropského 

multimodálního koridoru TEM, jenž vede na území České republiky ve směru sever - jih, 
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od hranic Polska přes Ostravu, Moravskou branou a dolnomoravskými úvaly k hranicím 

Rakouska, a je tvořen z železniční koridorové tratě, dálnice D47 a cyklistické trasy 

Eurovelo a dále zamýšlené vysokorychlostní tratě a vodní cesty Dunaj – Odra - Labe. 

Město se rovněž nachází v blízkosti mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

v Mošnově, které hraje stále důležitější roli v dopravní dostupnosti Ostravy, neboť 

zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety. 

 

3.5.1 Silniční doprava 

Hrušov, potažmo Ostrava leží na křižovatce základních dopravních tahů (motiv tzv. 

„slezského kříže“). Město je napojeno na hustou síť silnic I. třídy : 

→ I/11: Hradec Králové - Opava - Hrabyně - Ostrava - Havířov - Český Těšín - (Žilina) 

→ I/47: Ostrava - Bílovec - Bělotín - Přerov 

→ I/56: Opava - Hlučín - Ostrava - Frýdek-Místek - Beskydy 

→ I/58: Bohumín - Ostrava - Příbor - Rožnov pod Radhoštěm 

→ I/59: Ostrava - Orlová - Karviná 

Současnou hustou silniční síť dále vylepšuje nově vybudovaná dálnice D47/D1, která vede 

ve směru od napojení na stávající evropskou dálniční síť u Brna, přes Ostravu a dále 

naváže hraničním přechodem Veřňovice - Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes 

Katowice na Gdaňsk (Helsinki). Dálniční úsek v délce 15 km, v trase Ostrava – Rudná - 

Bohumín, byl zprovozněn 02. 12. 2007. Další úsek v délce 12 km, trasa Bílovec – Ostrava 

- Rudná, byl zprovozněn k 06. 05. 2008. Dne 25. 11. 2009 byl otevřen poslední úsek 

na trase Praha – Ostrava. Předpokladem do budoucna je postupné zprovoznění celé trasy 

Lipník n. Bečvou - st. hranice ČR/Polsko. Z hlediska silniční dopravy leží Hrušov ve velmi 

výhodné pozici. Sjezd a přípoj na dálnici D47 se nachází v těsné blízkosti severovýchodně 

od řešeného území, a to ze  silnice I/58 (Bohumínská), která východní část řešeného území 

přímo lemuje, zde se také nachází její sjezd a přípoj k řešenému území. Z těchto důvodů  

by bylo vhodné území využít částečně, nebo zcela, např. jako logistické centrum. 

Silnice II. třídy mají zpravidla regionální význam a spojují jednotlivá města v regionu, 

nebo města s některými městskými obvody Ostravy. Důležitější význam se přisuzuje 

některým komunikacím, které dotvářejí koncepci základních tahů a jsou i významnějšími 

spojnicemi se sousedními okresy. U některých z nich jsou navrhovány i úpravy potřebné 

pro kompletaci komunikačního systému příslušných měst. 
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Všechny ostatní silnice III. třídy a MK v území mají již jen lokální význam. Umožňují 

zpřístupnění ostatních menších sídel, či kompletují obslužnou komunikační síť větších 

měst. Mnohé mají směrové i jiné dopravní závady, které však s ohledem na nízká dopravní 

zatížení nejsou zdaleka tak závažné jako závady na sítích nadřazených. Návrhy na jejich 

odstranění formou dílčích přeložek jsou součástí příslušných územních plánu obcí. 

Nemalou roli v silniční dopravě tohoto regionu hrají silniční hraniční přechody. Ty od 

května roku 2005 spadají do pravomoci Policie ČR – Ředitelství služby cizinecké 

a pohraniční policie a není na nich již prováděna celní kontrola, tím se doprava podstatně 

urychlila. 

 

Obr.5  Výhodná pozice řešeného území z hlediska silniční dopravy, jeho návaznost na silnici 

I/58(Bohumínská) a přípoj z ní na dálnici D47 [zdroj mapového podkladu: webový portál 

http://www.maps.google.cz/] 

 

3.5.2 Statická doprava 

Statická doprava neboli doprava v klidu, zahrnující zastavení, stání a zejména parkování 

vozidel, je obecně stanovena místní úpravou silničního provozu. V současné době se 

pro obyvatele měst - a nejen pro ně - stává stále větším problémem. Je to dáno nejen novou 

výstavbou obytných jednotek, ale zejména nedostatečnou kapacitou stávajících 
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parkovacích míst. Tento problém se neustále prohlubuje a jeho stagnace je stejně 

nepřijatelná jako nekontrolovaný a chaotický rozvoj způsobů parkování v městských 

aglomeracích. Stávající kapacita parkovacích stání v zadaném území je dostačující. 

V návrhu je statická doprava řešena dle funkce přiléhajících objektů. Způsob parkování 

a počet parkovacích stání se liší u bytových domů, individuálního bydlení, služeb, či 

výrobních objektů. Parkování v zadaném území není řešeno garážemi. 

 

3.5.3 Železniční doprava 

Ostrava je významný železniční uzel. Je zde dálková i příměstská železniční doprava, a to 

jak osobní, tak nákladní. Městem prochází několik důležitých tratí: 

→ ČD 270 : Praha - Česká Třebová - Olomouc (Přerov) – Bohumín; dvoukolejná trať 

s elektrickým provozem je součástí trasy II. a III. tranzitního železničního koridoru 

(Rakousko - Břeclav - Přerov- Bohumín - Polsko, Německo - Cheb - Praha - Olomouc 

- Bohumín - Slovensko). Optimalizace koridoru není dosud dokončena v prostoru 

stanice Ostrava hl. n.. 

→ ČD 316: Ostrava - Svinov - Opava-východ; jednokolejná trať s elektrickým provozem, 

která byla modernizovaná v letech 2004-06. 

→ ČD 321: Ostrava - Svinov - Český Těšín; dvoukolejná trať s elektrickým provozem 

→ ČD 323: Ostrava hl.n. – Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí; 

v úseku Ostrava hl.n. – O.Kunčice dvoukolejná trať s elektrickým provozem. 

Výrazné zkrácení jízdní doby mezi Prahou, Brnem a Ostravou přinese vybudování 

vysokorychlostní železniční tratě mezi těmito městy, přičemž tato by byla schopná 

konkurovat nejen dopravě silniční, ale také letecké. Výstavba těchto tratí v rámci České 

republiky by mohla být zahájena kolem roku 2020. Ostravský region má v nákladní 

železniční dopravě perspektivu. Je zde velký potenciál, protože zde vznikají nové 

průmyslové zóny. Bohužel zde chybí překladiště a terminály pro kombinovanou přepravu 

zboží. 

Hrušov jako obec byla napojena na železnici již v roce1847 v souvislosti s objevením 

černého uhlí a zahájením těžby. Železnici nevyužívaly pouze doly, ale také továrna 

na sodu. V blízkosti nádraží se nacházel důl Odra, v důsledku poddolování celého 

hrušového nádraží přestaly v roce 1979 v Hrušově zastavovat osobní vlaky. Nová budova 

byla postavena v roce 1988, avšak již bez prostoru pro cestující. Nejbližší železniční 

stanicí pro osobní přepravu je dnes stanice Ostrava hl. n.. 
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3.5.4 Hromadná doprava osob 

Veřejná osobní přeprava patří mezi služby ve veřejném zájmu a je součástí dopravní 

politiky ČR. Její kvalita výrazně ovlivňuje podmínky ekonomického a společenského 

života v území. V Ostravě je zajišťována dopravou železniční, provozovanou ČD, 

příměstskou dopravou autobusovou, provozovanou v rozhodující míře akciovými 

společnostmi ( jako např. Connex Morava, ČSAD, TQM) a městskou hromadnou dopravou 

(MHD), kterou provozuje v Ostravě Dopravní podnik Ostrava, a.s. Ten zajišťuje dopravu 

pomocí 16 tramvajových, 67 autobusových a 10 trolejbusových linek, z toho vyplývá, že 

město má vybudovány zastávky tramvají, autobusů i trolejbusů, dále má vybudována 

vlaková nádraží (stanice), autobusové nádraží, vozovnu tramvají a trolejbusů. Provozní 

délka sítě MHD má cca 476 km. Ve srovnání s předchozími lety počet přepravených osob 

klesl. Jedná se již o dlouhodobější jev, kdy se zvedá podíl přepravených osob IAD na úkor 

MHD. Městská hromadná doprava i příměstská autobusová a železniční doprava je 

provozována v rámci integrovaného dopravního systému ODIS v regionu 

Moravskoslezského kraje, který je založen na jednotném tarifu, jednotných přepravních 

podmínkách, jednotném přístupu ke koordinaci jízdních řádů a koordinované nabídce více 

dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na daném území. 

Řešené území této práce je zpřístupněno MHD pomocí trolejbusů, jedná se o linky 105 

a 106. Linka 105 jezdí ve směru na zastávku Koblov a opačným směrem na zastávku 

Náměstí republiky, linka 106 jezdí též směrem na Koblov, ale opačným směrem 

na zastávku Důl Heřmanice. V docházkové vzdálenosti 500 m od  řešeného území se 

nachází hned dvě zastávky, jsou to zastávky Riegrova na ul. Stará cesta a Žižkova na ul. 

Bohumínská, na obou těchto zastávkách staví trolejbusy linek 105 a 106. Trolejbusová 

doprava plynule navazuje na dopravu tramvajovou, autobusovou i železniční. Nejbližší 

autobusovou zastávkou je zastávka Bohumínská, tramvajovou Sad B. Němcové, železniční 

Ostrava hl. n.. 

 

3.5.5 Pěší a cyklistická doprava 

Využívání jízdního kola, jako prostředku pro individuální přepravu osob, je faktorem, 

který v každodenních a rekreačních cestách obyvatel přispívá určitým dílem, podobně jako 

veřejná hromadná doprava osob a „pěší doprava osob“, ku snižování tlaku individuální 

automobilové dopravy na komunikační síť. K rozvoji těchto aktivit musí ale být vytvořeny 

dostatečně atraktivní podmínky. Na území Ostravy je v současné době v provozu cca 190 

km cyklostezek. Prioritou pro následující období je především napojení Ostravy 
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na Greenway Krakov – Morava - Vídeň, tzn. vybudování ostravského úseku podél řeky 

Odry. Probíhá rovněž příprava ostatních tahů podél ostatních řek Ostravice, Opavy 

a Lučiny. Neméně důležité je rovněž dobudování chybějících (nebo dnes jen etapových) 

vazeb uvnitř města a do příměstských oblastí. 

Hrušovem prochází pouze jedinná cyklostezka, která je ovšem významná a hodně 

frekventovaná. Výhodou pro řešené území je, a to hned z několika hledisek, že prochází 

v jeho těsné blízkosti podél západní části. V územním plánu města Ostravy je nazvána jako 

trasa E a vedena po ul. Riegrově, to už je ovšem minulostí. Zmiňovaná cyklostezka zde 

opravdu vedla, ale po opakovaných napadeních cyklistů místními nepřizpůsobivými 

občany (Romy) kameny byla odkloněna ke břehům řeky Ostravice. Cyklisté byli napadáni 

také verbálně a malými romskými dětmi dokonce popliváni, což určitě na atraktivitě 

cyklostezky nepřidalo. Nezbývá jen doufat, že po revitalizaci území se bude moci stezka 

bez problémů vrátit na svou původní trasu po Riegrově ulici. 

 

 

Obr.6  Řešené území v návaznosti na cyklistickou dopravu a znázornění  odklonění původní trasy 

[zdroj mapového podkladu: webový portál http://www.mapy.cz/] 
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Co se týká pěší turistiky, je Ostrava velice zajímavá. Nachází se zde mnoho památek 

a zajímavých míst, které mohou turisté navštívit. V neposlední řadě také disponuje 

kvalitními spoji hromadné dopravy do Beskyd, kde se nachází „turistický ráj“. Turisté zde 

najdou určitě dostatek tras k vyžití. 

 

3.5.6 Letecká a vodní doprava 

Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava se nachází v Mošnově a je vzdáleno cca 22 km 

od centra Ostravy. Je největším regionálním letištěm v ČR, se vzletovou a přistávací 

dráhou s parametry 3 600 x 63 m a kapacitou více než milionu ročně přepravovaných osob, 

zároveň zde funguje i nákladní letecká doprava. Letiště zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní 

lety, je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení a je dobře 

dostupné silniční dopravou, včetně veřejné. Do roku 2009 by mělo být vybudováno navíc 

i železniční napojení letiště na II. železniční koridor a tím bude také umožněno velmi 

rychlé spojení s městem Ostravou. Sportovní letiště se na území města Ostravy z důvodu 

husté zástavby nenachází, ale jsou situována na území sousedních okresů, v Zábřehu 

u Dolního Benešova a Frýdlantě nad Ostravicí. Mimoto je na území města Ostravy několik 

heliportů pro rychlou přepravu osob vrtulníkem. 

Dnes na Ostravsku není prakticky žádná vodní doprava, ale často se o ní mluví. Uvažuje 

se totiž o splavnění řek Odry a Ostravice. Tato otázka se bezprostředně dotýká Hrušova 

a řešeného území této práce, jelikož se nachází u soutoku obou řek. V souvislosti řešení 

této otázky se stala součástí českého právního řádu mezinárodní dohoda AGN, v níž je 

spojení Dunaj – Odra – Labe zahrnuto pod označením E 20 a E 30. Oderská větev vodní 

cesty až po spojení s polským Kozlí je dále sledována jako součást systému vodních cest 

střední a východní Evropy a stala se i součástí VI. Transevropského multimodálního 

koridoru. Na území Ostravska je hájena územní rezerva právě pro oderskou větev (E 30) 

průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe.  

 

3.6 Technická infrastruktura 

 

3.6.1 Zásobování pitnou vodou 

Ostrava patří v rámci České republiky k nejlépe vybaveným městům, kde podíl obyvatel 

zásobovaných vodou z veřejných vodovodů dosahuje téměř 100%. V současné době se pro 

Ostravu uvádí 99,8% trvale bydlících obyvatel napojených na veřejný vodovod, což je 
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v rámci ČR vysoce nadprůměrná hodnota. V roce 1999 bylo celkově v ČR 87% obyvatel 

zásobovaných vodou z veřejných vodovodů, v severomoravském kraji 88% a např. v kraji 

středočeském pouze 71% (v Praze ale 99,9%). Území statutárního města Ostravy je 

zásobováno pitnou vodou ze zdrojů neregionální vodárenské soustavy – Ostravského 

oblastního vodovodu (OOV), v přibližném rozsahu 65 - 70 %, a z podzemních zdrojů, 

v přibližném rozsahu 30 -35 %. OOV vznikl sloučením Kružberského a Beskydského 

skupinového vodovodu. Hlavními zdroji vody jsou zde vodárenské nádrže Kružberk 

a Slezská Harta s úpravnou vody v Podhradí u Vítkova s kapacitou 2200 l/s, Šance 

s úpravnou v Nové Vsi u Frýdlantu s kapacitou 2200 l/s a Morávka s úpravnou ve Vyšních 

Lhotách s kapacitou 450 l/s. Upravená voda je následně rozváděna čtyřmi přivaděči DN 

800-1600 do vodojemů Krásné Pole, Stará Bělá a Krmelín o celkovém objemu 

cca  120 000 m3.  

→ Vodní nádrž Kružberk: 

Leží na řece Moravici u Kružberka. Byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první 

údolní nádrž v povodí řeky Odry. Vodní nádrž slouží jako rezervoár pitné vody pro 

Ostravský region a rovněž jako ochrana před povodněmi. Voda z přehrady protéká 7 

kilometrů dlouhou štolou vybudovanou ve skále do úpravny vody v Podhradí. 

→ Vodní nádrž Slezská Harta: 

Jedná se o údolní nádrž, která je největší svého druhu na Severní Moravě. Nachází se 

na řece Moravici u osady Slezská Harta. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena 

v roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno již v roce 

1998 díky katastrofickým povodním v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší 

v České republice. Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna. 

Charakteristika největší nádrže na Severní Moravě: 

Výstavba:      1987 - 1997  

Rozloha:       8,7 km²  

Délka:        13 km  

Šířka:        1,7 km 

Objem:       218,7 milionu m³  

Povodí:       464,1 km²  

Max. hloubka:    80 m  

Struktura hráze:     sypaná  

Délka hráze:     540 m  

Výška hráze:     64,8 m 
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Přítok vody:      Moravice, Černý potok 

Odtok vody:      Moravice 

 

 

Obr.7  Vodní nádrž Slezská Harta [Zdroj fotografie: webový portál http://www.chytej.cz/] 

 

→ Vodní nádrž Šance: 

Šance je údolní přehrada na horním toku řeky Ostravice v Beskydech, vybudovaná 

v letech 1964 až 1969. Název je odvozen od vrchu Šance (576 m) na levém břehu 

poblíž hráze. Při stavbě přehrady byla mj. zatopena centrální část obce Staré Hamry 

a zrušena železniční trať v úseku Ostravice - Bílá; silnice do Bílé musela být přeložena 

na estakádu ve svahu nad levým břehem. Nádrž slouží jako zásobárna pitné vody a je 

situována pod řídce zalidněnou oblastí uprostřed Beskyd. Důležitým vedlejším 

využitím je regulace průtoku a ochrana před povodněmi. 

→ Vodní nádrž Morávka: 

Nádrž Morávka leží na stejnojmenné říčce u stejnojmenné obce. Byla vybudována roku 

1964, ale naplněna až 1967. Účelem vodního díla je snížení povodňových průtoků, 

průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu a především 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  

Vodovodní síť na území města Ostravy provozuje a spravuje společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Celková délka této sítě je 1 314 km, včetně vodovodních 
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přípojek. Na území statutárního města Ostravy se nachází několik ochranných pásem 

vodních zdrojů, např. Zábřeh (II. vodovod), Ostrava-Bartovice (Ještěrka I. a Ještěrka II.), 

Stará Bělá (Palesek, Sýkorův důl, Pešatek), a úpraven vody, např. Nová Ves a Dubí. 

Charakteristické údaje distribuce pitné vody akciovou společností OVaK: 

Délka vodovodní sítě:       1 023km 

Délka vodovodních přípojek:     291 km 

Počet vodovodních přípojek:     29 106 ks 

Počet vodoměrů zabudovaných v síti:  29 285 ks 

Počet čerpacích stanic na síti:     46 ks 

Počet úpraven vod:        1 ks 

Počet vodojemů:         14 ks 

Objem vodojemů:        40 390 m3 

Voda do Hrušova a dalších částí Ostravy je dováděna z vodárny v Nové Vsi. 

Do řešeného území mé práce je samozřejmě vodovodní síť zavedena. Vodovodní potrubí 

se nachází jak v ul. Riegrově, tak v sousedních ulicích. Jmenovitá světlost vodovodního 

potrubí v ul. Riegrově je DN = 125 mm, potrubí je z oceli. V ul. Stará cesta se nachází 

vodovodní potrubí PE DN = 150 mm, v ul. K Šachtě PVC DN = 150 mm a ve Staškově 

ulici vede ocelové vodovodní potrubí DN = 100 mm. Vzhledem ke stáří potrubí a důlním 

vlivům je potrubí ve špatném technickém stavu. Navíc není zcela jisté, zda by stávající 

potrubí postačilo všem novým objektům z hlediska objemu přivedené vody. Proto je 

vhodné navrhnout v lokalitě nové vodovodní potrubí. 

 

3.6.2 Stokování a čištění odpadních vod 

Stokování a čištění odpadních vod jsou výrazné faktory, které ovlivňují rozvoj bytové 

a průmyslové výstavby a podmiňují kvalitu životního prostředí. Celkový rozvoj města je 

tedy přímo závislý na kvalitě a rozsahu kanalizace a čištění odpadních vod. V Ostravě je 

likvidace odpadních vod zajištěna na velmi dobré úrovni. Kanalizační síť je z převážné 

části jednotná. Její kostru tvoří hlavní sběrače, které v rámci svých povodí odvodňují 

jednotlivé části města: 

• sběrač A – Moravskou Ostravu a Přívoz 

• sběrač B – Slezskou Ostravu a Muglinov 

• sběrač C – Mariánské Hory, Hulváky, část Zábřehu, Vítkovice, Hrabůvku, 

Hrabovou, Dubinu a část Nové Bělé, na sběrač je napojena též kanalizace 

Vratimova v okrese Frýdek – Místek 
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• sběrač D – Novou Ves, Zábřeh, Výškovice, Třebovice, Porubu, Pustkovec, 

Martinov, část Plesné a část Svinova, Lhotku a Hošťálkovice, Polanku a z okresu 

Nový Jíčín Klimkovice 

• sběrač T – vybudován pro napojení Petřkovic a Ludgeřovic s Markvartovicemi 

Stoková sít má délku cca 732 km a je na ni napojeno 300 000 obyvatel města (zhruba 

95%). Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny též objekty vybavenosti a průmyslové 

podniky, které se na celkové produkci splaškových vod podílejí asi 30%. Technický stav 

stokové sítě odpovídá jejímu stáří. Zhruba 80 km stok především v centrálních částech 

města je starší 50 let a hlavně vlivem poddolování na nich došlo k poruchám sklonu 

a zanášení s následným zmenšením průtočného profilu, v extrémních případech bývá 

potrubí porušeno střihem. Technické objekty na kanalizaci jsou zde vesměs přetěžovány 

a neumožňují dostatečné nařeďování splaškových vod při odlehčování do toku. V lepším 

technickém stavu s dostatečnou kapacitou jsou stoky v novějších městských obvodech 

Ostrava – jih a Poruba, kde byly budovány současně s novou bytovou výstavbou. 

V dobrém technickém stavu je též sběrač D, který byl budován v 90.tých letech moderními 

technologiemi. V okrajových částech města jsou většinou odpadní vody likvidovány 

v žumpo - septikových systémech, které jsou často vyústěny do nevyhovující kanalizace, 

a bez dalšího čištění vypouštěny do recipientu. 

V Ostravě jsou provozovány čtyři čistírny odpadních vod, z nichž tři mají pouze lokální 

význam. 

→ Ústřední čistírna odpadních vod ( ÚČOV ): 

Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 99,14 % na mechanicko-biologické 

ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody 

z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, 

Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, 

Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové 

a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, 

Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova.Jedná se o čištění vod 

splaškových i průmyslových. ÚČOV v Ostravě-Přívoze, která byla uvedena do provozu 

v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních 

vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Toto náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou 

vodohospodářské kvality je v historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska životního 

prostředí umožní se svojí kapacitou 638 000 ekvivalentních obyvatel rozvoj města 

i v dalších letech. 
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Obr.8  ÚČOV v Ostravě - Přívoze [Zdroj fotografie: webový portál http://www.maps.google.cz/] 

 

→ Čistírna odpadních vod (ČOV) Heřmanice I: 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Najzarova v Heřmanicích, která 

čistí 0,21 % odpadních vod z celkového objemu odpadních vod v Ostravě. Tato čistírna 

čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je dimenzována pro 1 358 

ekvivalentních obyvatel. 

→ Čistírna odpadních vod (ČOV) Heřmanice II: 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod v bývalém areálu dolu Odra 

v Heřmanicích, která čistí 0,15 % odpadních vod z celkového objemu odpadních vod 

v Ostravě. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby, ubytoven 

a domova důchodců. 

→ Čistírna odpadních vod (ČOV) Michálkovice: 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod uvedená do provozu v prosinci roku 

2002, která čistí 0,15 % odpadních vod z celkového objemu odpadních vod v Ostravě. 

Je umístěna na ulici Rychvaldská v Michálkovicích. ČOV je navržena a dimenzována 

pro čištění odpadních vod 3 783 obyvatel z Michálkovic a 1 500 obyvatel Rychvaldu.    

Řešené území v Hrušově je na stokovou síť také připojeno. Jedna větev stokové sítě 

vede přímo Riegrovou ulicí, je z kameniny a má jmenovitou světlost potrubí DN = 300 

mm. Druhá větev vede v ulici K Šachtě, je z betonu a má jmenovitou světlost potrubí DN = 

600 mm, dále pokračuje do ulice Stará cesta, kde je zvětšena její jmenovitá světlost na DN 
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= 700 mm. Třetí větví je kanalizační potrubí z kameniny DN = 300 mm vedoucí v ulici 

Staškově. První a třetí větev se napojují v severní části řešené lokality na větev druhou, 

která má od tohoto místa zvětšenou jmenovitou světlost na DN = 1 000 mm. Splaškové 

odpadní vody dále pokračují stokovým potrubím až do ÚČOV v Ostravě – Přívoze. 

Vzhledem ke stáří potrubí v řešené lokalitě a důlním vlivům, které zde působily, je potrubí 

ve špatném technickém stavu. Navíc není zcela jisté, zda by stávající potrubí postačilo 

všem novým objektům z hlediska objemu splaškových vod. Proto je vhodné navrhnout 

v lokalitě nové kanalizační potrubí. 

 

3.6.3 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií je v Ostravě zajištěno z jednotné celostátní sítě VVN 110 

kV napájenou přímo z elektráren nebo přes nadřazenou přenosovou soustavu VVN 220 

a 400 kV, přičemž přenosová soustava VVN 400 kV neprochází skrz, ale kolem Ostravy. 

Výrobu elektrické energie a její dodávku do rozvodných sítí zajišťuje společnost ČEZ, a.s. 

Důležitými uzly nadřazené soustavy VVN jsou rozvodny Nošovice, Albrechtice, Lískovec, 

Vratimov a Třebovice. Rozvodná distribuční síť VN je v městě provozována o hladinách 6, 

10 a 22 kV. Distribuční rozvodná síť NN - 380/220V, 50 Hz. Pro umožnění lepší distribuce 

elektrické energie se počítá s vybudováním nových trafostanic 110/22 kV v Porubě, 

Fifejdách, Slezské Ostravě, Hrušově a Hrabové. Na území města a v jeho okolí je několik 

elektráren, přičemž velké podniky jako Mittal steel Ostrava a.s. a Vítkovice a.s. mají své 

vlastní elektrárny. Zde je jejich přehled s vlastním instalovaným výkonem: 

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ):            800 MWe 

Elektrárna Třebovice (ETB):             177 MWe 

Teplárna Přívoz (TPV):              12,8 MWe 

Mittal Steel:                  254 MWe 

Vítkovice:                   79 MWe 

Výtopna Mariánské Hory:              0,7 MWe 

Celkový instalovaný výkon elektráren je 1323,5 MWe, což je zhruba 35 % z celkové 

potřeby Ostravy, zbývající část je kryta z celostátní rozvodné sítě. Přitom elektrárna 

Dětmarovice je největší klasickou elektrárnou na Moravě. 

Elektrická energie v řešeném území v Hrušově je zajištěna pomocí nadzemní přenosové 

soustavy VN 22 kV vedoucí z Teplárny Přívoz kolem řeky Ostravice. V blízkosti souběhu 

ulic Riegrova a Staškova se nachází trafostanice 22/0,4 kV. Odtud je pak elektrická energie 

rozváděna nadzemním vedením NN 0,4 kV do všech objektů. V okolí tohoto území je 
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i malá část NN 0,4 kV vedena v zemi. V návrhu se počítá s umístěním všech elektrických 

vedení do země. V lokalitě se nachází také veřejné osvětlení, které je ve správě akciové 

společnosti Ostravské komunikace a je vedeno nadzemně. V návrhu se také počítá 

s umístěním vedení veřejného osvětlení do země. 

 

 

Obr.9  Tepelná elektrárna Dětmarovice [Zdroj fotografie: webový portál 

http://www.financninoviny.cz/] 

 

3.6.4 Zásobování plynem 

Dodávky a následnou distribuci zemního plynu na území města Ostravy zajišťuje 

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

zajištěno z tranzitního plynovodu přes jednotlivé regulační stanice VVTL/VTL 

(Štramberk, Děhylov). Z těchto regulačních stanic je do Ostravy přivedeno několik VTL 

přívodů DN 300 - 500. Zemní plyn je distribuován pomocí rozvodných sítí - 

vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých rozvodů. Součástí distribuční sítě jsou 

regulační stanice a ostatní zařízení ke zpracování a distribuci plynu. V Ostravě je vedeno 

cca 121 000 odběratelů zemního plynu, celkový roční odběr činí 109,9 mil. m3. Celková 

délka plynovodního potrubí na území města činí 872,6 km. Na území města Ostravy se 

vyskytuje ještě potrubí koksárenského plynu, ten vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 

koksu a jeho množství je na této výrobě přímo závislé. Jeho hlavními odběrateli jsou 

Teplárna Přívoz, Výtopna Mariánské Hory a Vítkovice a.s. Koksárenský a vysokopecní 



33 
 

plyn, případně směsný plyn vyrobený ve Vítkovicích a Mittal Steel Ostrava se využívá pro 

vlastní potřebu uvnitř těchto podniků. 

V lokalitě ul. Riegrovy se plynovodní potrubí bohužel nevyskytuje. Pravděpodobně 

z důvodu doznívajících důlních vlivů. Na levém břehu Ostravice ovšem vede plynovodní 

potrubí VTL DN 100. Zde by se řešená lokalita dala na rozvod plynu napojit. Problémem 

je, že plynovod vede na protějším břehu Ostravice, než se řešená lokalita nachází. To se dá 

vyřešit díky železničnímu mostu, který vede přes Ostravici v jižní části této loklity. Přes 

tento most by se dal plynovod převést a dále rozvést do řešeného území. Dnes už se důlní 

vlivy v řešeném území příliš nevyskytují, proto je součástí návrhu i návrh rozvodu 

zemního plynu. 

 

3.6.5 Spoje a spojová zařízení 

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

digitalizovaná, kvalita a rychlost spojení je na úrovni Prahy a Brna. Město je kvalitně 

pokryto i sítěmi mobilních operátorů Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Tohoto pokrytí 

dosahuje téměř 100% obyvatelstva. Pokrytí území města rozhlasovým a televizním 

signálem je velmi dobré. Ve městě působí několik provozovatelů kabelové televizní sítě. 

Velké části města jsou dostupné služby 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. 

V řešeném území zajišťuje telekomunikační služby akciová společnost Telefónica O2 

Czech Republic. Její sdělovací kabely jsou vedeny v ul. Stará cesta a následně v ul. 

K Šachtě. V návrhu se počítá s jejím rozšířením. Pokrytí lokality rozhlasovým a televizním 

signálem je dobré, internetový signál je dostačující. 

 

3.7 Občanská vybavenost 

 

Úroveň a četnost občanské vybavenosti vypovídá o kvalitě života v daném území, či 

oblasti, nebo městě. Ostrava jako celek má velice kvalitní občanskou vybavenost, ale 

úroveň vybavenosti v jednotlivých částech je rozdílná. Občanská vybavenost se dělí 
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na nekomerční, kde patří školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, tělovýchova 

a sport, věda a výzkum, a komerční, kam patří různé druhy obchodu a služeb. 

Z hlediska občanské vybavenosti je Hrušov, včetně řešeného území v okolí Riegrovy 

ulice, slabě rozvinutým místem v Ostravě. Je to dáno zejména tím, že se zde v minulosti 

těžilo uhlí, a provozoval chemický průmysl. Hrušov byl tedy průmyslovou zónou. 

Při revitalizaci území je třeba občanskou vybavenost zlepšit. Dnes se v řešeném území 

nachází pouze pošta, služebna policie ČR a soukromý zubní lékař. Jistým plusem je, že 

okolní části Slezské Ostravy jsou z řešeného území dobře dostupné městskou hromadnou 

dopravou. 

 

3.8 Bydlení 

 

Stávající stav bydlení v lokalitě ul. Riegrovy není optimální. Nejrozšířenější formou 

bydlení jsou zde bytové domy. Méně obvyklou formou je bydlení individuální. Kvalita 

bydlení je ale tristní, bytové domy jsou zasaženy důlní činností a zejména záplavami 

z roku 1997. Některé domy musely být dokonce odstraněny. Bytové domy nebyly 

opraveny, ani odborně vysušeny, tudíž jsou vlhké a vznikají v nich plísně, také může být 

narušena jejich statika. Kolem domů je z hlediska hygieny nevyhovující nepořádek. Jinak 

se jedná o lokalitu s příjemným prostředím, jelikož je na soutoku řek Ostravice a Odry 

s dostatkem zeleně, ta ovšem není udržována. Dojem trochu kazí průmyslový areál 

Koksárny Svoboda a Teplárny Přívoz, který se nachází na protějším břehu řeky Ostravice 

a dálnice D47, která se nachází blízko severní části této lokality.  

 

3.9 Obyvatelstvo 

 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a přirozeným centrem 

Moravskoslezského kraje, který měl k 31. 12. 2007 celkem 1 249 897 obyvatel. Z toho 

měla Ostrava k 31. 3. 2008 celkem 307 591 obvyvatel. Z toho žen bylo 158 974.  Hustota 

osídlení představovala 1437 obyvatel/km2, což je nejvyšší hustota osídlení v celém kraji 

a třetí největší v republice (za Prahou a Brnem). Pokud k počtu občanů Ostravy připočteme 

9 495 cizinců přihlášených k pobytu na území statutárního města Ostravy, dostáváme se 

k celkovému počtu 317 086 obyvatel. 
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Hrušov má celkem 2 267 obyvatel, což činí hustotu zalidnění 538 obyvatel na 1 km2. 

Z tohoto počtu obyvatel je 25 % ve věku 0 – 14 let, 62,2 % ve věku 15 – 59 let a 12,8 % 

ve věku 60 a více let. Vzdělanost obyvatel v Hrušově, stejně jako celé Ostravě, je 

v porovnání s ostatními sledovanými městy velice nízká. Žije zde i početná romská 

komunita. 

 

Obr.10  Obyvatelé v Riegrově ulici [Zdroj fotografie: webový portál http://www.slezska.cz/] 

 

V řešeném území lokality ul. Riegrovy žije především romská nepřizpůsobivá 

komunita, která je zde v převaze nad jinými národnostmi. Podle toho zde i vypadá, 

pomineme-li nepořádek, který se na Riegrově ulici nachází, hrozí nám nebezpečí krádeže 

a fyzického, či slovního napadení. Podobně jsou na tom i přiléhající ulice K Šachtě 

a Verdiho. Dá se říct, že tato situace se stává pomalu neřešitelným problémem, což 

dokresluje i tento velice zajímavý úryvek z článku v Moravskoslezském deníku: „Ghetto 

na Riegrově ulici je do budoucna neudržitelné. Cyklostezka, která tudy vede, není zrovna 

bezpečná, již několik bikerů bylo napadeno kameny. Romské děti útočí na náhodné chodce 

z Koblova, stalo se několik případů, že po lidech plivou. Nedávno šla Hrušovem učitelka 

Ostravské univerzity Miriam Prokešová. Nejprve na ni hrubě pokřikovali, pak ji romská 

dívka uhodila do hlavy kabelou. Když se zeptala, proč to dělají, pokoušeli se ji trefit 

kameny. Je to paradoxní, protože Miriam Prokešová učí na Ostravské univerzitě mimo jiné 

také menšinové kultury, a v této souvislosti se dotýká i romské otázky, výchovy romských 
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dětí, historie a kultury. Miriam Prokešová míní, že si v Hrušově zadělává na problém 

v budoucnosti řešitelný jen těžce nejen Ostrava, ale celá společnost. Protože takový ten 

pseudohumanismus, se kterým se dost často setkáváme, není řešení. Ty děti musejí být 

vedeny k respektu ke společenským normám, pravidlům slušnosti a soužití. Vydělení v 

hrušovském ghettu vede jen k nenávisti. „Ta nenávist poroste,“ míní Miriam Prokešová, 

„a proto je potřeba nebát se a tyto jevy naplno pojmenovat a začít s tím něco dělat.“ Zatím 

se neděje skoro nic.“ NAVRÁTIL, Boleslav. Z klidného Hrušova se stává nebezpečné 

místo. Moravskoslezský deník. 30.5.2009, 150, s. 2. 

 

 3.10  Ovzduší 

 

Město Ostrava je charakteristické vysokou hustotou osídlení, dopravy a koncentrací 

průmyslu, především těžkého, což má za důsledek vysokou imisní zátěž města. Na území 

města je situace stavu ovzduší monitorována měřícími stanicemi provozovanými ČHMÚ 

a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který provozuje MS Radvanice a MS 

Mariánské Hory. Tyto 2 stanice byly v roce 2005 zřízeny na náklady města; stejně tak 

i jejich provoz je hrazen z jeho rozpočtu. Jejich cílem je monitorovat čistotu ovzduší 

v oblastech, kde se nacházejí největší zdroje znečištění na území města, kterými jsou 

ArcelorMittal Ostrava a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. V Ostravě jsou ještě další 

dvě AMS, ve Fifejdách a v Zábřehu, které plošně reprezentují kvalitu čistoty ovzduší. 

Údaje těchto dvou stanic jsou přenášeny na informační panel statutárního města Ostrava, 

který je umístněn v Informačním centru na Nádražní ulici. 

Emise TZL, resp. imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 jsou 

z hlediska ochrany ovzduší a lidského zdraví nejvýznamnějším problémem. Ke špatnému 

stavu ovzduší na území města Ostravy přispívají hutní průmysl a koksárenství, které 

způsobují zvýšené koncentrace řady škodlivých látek v ovzduší, např. polycyklické 

aromatické uhlovodíky a arsen. Tyto látky unikají ze zdrojů s tepelným výkonem 

nad 5 MW. Z hlediska imisního zatížení oxidem siřičitým a oxidy dusíku představují oba 

polutanty na území města ve vztahu k tuhým znečišťujícím látkám, polycyklickým 

aromatickým uhlovodíkům a arsenu méně významný problém, což platí především pro 

oxid siřičitý. Významnou roli při znečišťování ovzduší hraje automobilová doprava, která 

se díky vzestupné tendenci stává ve městech vážným problém, a to jak v oblasti znečištění 

ovzduší, tak i v oblasti hlukového zatížení. Podstatným faktem u tohoto zdroje znečištění 
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je skutečnost, že jsou jeho emise vypouštěny přímo v respirační zóně obyvatel. Pokud se 

k tomu přidají i zhoršené rozptylové podmínky je jejich rozptyl v obytných částech města 

značně omezen. 

Mohlo by se zdát, že Hrušov jako jedna z okrajových částí Ostravy nebude 

znečištěným ovzduším příliš ovlivněna. Ovšem musíme se uvědomit, že sousedící Přívoz 

patří k oblastem se zvýšeným znečištěním ovzduší. A to hlavně „díky“ průmyslovým 

podnikům Koksovna Svoboda a Teplárna Přívoz, které se navíc nacházejí v bezprostřední 

blízkosti řešeného území. Stojí totiž na protějším břehu Ostravice. Je tedy nemožné, aby se 

nečistoty vycházející z těchto podniků neprojevily na ovzduší v řešeném území. 

 

3.11  Územní systém ekologické stability 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je koncipován na principu ochrany 

nejzachovalejších ekosystémů v krajině, jež vzájemně propojeny vytváří ekologicky 

stabilní funkční síť. Pro dosažení tohoto cíle je nutno vymezit prostory, v nichž bude 

zajištěn vývoj ekologicky stabilnějších společenstev, a tyto prostory rozmístit tak, aby 

v jejich síti byly zastoupeny pokud možno všechny rozmanité typy společenstev, zahrnující 

druhové bohatství naší přírody. Posláním ÚSES je tedy jednak zajistit podmínky pro 

zachování bohatého genofondu naší přírody a pro výměnu genetické informace 

biologických složek, jednak stabilizačním působením skladebných prvků na okolní méně 

stabilní ekosystémy zvýšit celkový ekologický potenciál krajiny a obnovit rovnováhu mezi 

jejími složkami. 

Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Tyto 

skladebné prvky se hierarchicky člení dle významu na nadregionální, regionální a lokální. 

Hlavní páteří ÚSES v Ostravě jsou dva nadregionální tahy, vedené po velkých řekách 

– Odře a Ostravici. K nim lze dále přiřadit nadregionální tah podél řeky Opavy, pokračující 

směrem na Opavsko, dále regionální tah podél Lučiny, směřující k Šenovu a Havířovu. 

Řešené území, potažmo Hrušov, je prvky ŮSES doslova obklíčen, vychází to z jeho 

polohy, leží totiž v blízkosti styku dvou páteřních tahů ÚSES – soutok řek Ostravice 

a Odry. Ze severní strany lemuje řešené území Nadregionální biokoridor 1 – Odra, na který 

navazuje Nadregionální biocentrum 1 – 1 Poodří a Regionální biocentrum – Koblovská 

jezera. Ze západní části lemuje řešené území Nadregionální biokoridor 2 – Ostravice, který 

přirozeně propojuje Beskydy s Ostravskou pánví. Na severovýchodní straně sousedí řešené 
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území s Nadregionálním biokoridorem 4 – Slezská Ostrava, který spojuje regionální 

biocentra Heřmanický rybník a Bartovický les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRHU 

 

4.1 Identifikační údaje 

 

Návrh podal: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

 Katedra městského inženýrství (222) 

Ludvíka Podéště 1875/17 

Ostrava – Poruba 

708 33 

Telefon (spojovatelka):  420 59 732 1111  

Fax:        420 59 732 1354 

E – mail:      studijni.fast@vsb.cz 

Web:        http://www.fast.vsb.cz/ 

 

Zpracoval: Radek Dohnal 

Jezernice 90 

  751 35 

  Telefon:   739 314 568 

            E – mail:  radek.dohnal@centrum.cz 

 

4.2 Podklady 

 

Hlavním podkladem je: 

• Územní plán města Ostravy 

Dalšími podklady jsou: 

• Katastrální mapa (Oddělení GIS, Odbor projektů IT služeb a outsourcingu, 

Magistrát města Ostravy) 

• Polohopis (Oddělení GIS, Odbor projektů IT služeb a outsourcingu, Magistrát 

města Ostravy) 

• Výškopis (Oddělení GIS, Odbor projektů IT služeb a outsourcingu, Magistrát města 

Ostravy) 
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• Ortofoto 2006 (Oddělení GIS, Odbor projektů IT služeb a outsourcingu, Magistrát 

města Ostravy) 

• Výkres inženýrských sítí (Oddělení GIS, Odbor projektů IT služeb a outsourcingu, 

Magistrát města Ostravy) 

• Výkres limit využití území (webový portál: http://gisova.ostrava.cz/) 

• Informace o parcelách řešeného území: (webový portál: http://www.cuzk.cz/) 

  

4.3 Základní údaje o zadání 

 

Zadání poskytnuté ÚMOb Slezská Ostrava je v souladu s již schváleným návrhem 

na změnu Územního plánu města Ostravy v katastrálním území Slezská Ostrava, lokalita 

Hrušov /Stará cesta – Riegrova ul./. Zadáním tedy je navrhnout vhodnější využití lokality 

při soutoku řek Ostravice a Odra, ul. Stará cesta, Riegrova, zajištění funkce bydlení 

ve spojení s nerušící drobnou výrobou, službami a občanskou vybaveností, 

a změnit funkční využití území z „Lehký průmysl“ na „Živnostenské území“. 

 

4.4 Vymezené území 

 

 

Obr.11  Vymezené území lokality ul. Riegrovy v katastru [Zdroj mapového podkladu: webový 

portál http://www.cuzk.cz/]  
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Řešené území v lokalitě ul. Riegrovy je vedené v katastru v převážné většině z hlediska 

způsobu využití jako zeleň nebo jiná plocha, z hlediska druhu pozemku jako ostatní 

plocha. Jedná se o rovinaté území na soutoku řek Odry a Ostravice, které je ze západu 

vymezeno pravým břehem Ostravice, ze severozápadu ulicí Staškova, ze severu ulicí Stará 

cesta, z východu ulicí K Šachtě a z jihu jednak ulicí Pod Haldou, a také samotnou haldou. 

Z jihozápadní strany je území vymezeno hranicí Územního plánu města Ostravy, kde jsou 

pozemky za touto hranicí vedeny jako les. 

 

4.5 Širší vztahy 

 

Z pohledu vazeb na město Ostrava se Hrušov s řešeným územím nachází v okrajové části 

města. Z pohledu vazeb na okolní prostředí zde není žádná návaznost, s výjimkou 

dopravního spojení, jelikož je tato lokalita ze všech stran uzavřena. Ze severu dálnicí D47 

a řekou Odrou, z východu silnicí I/58 (Bohumínská), z jihu železniční tratí a ze západu 

řekou Ostravicí. Jedinná návaznost na řešené území je tedy dopravní. Dobrá obslužnost 

území je zajištěna silniční dopravou a MHD. Z ul. Stará cesta se lehce dostaneme na směr 

Koblov, nebo na Bohumínskou ulici, z Bohumínské již není problém dostat se do všech 

ostatních částí města, nebo na dálnici D47 a dále směrem do Bohumína, či směrem 

na Olomouc. 

 

4.6 Limity využití území 

 

V lokalitě se nachází více limitů využití území, jedním z nich hranice záplavového území, 

které ovšem končí před hranicí řešeného území. Druhým limitem je nadregionální 

biokoridor vedoucí po březích vodních toků Ostravice a Odry. Hranice těchto limitů jsou 

v blízkosti, ale přímo do řešeného území nezasahují. Dalším limitem je ochranné pásmo 

dálnice D47, které též končí před řešeným územím. Jedinným limitem přímo v řešeném 

území je vedení VN 22 kV s ochranným pásmem 10 m na každou stranu. Vedení se 

nachází v severozápadní části. V návrhu bude formou přeložky přemístěno. Ostatní sítě 

řešené území nelimitují, jelikož se v návrhu počítá s navržením nových sítí technické 

infrastruktury. 
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4.7 Funkční využití území 

 

Dle Územního plánu města Ostravy řešené území patřilo do kategorie funkčního využití 

„Lehký průmysl“. Po návrhu na změnu funkčního využití bylo rozhodnuto, že nově bude 

území sloužit jako „Živnostenské území“. Zde je nejvyšší přípustná hladina zvukové zátěže 

venkovního hluku 60 dB ve dne a 50 dB v noci. 

Funkční využití živnostenského území: 

1. Vhodné    - Nájemné domy, rodinné domky, vesnická zástavba 

- Vybavenost, sloužící danému i širšímu území: zařízení obchodu, služeb, 

stravování, ubytování, církevní, kulturní, administrativní, výstavní, 

volnočasové aktivity 

- Podstatně neobtěžující drobná výroba, výrobní služby, sklady - 

řemeslné dílny, servisy, opravny, půjčovny, nájemné dílny a ateliery, 

výstavní prostory, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, 

manipulační plochy 

- Zeleň veřejná, obytná, ochranná 

2. Přípustné  - Zařízení zábavní, zařízení sociální péče 

- Zahradnictví, zelinářství, chov domácího zvířectva 

- Benzinová čerpadla 

- Boxové a hromadné garáže 

- Nezbytná technická vybavenost 

3. Výjimečně přípustné  -   Vybavenost předškolní, školní a zdravotnická 

- Sportoviště 

- Zahrady a zahrádkové osady 

 

4.8 Vlastnictví pozemků 

 

Jednotlivé pozemky a parcely v řešeném území nemají jednoho vlastníka. Větší část je ve 

správě ÚMOb Slezská Ostrava. Zbytek vlastní různé fyzické nebo právnické osoby. Město 

se je však snaží odkoupit, aby v budoucnu tento, nebo jiný návrh řešení zadané lokality 

mohlo realizovat. 
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5.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHU 

 

Lokalita ul. Riegrovy je vyřešena dvěma způsoby z hlediska urbanismu, to znamená, že 

jsou vyhotoveny dva urbanistické návrhy řešeného území. První z nich není dále 

rozpracován, naopak druhý je rozpracován podrobněji. Řeší totiž i dopravu a technickou 

infrastrukturu. 

 

5.1 Urbanistický návrh řešeného území: varianta 1 

 

Řešené území je nepravidelného tvaru, na což může být nahlíženo pozitivně i negativně. 

Urbanistický návrh je tomuto tvaru samozřejmě podřízen. Území je rozděleno do několika 

funkčních zón, obytné, výrobní, zóny rekreace a sportu a zóny služeb. 

Obytná zóna se nachází v jihozápadní části a je tvořena 9-ti bytovými domy o čtyřech 

podlažích a dvou bytech na jednom podlaží. Půdorysné rozměry domů jsou 15 x 25 m.  

K nim jsou navržena 2 přiléhající parkoviště, která počítají s jedním parkovacím stáním na 

1 byt. Všechna parkoviště v řešeném území dodržují vyhlášku č. 398/2009 Sb., 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Celkem je tedy navrženo v obytné zóně 72 parkovacích stání, z toho se na jižnějším 

parkovišti nachází 24 stání a na severnějším parkovišti 48 stání. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu jsou na menším parkovišti umístěna 2 stání z celkového počtu 24 stání 

a na větším parkovišti také 2 stání z celkového počtu 48 parkovacích stání. Jednotlivé 

bytové domy jsou vhodně spojeny chodníky a našel se zde prostor i pro dětské hřiště, které 

nabízí 1 dřevěný domek se šplháním a skluzavkou ústící do pískoviště, druhé pískoviště 

samostatné, 2 dřevěné domky, 2 dřevěné houpačky, 2 houpačky zavěšené, 1 lanovku 

a 6 hrazd. Obytná zóna je vhodně doplněna zelení a mobiliářem, který čítá 10 laviček 

k sezení, 7 odpadkových košů a 2 stojany na jízdní kola s celkem 12-ti místy. V obytné 

zóně jsou také vyhrazena místa pro kontejnery na odpady. Jsou umístěna tak, aby byla 

dobře dostupná pro samotné obyvatelé i technické služby. Bylo zde navrženo umístění 

kontejnerů na komunální odpad (8 ks), sklo (2 ks), papír (2ks), plasty (2ks). 

Zóna rekreace a sportu je rozdělena do dvou částí, první část se nachází 

v severozápadní části řešeného území. Zde je navržen areál loděnice čítající 7 objektů. 

Jedná se jednotlivé loděnice pro jednotlivé druhy lodí (pro dlouhé veslice, čtyřkajaky nebo 

dvojskify, závodní skify, kajaky, pramice, rafty). Poslední objekt je vrátnice loděnice. 
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Tento návrh nepočítá s přeložkou VN 22 kV, které přes tuto zónu vede. Naopak je toho 

využito jako prostoru pro manipulaci s loďmi a k jejich čištění. Od hranice řešeného území 

je to k řece Ostravici asi 50 m, proto  je zde navržena kolejnicová dráha se strojovnou, aby 

vodáci nemuseli tahat lodě takovou vzdálenost. K areálu přiléhá parkoviště 

s 10 parkovacími stáními, z toho je jedno stání vyhrazeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Navíc je areál doplněn vhodnou zelení a mobiliářem v podobě dvou 

stojanů na jízdní kola s celkem 12 místy, navíc je zde umístěn ještě kontejner na komunální 

odpad. Druhá část zóny rekreace a sportu se nachází v jihovýchodní části řešeného území 

a obsahuje 3 objekty, fitness centrum s masážemi, saunou, kosmetikou, soláriem 

a kadeřnictvím, dále squash centrum se čtyřmi kurty a restauraci se zahrádkou 

a bowlingem. I zde přiléhá k objektům parkoviště. To obsahuje 26 stání, z toho 2 pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Jednotlivé objekty jsou propojeny chodníky a navíc 

jsou napojeny i na park, který se nachází v těsné blízkosti. V parku je vhodně rozmístěna 

zeleň a mobiliář. V celé druhé části se nachází a 6 laviček k sezení (v parku), 4 odpadkové 

koše (také v parku) a 3 stojany na jízdní kola, každý o 6 místech (před jednotlivými 

objekty). I zde je myšleno na nakládání s odpady, jsou zde umístěny 2 kontejnery na 

komunální odpad. 

Zóna služeb se vyskytuje v centrální a východní části řešeného území a čítá 3 objekty. 

V centrální části stojí půjčovna jízdních kol a autovozíků, včetně vozíků pro lodě. 

U objektu se rozprostírá plocha pro parkování těchto vozíků. Dále zde stojí objekt 

provozující smíšené zboží. K objektu přiléhá plocha pro zásobování a parkoviště s 10-ti 

parkovacími stáními, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ve východní 

části řešeného území se nachází ještě autoopravna s prostorem pro skladování autovlaků 

na náhradní díly. Také k tomuto objektu přiléhá parkoviště s 10-ti parkovacími stáními, 

z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato zóna je jen nepatrně doplněna 

zelení. U objektu smíšeného zboží se nachází jeden z prvků mobiliáře, stojan na jízdní kola 

o 6-ti místech. Potom i kontejner na komunální odpad, ten se nachází i u autoopravny. 

Zónu výrobní prezentují 2 objekty nacházející se v severovýchodní části řešeného 

území. Jedním z objektů je zámečnická výroba, ke které opět přiléhá parkoviště a plocha 

pro zásobování. Parkoviště čítá 9 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Druhým objektem je pekárna, ke které přiléhají dvě oddělené plochy. 

Jednu představuje parkoviště s 11-ti parkovacími stáními, z toho 1 stáním pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Druhou plochu představuje prostor pro zásobování. I tato 

zóna je lehce doplněna zelení a mobiliářem. Každý z objektů je doplněn jedním stojanem 
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na jízdní kola o 6-ti stáních na jeden stojan. U obou objektů je vyhrazen prostor pro 

nakládání s odpady, každý objekt má jeden kontejner. 

Na křižovatce Riegrovy ulice a ulice Stará cesta se nachází stávající objekt, který je 

navržen k rekonstrukci. Je vhodný k opravě na polyfunkční dům, v 1.NP je zamýšlena 

prodejna (např. rybářské potřeby), v 2.NP byt a ve 3.NP podkrovní byt. Objekt poskytuje 

i prostor pro 2 parkovací stání na jeho parcele. V sousedství tohoto domu jsou stávající 

soukromé objekty provozující drobnou výrobu, které zůstanou zachovány. 

Síť ulic zůstala v řešeném území zachována, jen ulice Pod Haldou byla protažena 

a spojena s ulicí Riegrovou. Z hlediska dopravy je v území navržen obousměrný provoz. 

Celé řešené území je navrženo komplexně, aby fungovalo jako jeden urbanistický celek. 

Nevýhodou řešeného území zůstává halda ležící v jeho těsné blízkosti 

v jihovýchodní části. Halda je navíc porostlá různými druhy zeleně, kterou sem zavál vítr. 

Tato zeleň způsobuje zastínění objektů, které leží nejblíže k ní, proto se v návrhu počítá 

s odstraněním této zeleně. Halda ovšem prozatím na svém místě zůstane. Původně se 

uvažovalo, že by se mohla v lokalitě rozhrnout a navýšit tak stávající terén, na němž by se 

pak mohla uskutečnit výstavba samotných objektů. Tato možnost byla nakonec zavrhnuta, 

její složení totiž nevyhovuje základovým podmínkám nutným pro zakládání budov. 

Do budoucna se ale počítá s jejím odstraněním. Materiál se má postupně odvézt na místa, 

kde je potřeba vyrovnat terén, ale zároveň se tam nepočítá s výstavbou na tomto 

vyrovnaném terénu. Takovými místy mohou být např. parky, kde je vhodné vytvořit 

členitý terén, skalky, jezírka apod. 

 

5.2 Urbanistický návrh řešeného území: varianta 2 

 

Řešené území je stejně jako v prvním návrhu nepravidelného tvaru a urbanistický návrh 

2 je tomuto tvaru samozřejmě také podřízen. Území je rozděleno do několika funkčních 

zón, obytné, zóny skladování, zóny rekreace a sportu a zóny služeb. 

Obytná zóna se zabírá skoro celou západní část řešeného území. Táhne se od severu až 

k jihu. V severní části a je tvořena 19-ti řadovými rodinnými domy o 2 podlažích. 

Půdorysné rozměry těchto ŘRD jsou 8 x 12 m, šířka jedné parcely je tedy 8 m. Výstavba 

v této části území není limitována VN 22kV, jelikož součástí návrhu je jeho přeložka. 

Ve střední až jižní části je obytná zóna tvořena 4-mi bytovými domy o půdorysných 
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rozměrech 15 x 25 m. Bytové domy jsou čtyřpodlažní a na každém podlaží nabízejí 2 byty. 

Jednotlivé bytové domy jsou vhodně spojeny chodníky. 

Zóna rekreace a sportu se nachází v centrální části řešeného území a je přeťata 

Riegrovou ulicí na 2 poloviny, v jihovýchodní části je navíc malý parčík. Západní polovina 

nabízí víceúčelové sportovní hřiště o půdorysných rozměrech 52 x 27 m a dětské hřiště 

s menším parkem. Dětské hřiště nabízí 2 dřevěné domky se šplháním a skluzavkou ústící 

do pískoviště, další 2 pískoviště samostatná, 2 dřevěné domky, 4 dřevěné houpačky, 

2 houpačky zavěšené, 2 lanovky a 12 hrazd. Východní polovina obsahuje 3 objekty 

spojené v jeden komplex. První objekt je restaurace se zahrádkou a bowlingem, druhý 

poskytuje fitness centrum s masážemi, saunou, kosmetikou, soláriem a kadeřnictvím, 

a třetí objekt nabízí squash centrum se čtyřmi kurty. Objekty jsou umístěny tak, že tvoří 

prostor napůl otevřeného atria. Fitness centrum je navíc se squash centrum spojeno 

chodbou, jinak jsou všechny 3 objekty spojeny chodníkem. Malý park, o kterém byla řeč, 

zastává spíše funkci zkratky pro pěší při cestě z východu na jih a naopak. 

Zóna služeb se vyskytuje v jižní části řešeného území a čítá 3 objekty. Nejjižněji stojí 

autoopravna s prostorem pro skladování autovraků na náhradní díly, kousek od ní severním 

směrem půjčovna jízdních kol a autovozíků, včetně vozíků pro lodě. U objektu se 

rozprostírá plocha pro parkování těchto vozíků. Dále zde stojí objekt provozující smíšené 

zboží, ten se nachází na křižovatce ulic Riegrovy a Pod Haldou. 

Zónu skladování prezentují 2 objekty nacházející se v severovýchodní části řešeného 

území. Objekty jsou zrcadlově úplně stejné a slouží jako nájemné sklady pro skladování 

materiálu z různých podniků. Každý objekt má obestavěnou plochu 1 000 m2. 

Na křižovatce Riegrovy ulice a ulice Stará cesta se nachází stávající objekt, který je 

navržen k rekonstrukci. Je vhodný k opravě na polyfunkční dům, v 1.NP je zamýšlena 

prodejna (např. rybářské potřeby), v 2.NP byt a ve 3.NP podkrovní byt. V sousedství 

tohoto domu jsou stávající soukromé objekty provozující drobnou výrobu, které zůstanou 

zachovány. 

Síť stávajících ulic zůstala v řešeném území zachována, ale některé z ulic byly 

protaženy. Jedná se o ulici Pod Haldou, která byla protažena a spojena s ulicí Riegrovou, 

a o ulici Staškovu, která byla protažena do tvaru U a připojena na ulici Riegrovu. Navíc 

bylo potřeba vybudovat ulici zcela novou. Jedná se o ulici ve tvaru L, která byla 

pojmenována „U Řeky“ a vytváří spojku mezi ulicí Staškovou a Riegrovou. Celé řešené 

území je navrženo komplexně, aby fungovalo jako jeden urbanistický celek. 
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Nevýhodou řešeného území zůstává halda ležící v jeho těsné blízkosti 

v jihovýchodní části. Halda je porostlá různými druhy zeleně, kterou sem zavál vítr. 

Původně se uvažovalo, že by se mohla halda v lokalitě rozhrnout a navýšit tak stávající 

terén, na němž by se pak mohla uskutečnit výstavba samotných objektů. Tato možnost byla 

nakonec zavrhnuta, její složení totiž nevyhovuje základovým podmínkám nutným pro 

zakládání budov. Prozatím tedy halda zůstane na svém místě. Do budoucna se ale počítá 

s jejím odstraněním. Materiál se má postupně odvézt na místa, kde je potřeba vyrovnat 

terén, ale zároveň se tam nepočítá s výstavbou na tomto vyrovnaném terénu. Takovými 

místy mohou být např. parky, kde je vhodné vytvořit členitý terén, skalky, jezírka apod. 

 

5.3 Výběr jedné ze dvou variant a jejich srovnání 

 

Nyní je třeba dle zadání bakalářské práce vybrat jednu ze dvou variant urbanistického 

návrhu a dále ji podrobně rozpracovat. K výběru bylo přistupováno způsobem srovnání 

jednotlivých návrhů z různých hledisek. Je třeba říci, že návrhy neměly zcela stejné 

podmínky při urbanistické tvorbě, zejména díky vedení VN 22 kV vedoucímu 

v severozápadní části řešeného území, to bylo jedním z problémů této lokality. 

V 1. variantě jsem se snažil tento problém vyřešit bez přeložky, což se nakonec 

povedlo. Ve 2. Variantě jsem tento problém řešil přeložkou. Z celkového pohledu je 

2. varianta lépe řešena. Díky přeložce je prostor v severozápadní části efektivněji využitý. 

Také je zde oproti 1. variantě lépe skombinovaný způsob bydlení, nachází se zde jak 

bytové domy, tak rodinné domy. Komunikace jsou ve 2. variantě vyřešeny také 

jednoznačně lépe, jejich realizace bude sice finančně náročnější, ale z hlediska využití 

a obslužnosti území se vyplatí. Varianta 1 má oproti druhé jednu výhodu, je jí loděnice, 

která by mohla být lákadlem pro obyvatelé z jiných části města. Nevýhodou loděnice 

ovšem zůstává větší vzdálenost mezi objekty loděnice a vodní plochou řeky Ostravice. 

Proto jsem zvolil praktičtější řešení pro využívání volného času občanů, tou je víceúčelové 

sportovní hřiště. V okolí řešeného území se žádné takové nenachází, proto by mohlo být 

stejným lákadlem jako loděnice v 1. variantě. Naopak výhodou 2. varianty je sjednocení 

rekreačních objektů (fitness centrum, squash centrum, restaurace s bowlingem) do jednoho 

komplexu spojovací chodbou. Výrobní objekty v 1. variantě jsem se rozhodl ve 2. variantě 

nahradit nájemnými sklady, které lépe využívají polohy řešené lokality z hlediska širších 

vztahů a návaznosti na dopravu. 
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Výběr návrhu, který je třeba dále rozpracovat tedy jednoznačně padl na 2. variantu. Má 

totiž z mého pohledu více kladů oproti 1. variantě a je praktičtější. Zadání bakalářské práce 

ale svým řešením splňují obě varianty. 

 

5.4 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 2. varianty 

urbanistického návrhu 

 

Šířky jednotlivých parcel u řadových rodinných domů jsou dány šířkou domu. Všechny 

řadové rodinné domy v řešeném území respektují navrženou stavební čáru, která určuje 

minimální vzdálenost domu od komunikace. Bytové domy také dodržují minimální 

vzdálenost od přiléhající komunikace. 

 

5.5 Dopravní řešení 2. varianty urbanistického návrhu 

 

V celém řešeném území je navržena obousměrná doprava na komunikacích. Nejvyšší 

rychlost motorových vozidel v území je stanovena na 30 km/h, v ulicích Stará cesta 

a K Šachtě. V ostatních ulicích je stanovena na 20 km/h. Ulice Staškova a U Řeky jsou 

navíc vedeny jako obytné zóny, tudíž zde řidiči motorových vozidel musejí projíždět se 

zvýšenou pozorností. V severní části ulice Stará cesta se nachází 2 trolejbusové zastávky 

MHD s názvem „Riegrova“. Tyto zastávky navazují na řešené území a splňují podmínky 

pro hromadnou dopravu osob. 

 

5.5.1 Návrh silničních komunikací 

Stávající komunikace v řešeném území zůstávají nezměněny, jejich šířka je v rozptylu 7 – 

9 m. Nově navržené komunikace jsou šířky 7 m, jedná se o prodloužení ulic Staškova 

a Pod Haldou a zcela novou komunikaci U Řeky. Poloměry oblouků křižovatek jsou 

navrženy na 8,5 m, což znamená, že poloměr otáčení je ve středu bližšího pruhu 

komunikace celých 10,25 m (šířka jednoho pruhu = 3,5 m). Na křižovatce ulic Verdiho 

a Pod Haldou jsou navrženy poloměry oblouků jen 5 m (poloměr otáčení = 6,75 m) z toho 

důvodu, že se nepočítá se zajížděním nákladních automobilů odvážejících komunální 

odpad do ulice Verdiho. Odvoz odpadů je řešen z ulice K Šachtě. Na Staškově ulici jsou 

poloměry otáčení v zatáčkách o něco větší, jelikož se jedná o větší změnu směru. 

Poloměr první zatáčky je 10 m (po okraj vozovky), ve druhé dokonce 11 m (po okraj 
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vozovky). Dalším místem, kde je poloměr v zatáčce o málo větší je ulice U Řeky, kde je 

úhel změny směru jízdy 90°, poloměr = 10 m (po okraj vozovky). Komunikace jsou 

vybudovány se středně nosným podkladem a živičným krytem, jsou v mírném spádu 2 % 

k okrajům vozovky, kvůli odvodnění. Tam, kde se nachází při okraji komunikace chodník, 

jsou navrženy betonové obruby, které jsou uloženy ve výškovém rozdílu 100 mm 

nad povrchem vozovky. V místech vjezdů z komunikace k ŘRD a v místech, kde se 

nachází přechody pro chodce jsou obruby sníženy postupně až na výškovou úroveň 

vozovky. Rozhledové trojúhelníky na křižovatkách jsou navrženy dle ČSN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic. 

 

5.5.2 Návrh pěších komunikací 

Pěší komunikace jsou navrženy v šířkách od 1,5 m do 2 m. Chodníky o šířce 1,5 m jsou 

určeny pro příchod k ŘRD a jednotlivým objektům. Také jsou vyhotoveny kolem 

víceúčelového sportovního hřiště. Chodníky o šířce 2 m jsou v řešeném území nejčastější, 

jsou vedeny kolem silničních komunikací, mezi obytnými domy, v parku a na dětském 

hřišti. Posledním typem jsou chodníky o šíři 3 m a 3,5 m, jedná se o některé stávající 

chodníky, které zůstanou zachovány. Jednotlivé pěší komunikace jsou v místech, kde to 

situace vyžaduje, vedeny přes silniční komunikaci pomocí přechodů pro chodce. Podkladní 

vrstva je pro chodníky navržena ze štěrku, pochůzí vrstva ze zámkové dlažby o tl. 60 mm. 

 

5.5.3 Návrh statické dopravy 

Parkování bylo v řešeném území navrženo u ŘRD na jejich vlastním pozemku, vždy 

o jednom parkovacím stání. Ke každému obytnému domu přiléhá parkoviště o 9-ti 

parkovacích stáních, z toho vždy jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Parkování je vyřešeno i u ostatních objektů, u autoopravny a smíšeného zboží je navrženo 

po 10-ti parkovacích stáních, z toho vždy jedno stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. U objektu smíšeného zboží je navíc navržena plocha o rozměrech 20,5 x 21 m pro 

zásobování. Objekty squash centra, fitness centra, restaurace a bowlingu tvoří jeden 

komplex, proto je u nich navrženo společné parkoviště, které čítá 26 parkovacích stání, 

z toho 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Navíc je zde nenavržena menší 

plocha (6 x 10 m) pro nacouvání zásobovacího vozu. U skladovacích objektů je navrženo 

celkem 20 parkovacích stání, z toho jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Z druhé strany těchto objektů je navržena plocha 20 x 31 m pro nákladní automobily. 

Polyfunkční dům poskytuje 2 parkovací stání na vlastním pozemku. Všechna stání 
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v řešeném území jsou navržena jako příčná. Rozměry jednoho parkovacího stání jsou 

v řešeném území dvojího druhu. Jeden druh má rozměry 2,5 x 5 m, druhý druh 3,7 x 5 m. 

Druh stání s větší plochou je parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

tato stání jsou situována co nejblíže ke vstupu do objektu. Návrh řešeného území dodržuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Jednotlivá parkovací stání u ŘRD jsou vybudována se středně 

nosným podkladem a povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Ostatní parkoviště jsou 

vybudována se středně nosným podkladem a živičným krytem, jsou v mírném spádu 2 % 

k uličním poklopům. 

 

5.6 Zásobování pitnou vodou v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

Řešené území bude napojeno na stávající větve vodovodní sítě v ulici Stará cesta 

a K Šachtě. V ulici Stará cesta je uloženo potrubí PE DN 150 mm, v ulici K Šachtě potrubí 

PVC DN 150 mm. Toto stávající vodovodní potrubí je vedeno částečně v komunikaci 

a částečně v prostoru chodníků. Skladovací objekty ve východní části řešeného území jsou 

napojeny pomocí přípojek z PVC DN 40 mm na stávající vodovod v ulici K Šachtě. 

V křižovatce ulic Stará cesta a Riegrova je napojena nová vodovodní větev, která se táhne 

v zeleném pásu podél celé Riegrovy ulice, je z PVC DN 150 mm. ŘRD v severozápadní 

části území jsou napojeny jednotlivými přípojkami z PVC o světlosti DN 25 mm na další 

2 nově vybudované vodovodní větve v ulici Staškově, které se napojují na větev 

v Riegrově ulici. Obě vodovodní větve ve Staškově ulici jsou z PVC o světlosti DN 80 mm 

a jsou vedeny v chodnících podél komunikací. Bytové domy v jihozápadní a západní části 

řešeného území jsou napojeny přípojkami z PVC DN 50 mm na další nově vybudovanou 

větev vodovodní sítě v ulici U Řeky. Nově vybudované vodovodní potrubí v ulici U Řeky 

je z materiálu PVC DN 100 mm, je vedeno v zeleném pásu podél komunikace a napojuje 

se na vodovodní síť v ulici Riegrově. Dále se na vodovodní potrubí v Riegrově ulici 

napojují přípojkami objekty smíšeného zboží, půjčovny kol a autovozíků a autoopravny. 

Přípojky těchto objektů jsou z PVC DN 25 mm. Objekty restaurace s bowlingem, fitness 

centra a squash centra mají každý svou přípojku z PVC DN 40 mm, a připojují se 

na vodovodní potrubí v ulici Pod Haldou. To je též nově vybudováno, napojuje se na 

vodovod v Riegrově ulici, je z materiálu PVC DN 80 a je vedeno v chodníku. Polyfunkční 

dům na souběhu ulic Riegrova a Stará cesta je napojen na veřejný vodovod v ulici Stará 
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cesta přípojkou PVC DN 25 mm. Stávající soukromé objekty v severní části řešeného 

území jsou napojeny svými přípojkami na veřejný vodovod v ulici Stará cesta. Jen jeden 

z těchto objektů je napojen na nový vodovod v ulici Riegrově. Dimenze jednotlivých 

potrubí jsou navrženy odhadem, jelikož výpočet potřeby pitné vody a následný návrh 

dimenze není určen zadáním bakalářské práce. Vodoměry jsou umístěny v jednotlivých 

objektech. Pro všechna vodovodní potrubí v řešeném území platí ochranné pásmo 1,5 od 

vnějšího líce potrubí na každou stranu, pro přípojky 1 m na každou stranu. V řešeném 

území jsou navrženy navíc požární hydranty. Nově vybudované větve vodovodu jsou jimi 

ukončeny, další jsou rozmístěny tak, aby od sebe byly vzdáleny maximálně 200 m. Požární 

hydranty splňují také podmínky a předpisy požární ochrany. Celkem je v území navrženo 

9 požárních hydrantů. 

 

5.7 Stokování v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

V řešeném území se nachází větevná síť jednotné kanalizace. Větevná stoková síť se odvíjí 

od tvaru terénu, který je rovinatý. V území nebyl problém navrhnout spádové poměry. 

Páteřní větev stokové sítě vedoucí v ulicích Stará cesta a K Šachtě bude ponechána. V ulici 

K Šachtě je uloženo betonové potrubí DN 600 mm, které dále pokračuje nezměněno 

po ulici Stará cesta. Na ulici Stará cesta se na tuto větev připojuje větev vedlejší a odtud 

pak pokračuje betonové potrubí DN 700 mm. Na křižovatce ulic Stará cesta a Riegrova se 

na betonové potrubí DN 700 mm napojuje kanalizační větev z ulice Riegrovy a odtud pak 

pokračuje betonové potrubí DN 1 000 mm. Dále se ještě na tuto páteřní stoku připojuje 

stoka z ulice Staškovy. Betonová stoka v Riegrově ulici je nově vybudována, zůstala 

ovšem v původní trase, jen byla změněna její světlost z DN 300 mm na DN 600 mm. 

Dalšími novými stokami jsou 2 stoky na Staškově ulici, obě z PVC DN 300 mm. Jedna 

z nich se napojuje na páteřní stoku v ulici Stará cesta, druhá na stoku v Riegrově ulici. 

Dále se zde nachází nová stoka v ulici U Řeky, PVC DN 350 mm, a v ulici Pod Haldou, 

PVC DN 250 mm. Kanalizační potrubí je v ulici K Šachtě vedeno v chodníku, v ulicích 

Pod Haldou a U Řeky v zeleném pásu podél komunikace, všechna ostatní potrubí jsou 

vedena ve středu komunikace. Na všech větvích stokové sítě jsou instalovány revizní 

šachty z betonových skruží. Z pohledu umístění jsou zabudovány vždy v místě změny 

směru větve a také jsou jimi jednotlivé větve zakončeny. Dalším kritériem pro umístění 

jednotlivých revizních šachet od sebe byla maximální vzdálenost 30 m. Do kanalizace jsou 
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odváděny i dešťové vody z komunikací pomocí uličních poklopů, které jsou na jednotnou 

stokovou síť napojeny. Všechny objekty v řešeném území jsou na stokovou síť napojeny 

kanalizačními přípojkami PVC DN 150 mm. ŘRD jsou napojeny na 2 větve stokové sítě 

v ulici Staškově, bytové domy na větev stokové sítě v ul. U Řeky, nájemné sklady na větev 

stokové sítě v ul. K Šachtě. Fitness centrum, squash centrum a restaurace se zahrádkou 

a bowlingem se připojují na větev stokové sítě v ul. Pod Haldou. Autoopravna, půjčovna 

jízdních kol a autovozíků a smíšené zboží se napojují na větev stokové sítě v ul. Riegrově. 

Polyfunkční dům je napojen na větev v ul. Stará cesta, stávající soukromé objekty jsou 

připojeny na stokovou síť skrz větev v ulici Stará cesta, ale jeden z nich skrz větev v ulici 

Riegrově. V ulicích Riegrova, K Šachtě a Stará cesta platí ochranné pásmo kanalizace 2,5 

m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Pro větve v ostatních ulicích platí ochranné 

pásmo 1,5 m, u přípojek 1,0 m, od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Dimenze 

jednotlivých potrubí jsou navrženy odhadem, jelikož výpočet objemu odpadních vod 

a následný návrh dimenze není určen zadáním bakalářské práce. 

 

5.8 Zásobování elektrickou energií v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

V řešeném území se nachází přenosová soustava nadzemního vedení VN 22 kV. Tento 

problém byl vyřešen pomocí přeložky, která vede nadzemní VN 22 kV mimo řešené 

území. V blízkosti hranice řešeného území je navíc svedeno do země a dále vede v zemi 

do řešeného území k trafostanici, která se nachází v severní části řešeného území 

u křižovatky ulic Riegrovy a Staré cesty. Z trafostanice je rozváděno dále jen podzemní 

NN 0,4 kV. Kabely NN 0,4 kV jsou vedeny v chodnících nebo v zelených pásech podél 

silničních komunikací. Objekty v řešeném území jsou napojeny na větve sítě NN 0,4 kV 

pomocí elektrických přípojek. Přípojky jednotlivých objektů jsou napojeny na větve 

přiléhajících ulic, stejně jako přípojky ostatních inženýrských sítí. Vedení NN 0,4 kV je 

zakresleno a patrno z grafické části bakalářské práce. Elektroměry jsou zabudované 

ve zdech jednotlivých objektů, tak, aby byly dobře přístupné. Pro nadzemní vedení VN 22 

kV platí ochranné pásmo 10 m na každou stranu, pro podzemní vedení VN 22 kV platí 

ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu, pro podzemní vedení NN 0,4 kV platí ochranné 

pásmo také 1,5 m na každou stranu a pro elektrické přípojky platí ochranné pásmo 1 m na 

každou stranu. 
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5.9 Zásobování plynem v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

Zemní plyn je do řešeného území přiveden z jihu, jelikož se zde původně nenacházel. 

Potrubí, na které je lokalita ul. Riegrovy připojena se nachází na protějším břehu Ostravice, 

ovšem na konci Riegrovy ulice je také železniční most, který je využit jako nosná 

konstrukce pro převedení potrubí na přiléhající břeh řeky Ostravice k řešené lokalitě. 

Potrubí je tedy zavěšeno na mostní konstrukci a dále vedeno v zemi směrem k řešenému 

území. Jedná se o VTL potrubí z oceli DN 100 mm, které je přivedeno před hranici 

řešeného území, tam se nachází regulační stanice, z níž pokračuje dále STL potrubí PE DN 

110 mm. Toto STL potrubí se táhne v zeleném pásu podél silniční komunikace až na konec 

Riegrovy ulice, tam je zredukováno na PE DN 63 mm a vedeno v chodníku ve Staškově 

ulici. Druhá větev plynovodního STL potrubí PE DN 63 mm ve Staškově ulici je taktéž 

vedena v chodníku. Bytové domy jsou připojeny na větev táhnoucí se v zeleném pruhu 

podél silniční komunikace v ulici U Řeky. Jedná se o STL potrubí PE DN 90 mm, které se 

napojuje na potrubí vedoucí v Riegrově ulici. Další plynovodní STL potrubí PE DN 

90 mm se táhne podél silniční komunikace v chodníku v ul. K Šachtě, dále pokračuje ulicí 

Pod Haldou, zase v chodníku, až do Riegrovy ulice, kde se napojuje na PE DN 110 mm. 

Poslední STL větví plynovodu je větev z potrubí PE DN 63 mm v ul. Stará cesta, která je 

vedena v chodníku podél silniční komunikace a napojuje se na STL potrubí PE DN 

110 mm v ulici Riegrově. Přípojky jednotlivých objektů se napojují na plynovod 

v přiléhajících ulicích stejně jako přípojky ostatních inženýrských sítí, akorát mají rozdílné 

světlosti potrubí. ŘRD, autoopravna, půjčovna jízdních kol a autovozíku mají přípojky PE 

DN 32 mm, sklady, squash centrum, fitness centrum, restaurace se zahrádkou a bowlingem 

a smíšené zboží mají též přípojky PE DN 32 mm. Bytové domy mají přípojky PE DN 40 

mm. Rozvody plynu v řešeném území jsou středotlaké, regulátory na nízkotlaké 

plynovodní potrubí jsou uloženy společně s plynoměry a hlavními uzávěry plynu 

ve sloupcích na hranicích pozemků, nebo ve skříňkách zabudovaných ve zdech objektů 

tak, aby byly dobře přístupné. Řešení pomocí sloupků na hranici pozemků se vyskytuje 

pouze u řadových rodinných domků v severozápadní části řešeného území, u zbytku 

objektů je regulátor, plynoměr a HUP uložen ve skříňkách v obvodových zdech objektů. 

Zemní plyn dodávaný do objektů bude sloužit k vytápění objektů, vaření a přípravě TUV. 

Pro vysokotlaké plynovodní potrubí platí ochranné pásmo 10 m od vnějšího líce potrubí 

na každou stranu, pro středotlaké plynovodní potrubí a pro plynovodní přípojky platí 
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ochranné pásmo 1 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Dimenze jednotlivých 

plynovodních potrubí jsou navrženy odhadem, jelikož výpočet potřeby plynu a následný 

návrh dimenze není určen zadáním bakalářské práce. 

 

5.10  Spoje a spojová zařízení v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

V řešeném území zajišťuje telekomunikační služby akciová společnost Telefónica O2 

Czech Republic. Její sdělovací kabely jsou přivedeny do řešeného území ze severní strany 

a jsou uloženy v zemi. Dále jsou kabely vedeny v chodníku podél silniční komunikace 

v ul. Stará cesta a následně v ul. K Šachtě. Na křižovatce ulic K Šachtě a Pod Haldou se 

telekomunikační vedení rozdvojuje, jedno vedení pokračuje dále podél komunikace v ulici 

K Šachtě a druhé vede podél komunikace v ulici Pod Haldou směrem k ulici Riegrově. 

Obě vedení jsou uložena v chodnících. Telekomunikační kabely pokračují podél silničních 

komunikací v Riegrově ulici a v ulici U Řeky, v těchto ulicích jsou uloženy v přiléhajícím 

zeleném pásu. Na telekomunikační síť jsou napojeny všechny objekty v řešeném území, 

kromě řadových rodinných domů, kde je instalováno bezdrátové připojení, které je 

finančně výhodnější. Ostatní objekty jsou na telekomunikační síť napojeny jednotlivými 

přípojkami, které jsou vedeny stejně jako přípojky ostatních inženýrských sítí. Pro 

sdělovací a telekomunikační kabely v řešeném území platí ochranné pásmo 1,5 m 

na každou stranu, pro přípojky 1 m na každou stranu. Pokrytí lokality rozhlasovým 

a televizním signálem je dobré, internetový signál je dostačující. 

 

5.11  Veřejné osvětlení v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

Původní nadzemní veřejné osvětlení v řešeném území je ve špatném technickém stavu, 

proto je navrženo nové. Návrh obsahuje vedení jednotlivých podzemních kabelů a nové 

rozmístění jednotlivých lamp veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je ve správě akciové 

společnosti Ostravské komunikace. Kabely veřejného osvětlení jsou přivedeny do řešeného 

území ze severu a dále jsou rozvedeny do všech ulic. Vedení je umístěno do zelených pásů 

podél silničních komunikací. Tam, kde to nešlo jinak, jsou umístěny v chodnících. Lampy 

jsou navrženy ve vzdálenostech 25 m od sebe, všechny komunikace jsou tedy dostatečně 

osvětleny. Veřejné osvětlení je rozmístěno také kolem víceúčelového sportovního hřiště 

v centrální části řešeného území a v parku podél chodníku v jihovýchodní části řešeného 
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území. Lampy veřejného osvětlení jsou navrženy klasické ve tvaru písmene „L“ otočeného 

„vzhůru nohama“. 

Vzdálenosti mezi jednotlivými navrženými inženýrskými sítěmi a jejich vzájemné 

křížení musí splňovat podmínky dle ČSN 73 6005. 

 

5.12  Veřejná zeleň v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

V řešeném území je zeleně dostatek, jedná se ovšem o vzrostlou zeleň, kterou sem zavál 

vítr. Jedná se zpravidla o druhy zeleně typicky rostoucí při vodních tocích. Tato zeleň bude 

ponechána pouze na povrchu haldy, která přiléhá k těsnému okraji řešeného území. 

V ostatních případech je navrženo její odstranění. Místo ní je navržena zeleň nová, 

okrasná, která bude vhodně dotvářet urbanistický návrh. Nová zeleň se skládá z okrasných 

dřevin listnatých i jehličnatých. Z hlediska vzrůstu zde jsou zařazeny jak stromy, tak i keře, 

vždy s ohledem na okolní prostředí. V některých místech řešeného území se kumuluje větší 

počet okrasných dřevin, zejména v centrální části, kde se nachází víceúčelové sportovní 

hřiště a dětské hřiště nebo v jihovýchodní části, kde se nachází park. Zeleň v řešeném 

území má i jiné funkce než okrasné. Například stromy a keře vysázené podél silničních 

komunikací snižují prašnost a hluk z dopravy. V jiných případech zdůrazňují hranice 

parcel. Stromy zasazené v blízkosti laviček zase vytváří stín a chládek v letních měsících. 

Urostlé stromy se nesmí sázet v blízkosti inženýrských sítí, z důvodu rizika jejich 

poškození kořeny. 

 

5.13  Mobiliář v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

Řešené území je vhodně doplněno o mobiliář. Jedná se o prvky jako jsou lavičky k sezení, 

stojany na kola, odpadkové koše. Odpadkové koše jsou umístěny tam, kde se předpokládá 

pohyb většího počtu osob, např. křižovatky pěších komunikací, dětské hřiště, víceúčelové 

sportovní hřiště, park. Stojany na jízdní kola jsou umístěny u objektů, kde se předpokládá 

dojezd osob na jízdním kole, např. víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště, fitness 

centrum a squash centrum, smíšené zboží, objekty skladů, park. Lavičky k sezení jsou 

umístěny v obytné zóně mezi jednotlivými bytovými domy, u dětského hřiště, 

u víceúčelového sportovního hřiště a v parku. Všechny prvky mobiliáře v řešeném území 
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jsou umístěny tak, aby zapadaly do vytvořeného prostředí, nepřekážely a byly plně 

funkční. 

 

5.14  Řešení odpadů v 2. variantě urbanistického návrhu 

 

Odpadní vody – splašky jsou řešeny kanalizací. Nakládání s tuhými odpady je v zadaném 

území též vyřešeno. Jednak odpadkovými koši a také plastovými popelnicemi o objemu 

120 litrů a plastovými kontejnery o objemu 1100 litrů. U ŘRD je nákladní s odpady 

vyřešeno tak, že si vlastníci domů vyvezou popelnice na chodník před hranici pozemků 

a technické služby jim popelnice vyprázdní. V řešeném území se počítá s tříděním odpadu. 

U bytových domů je vymezeno místo na plastové kontejnery. Jsou zde navrženy 

3 kontejnery na komunální odpad, 1 na sklo, 1 na papír a 1 na plasty. Dále se v území 

nacházejí již jen kontejnery na komunální odpad, 1 u autoopravny, 1 u smíšeného zboží, 

2 u sportovně - rekreačního komplexu (fitness centrum, squash centrum, restaurace se 

zahrádkou a bowlingem) a 2 u skladovacích objektů. Umístění těchto ploch pro kontejnery 

je navrženo tak, aby ke kontejnerům měli blízko jak obyvatelé (uživatelé), tak zaměstnanci 

technických služeb. 
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6.  VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO ČNOSTI 

 

Vyhodnocení ekonomické náročnosti 2. varianty urbanistického návrhu je zpracováno 

formou ekonomického propočtu. Ve všech hodnotách jednotlivých nákladů už je započtena 

daň přidané hodnoty (DPH). 

 

6.1 Propočet nákladů na pozemky 

 

V současné době je ve správě ÚMOb Slezská Ostrava cca 60 % pozemků v řešeném 

území. Město se je snaží získat všechny do svého vlastnictví, aby mohlo záměr realizovat. 

Do nákladů je tedy započteno zbývajících 40% pozemků z řešeného území. Jednotková 

cena pozemku je převzata z webového portálu http://gisova.ostrava.cz/. 

 

Tab.1 Propočet nákladů na pozemky 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

40% pozemků v řešeném území 25 000 m2 155 Kč/m2 3 875 000 Kč 

 

6.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

 

V řešeném území se nachází ruderální porost a další zeleň, kterou je třeba v některých 

místech odstranit. Měrná jednotka plochy a jednotlivých kusů je převzata z webového 

portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

Položka 

Výměra 

nebo počet Jednotková cena Náklady 

Odstranění ruderálního porostu 30 000 m2 29 Kč/m2 870 000 Kč 

Odstranění nevhodných dřevin do průměru 

100 mm 
30 000 m2 232 Kč/m2 6 960 000 Kč 

Pokácení nevhodných stromů s průměrem 

kmene 200 – 300 mm 
65 ks 418 Kč/kus 27 000 Kč 
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Pokácení nevhodných stromů s průměrem 

kmene 500 – 600 mm 
25 ks 5 294 Kč/kus 132 000 Kč 

Odstranění pařezu o průměru 200 – 300 mm 65 ks 813 Kč/kus 53 000 Kč 

Odstranění pařezu o průměru 500 – 600 mm 25 ks 3 460 Kč/kus 87 000 Kč 

Příprava půdy pro výsadbu 15 000 m2 50 Kč/m2 750 000 Kč 

Celkem 8 879 000 Kč 

 

6.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty 

 

6.3.1 Budovy pro bydlení 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/. 

 

Tab.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty –budovy pro bydlení 

Položka Obestavěný prostor Jednotková cena Náklady 

Řadový rodinný domek 768 m3 4 626 Kč/m3 3 553 000 Kč 

Bytový dům 5 625 m3 4 179 Kč/m3 23 507 000 Kč 

 

V řešeném území se nachází 19 řadových rodinných domků:  

19 x 3 553 000 = 67 507 000 Kč 

Bytové domy se v řešeném území nachází 4: 

4 x 23 507 000 = 94 028 000 Kč 

Celkové náklady na budovy pro bydlení:  

67 507 000 + 94 028 000 = 161 535 000 Kč 

 

6.3.2 Stavební objekty ze zóny sportu a rekreace 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/ a http://www.funnysport.cz/. Náklady na zhotovení 

dětského hřiště jsou rozpočítány na jednotlivé prvky, které hřiště obsahuje. Prvky jsou 

uvedeny v kapitole 6.7 Propočet nákladů na mobiliář. V této kapitole jsou také uvedeny 

náklady na pořízení branek patřících na víceúčelové sportovní hřiště. Do jednotkové ceny 

za víceúčelové sportovní hřiště jsou započítány jak vrstvy podkladní, tak vrstvy povrchové. 



59 
 

Tab.4 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty – stavební objekty ze zóny sportu a rekreace 

Položka 

Obestavěný prostor 

nebo výměra Jednotková cena Náklady 

Restaurace 1 875 m3 5 503 Kč/m3 10 318 000 Kč 

Bowling 2 000 m3 5 575 Kč/m3 11 150 000 Kč 

Fitness centrum 3 570 m3 5 575 Kč/m3 19 903 000 Kč 

Squash centrum 3 108 m3 5 575 Kč/m3 17 327 000 Kč 

Víceúčelové sportovní hřiště 1 404 m2 2 020 Kč/m2 2 836 000 Kč 

Celkem 61 534 000 Kč 

 

6.3.3 Stavební objekty s funkcí služeb 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/. 

 

Tab.5 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty – stavební objekty s funkcí služeb 

Položka Obestavěný prostor Jednotková cena Náklady 

Smíšené zboží 3 140 m3 6 089 Kč/m3 19 119 000 Kč 

Půjčovna jízdních kol a vozíků 900 m3 4 131 Kč/m3 3 718 000 Kč 

Autoopravna 2 100 m3 4 131 Kč/m3 8 675 000 Kč 

Celkem 31 512 000 Kč 

 

6.3.4 Stavební objekty pro skladování 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/. 

 

Tab.6 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty – stavební objekty pro skladování 

Položka Obestavěný prostor Jednotková cena Náklady 

Nájemný sklad 8 010 m3 2 785 Kč/m3 22 308 000 Kč 
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V řešeném území se nachází 2 takové zrcadlově symetrické sklady, celkové náklady 

na stavební objekty pro skladování tedy jsou: 

2 x 22 308 000 = 44 616 000 Kč 

 

6.4 Propočet nákladů na komunikace 

 

6.4.1 Silniční komunikace 

Jedná se o plochy nově vybudovaných komunikací v ulicích Staškova, U Řeky a Pod 

Haldou. Plochy komunikací jsou živičné, tloušťka komunikací je 42 cm. Do ceny jsou 

započítány i zemní práce, obrubníky a vodící proužky. Nejsou zde započítány přiléhající 

parkovací plochy, ani plochy stávajících komunikací. Jednotková cena plochy je převzata 

z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.7 Propočet nákladů na komunikace – silniční komunikace 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Místní komunikace 4 553 m2 1 220 Kč/m2 5 099 000 Kč 

 

6.4.2 Statická doprava 

Zde jsou zahrnuty parkoviště a odstavné plochy s živičným povrchem a parkoviště 

dlážděná zámkovou dlažbou. Živičné konstrukce mají tloušťku 32 cm, dlážděné 

konstrukce mají tloušťku 27 cm. Do ceny jsou započítány i zemní práce, obrubníky 

a vodící proužky. Jednotková cena plochy je převzata z webového portálu 

http://www.uur.cz/. 

 

Tab.8 Propočet nákladů na komunikace – statická doprava 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Parkoviště a odstavné plochy živičné 5 381 m2 917 Kč/m2 4 934 000 Kč 

Parkoviště dlážděná 370 m2 871 Kč/m2 322 000 Kč 

Celkem 5 256 000 Kč 
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6.4.3 Pěší komunikace 

Chodníky jsou dlážděné ze zámkové dlažby, tloušťka konstrukce je 29 cm. Do této plochy 

jsou započítané všechny nově vybudované chodníky, stávající započítány nejsou. 

Jednotková cena plochy je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.9 Propočet nákladů na komunikace – pěší komunikace 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Dlážděné chodníky  5 984 m2 775 Kč/m2 4 518 000 Kč 

 

6.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

 

6.5.1 Vodovod 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nových rozvodů vodovodní sítě, včetně 

vodovodních přípojek. Jednotková cena běžného metru je převzata z webového portálu 

http://www.uur.cz/. 

 

Tab.10 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu - vodovod 

Položka Délka Jednotková cena Náklady 

Vodovod PVC DN 150 mm 236 m 3 320 Kč/m 784 000 Kč 

Vodovod PVC DN 100 mm 177 m 3 000 Kč/m 531 000 Kč 

Vodovod PVC DN 80 mm 293 m 2 910 Kč/m 853 000 Kč 

Vodovodní přípojky PVC DN 50 mm 31 m 1 042 Kč/m 32 000 Kč 

Vodovodní přípojky PVC DN 40 mm 138 m 863 Kč/m 119 000 Kč 

Vodovodní přípojky PVC DN 25 mm 455 m 796 Kč/m 362 000 Kč 

Celkem 2 681 000 Kč 

 

6.5.2 Kanalizace 

Do ceny za kanalizace jsou zahrnuty náklady na vybudování nových větví stokové sítě, 

včetně revizních šachet a kanalizačních přípojek. Jednotková cena běžného metru 

a jednoho kusu výrobku je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 
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Tab.11 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu - kanalizace 

Položka 
Délka 

nebo počet 
Jednotková cena Náklady 

Kanalizace beton DN 600 mm 245 m 20 500 Kč/m 5 023 000 Kč 

Kanalizace PVC DN 350 mm 180 m 15 125 Kč/m 2 723 000 Kč 

Kanalizace PVC DN 300 mm 246 m 14 400 Kč/m 3 542 000 Kč 

Kanalizace PVC DN 250 mm 60 m 13 600 Kč/m 816 000 Kč 

Kanalizační šachta na betonovém potrubí 8 ks 31 000 Kč/kus 248 000 Kč 

Kanalizační šachta na plastovém potrubí 19 ks 15 000 Kč/kus 285 000 Kč 

Kanalizační přípojky PVC DN 150 mm 759 m 3 700 Kč/m 2 808 000 Kč 

Celkem 15 445 000 Kč 

 

6.5.3 Rozvod elektrické energie 

Do ceny za elektrorozvody jsou zahrnuty náklady na vybudování nových větví elektrické 

sítě, včetně elektro přípojek a skříní pro plynoměry. Jednotková cena běžného metru 

a jednoho kusu výrobku je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.12 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu – rozvod elektrické energie 

Položka 
Délka 

nebo počet 
Jednotková cena Náklady 

Přeložka VN 22 kV 206 m 3 996 Kč/m 823 000 Kč 

Elektrorozvody NN 0,4 kV 1 131 m 922 Kč/m 1 043 000 Kč 

Elektro přípojky 595 m 429 Kč/m 255 000 Kč 

Skříně pro elektroměry ve zdech objektů 32 ks 11 264 Kč/kus 360 000 Kč 

Celkem 2 481 000 Kč 

 

6.5.4 Plynovod 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nových rozvodů plynovodní sítě, včetně 

regulační stanice, pilířů pro HUP, plynovodních přípojek. Jednotková cena běžného metru 

a jednoho kusu výrobku je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 
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Tab.13 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu - plynovod 

Položka 

Délka 

nebo počet Jednotková cena Náklady 

VTL plynovod, ocel DN 100 mm 537 m 1 971 Kč/m 1 058 000 Kč 

STL plynovod, PE DN 110 mm 236 m 1 429 Kč/m 337 000 Kč 

STL plynovod, PE DN 90 mm 469 m 1 303 Kč/m 611 000 Kč 

STL plynovod, PE DN 63 mm 278 m 1 128 Kč/m 314 000 Kč 

Plynovodní přípojky PE do DN 40 mm 609 m 687 Kč/m 418 000 Kč 

Regulační stanice VTL/STL 1 ks 830 000 Kč/kus 830 000 Kč 

Domácí regulátor a HUP 13 ks 6 759 Kč/kus 88 000 Kč 

Pilíř z obyčejných cihel pro regulátor a HUP 19 ks 4529 Kč/kus 86 000 Kč 

Celkem 3 742 000 Kč 

 

6.5.5 Spoje a spojová zařízení 

Do ceny za rozvody spojů jsou zahrnuty náklady na vybudování nových kabelových 

vedení, které přenáší média jako jsou telefon, internet nebo kabelová televize. Jednotková 

cena běžného metru je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.14 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu – spoje a spojová zařízení 

Položka Délka Jednotková cena Náklady 

Rozvod párových kabelů 832 m 208 Kč/m 173 000 Kč 

 

6.5.6 Veřejné osvětlení 

Do ceny za rozvody veřejného osvětlení jsou zahrnuty náklady na vybudování nových 

kabelových vedení včetně podílu ceny sloupů. Jednotková cena běžného metru je převzata 

z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.15 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu – veřejné osvětlení 

Položka Délka Jednotková cena Náklady 

Kabely a sloupy parkového osvětlení 330 m 836 Kč/m 276 000 Kč 
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Kabely a sloupy uličního osvětlení 1 469 m 1 276 Kč/m 1 861 000 Kč 

Celkem 2 137 000 Kč 

 

6.6 Propočet nákladů na zeleň 

 

Zde jsou zahrnuty náklady na výsadbu nových stromů a keřů. Měrná jednotka jednotlivých 

kusů je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab. 16 Propočet nákladů na zeleň 

Položka Počet Jednotková cena Náklady 

Výsadba stromu prostokořenného do výšky 

200 cm 
62 ks 733 Kč/kus 45 000 Kč 

Výsadba stromu se zapěstovanou korunou 37 ks 2785 Kč/kus 103 000 Kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm 72 ks 264 Kč/kus 19 000 Kč 

Celkem 167 000 Kč 

 

6.7 Propočet nákladů na mobiliář 

 

V této kapitole jsou zahrnuty náklady na jednotlivé prvky mobiliáře a dětského hřiště. 

K tomu jsou připočteny i náklady na pořízení branek patřících na víceúčelové sportovní 

hřiště. Ceny jednotlivých prvků jsou převzaty z webových portálů 

http://www.eod.cz/, http://www.rainbowplay.cz/, http://hriste-detska.cz/ a http://www.kola-

jakr.cz/.  

 

Tab.17 Propočet nákladů na mobiliář 

Položka Počet Jednotková cena Náklady 

Víceúčelová sportovní branka  2 ks 14 553 Kč/kus 29 000 Kč 

Dřevěný domek se šplháním a skluzavkou 2 ks 6 900 Kč/kus 14 000 Kč 

Pískoviště 4 ks 9 380 Kč/kus 38 000 Kč 

Dřevěný domek 2 ks 35 800 Kč/kus 72 000 Kč 
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Dřevěná houpačka 4 ks 13 390 Kč/kus 54 000 Kč 

Zavěšená houpačka 2 ks 23 590 Kč/kus 47 000 Kč 

Lanovka 2 ks 65 076 Kč/kus 130 000 Kč 

Hrazda 12 ks 4 980 Kč/kus 60 000 Kč 

Lavička 24 ks 6 090 Kč/kus 146 000 Kč 

Odpadkový koš 13 ks 3 890 Kč/kus 51 000 Kč 

Stojan na kolo 7 ks 1 760 Kč/kus 12 000 Kč 

Celkem 653 000 Kč 

 

6.8 Celkové náklady 

 

Jedná se o součet všech dílčích nákladů. Demolice stávajících objektů a rekonstrukce 

polyfunkčního domu nejsou do propočtu zahrnuty. Na tyto položky je třeba použít 

podrobnější položkový rozpočet, který ovšem není bakalářskou prací zadán. Proto se tyto 

položky v propočtu nevyskytují. 

 

Tab.18 Celkové náklady 

Položky dílčích nákladů Dílčí náklady 

6.1 Propočet nákladů na pozemky 3 875 000 Kč 

6.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 8 879 000 Kč 

6.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty 299 197 000 Kč 

6.3.1 Budovy pro bydlení 161 535 000 Kč 

6.3.2 Stavební objekty ze zóny sportu a rekreace 61 534 000 Kč 

6.3.3 Stavební objekty s funkcí služeb 31 512 000 Kč 

6.3.4 Stavební objekty pro skladování 44 616 000 Kč 

6.4 Propočet nákladů na komunikace 15 143 000 Kč 

6.4.1 Silniční komunikace 5 099 000 Kč 

6.4.2 Statická doprava 5 526 000 Kč 
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6.4.3 Pěší komunikace 4 518 000 Kč 

6.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 26 659 000 Kč 

6.5.1 Vodovod 2 681 000 Kč 

6.5.2 Kanalizace 15 445 000 Kč 

6.5.3 Rozvod elektrické energie 2 481 000 Kč 

6.5.4 Plynovod 3 742 000 Kč 

6.5.5 Spoje a spojová zařízení 173 000 Kč 

6.5.6 Veřejné osvětlení 2 137 000 Kč 

6.6 Propočet nákladů na zeleň 167 000 Kč 

6.7 Propočet nákladů na mobiliář 653 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 354 573 000 Kč 
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7.  ZÁVĚR 

 

V závěru bakalářské práce je třeba přednést dosažené výsledky, zhodnotit je a také ukázat 

na problémy související se zadanou lokalitou Riegrovy ulice, Ostrava – Hrušov. 

Výsledkem vynaloženého úsilí na tuto bakalářskou práci jsou dva urbanistické návrhy 

řešeného území, které architektonicky i funkčně vyhovují dané lokalitě.  

Návrhům předcházel rozbor a studium území z hlediska historie, přírodních podmínek, 

technické infrastruktury a sociálních podmínek. Získané poznatky z těchto aspektů byly 

využity v tvorbě jednotlivých návrhů. Konečná podoba jednotlivých návrhů 

vykrystalizovala z postupného řešení problémů zadaného území. Důležité bylo nahlížet 

na území i v širších vztazích. 

Jedním z problémů řešeného území bylo vysoké napětí VN 22 kV vedoucí 

v severozápadní části. V 1. variantě jsem se snažil tento problém vyřešit bez přeložky, což 

se nakonec povedlo. Ve 2. Variantě jsem tento problém řešil přeložkou. Z celkového 

pohledu je 2. varianta lépe řešena. Díky přeložce je prostor v severozápadní části 

efektivněji využitý. Také je zde oproti 1. variantě lépe skombinovaný způsob bydlení, 

nachází se zde jak bytové domy, tak rodinné domy. Doprava je ve 2. variantě vyřešena také 

jednoznačně lépe, je sice finančně náročnější, ale z hlediska využití a obslužnosti území se 

vyplatí. Varianta 1 má oproti druhé jednu výhodu, je jí loděnice, která by mohla být 

lákadlem pro obyvatelé z jiných části města. Nevýhodou loděnice ovšem zůstává větší 

vzdálenost mezi objekty loděnice a vodní plochou řeky Ostravice. Proto jsem zvolil 

praktičtější řešení pro využívání volného času občanů, tou je víceúčelové sportovní hřiště. 

V okolí řešeného území se žádné takové nenachází, proto by mohlo být stejným lákadlem 

jako loděnice v 1. variantě. Naopak výhodou 2. varianty je sjednocení rekreačních objektů 

(fitness centrum, squash centrum, restaurace s bowlingem) do jednoho komplexu spojovací 

chodbou. Výrobní objekty v 1. variantě jsem se rozhodl ve 2. variantě nahradit nájemnými 

sklady, které lépe využívají polohy řešené lokality z hlediska širších vztahů a návaznosti 

na dopravu. Volba návrhu, který jsem měl dále rozpracovat, tedy jednoznačně padla 

na 2. variantu. Má totiž z mého pohledu více kladů oproti 1. variantě a je praktičtější. 

Zadání bakalářské práce ale svým řešením splňují obě varianty. 

Druhou možnost jsem tedy zpracovával dále. Postupně bylo třeba vyřešit dopravu 

a navrhnout v řešeném území technickou infrastrukturu. Doprava byla vyřešena pomocí 

rozhledových trojúhelníků. V řešení technické infrastruktury, byly ponechány pouze 
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páteřní větve technických sítí, ostatní byly navržené nové, tak aby odpovídaly potřebám 

urbanistického návrhu. Nadzemní vedení byla přemístěna do země. Problém nastal 

u plynu, který se musel přivést z větší vzdálenosti. Součástí návrhu je i vhodně umístěna 

zeleň a mobiliář. 

Přeměna funkčního využití území z „Lehkého průmyslu“ na „Živnostenské území“ 

je dodržena, návrh poskytuje komplexní řešení. Realizací návrhu by mělo vzniknout 

živnostenské území s příjemným prostředím, kvalitním bydlením, možností sportovního 

vyžití a relaxace, s dostačujícími službami, výbornou dopravní dostupností a s několika 

novými pracovními pozicemi. Zkrátka by mělo splňovat požadavky na kvalitní život 

ve 21. století. 

Přesto všechno zůstává v řešené lokalitě problém záplavového území. Záplavám 

se dá sice předcházet regulováním vodních toků a jejich koryt, jisté riziko zde však bude 

vždy. Dalším problémem je, že revitalizací této lokality se život v celém Hrušově nezmění. 

Proto je třeba vytvořit a realizovat návrhy i v jiných částech Hrušova, např. oblast za ulicí 

Bohumínskou východním směrem od řešené lokality. Posledním problémem, který je třeba 

zmínit a není vyřešený, jsou místní obyvatelé. Romská nepřizpůsobivá komunita je velkým 

„oříškem“ do budoucna. Když v řešeném území zůstane, žádná revitalizace neproběhne, 

naopak území ztratí předpokládanou atraktivitu. Přemístění komunity také není ideálním 

řešením, ale zdá se jedinným reálným, jelikož ideálním řešením by bylo postupně začlenit 

komunitu Romskou do České, což je z mých zkušeností nemožné. Musíme se připravit 

na to, že jedinné možné řešení (přemístění) se setká s negativním ohlasem obyvatel, kde 

bude komunita přesídlena. 

Nezbývá než doufat, že ÚMOb Slezská Ostrava a další povolané osoby na tuto 

problematiku, situaci s romskou komunitou vyřeší, aby se projekt mohl realizovat. V tom 

případě by vzniklo klidné prostředí pro život a dokonce by nebyl problém vrátit 

cyklistickou stezku na svou původní trasu, skrz Riegrovu ulici.  
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Obr.7  Vodní nádrž Slezská Harta [Zdroj fotografie: webový portál 

http://www.chytej.cz/] 

Obr.8  ÚČOV v Ostravě - Přívoze [Zdroj fotografie: webový portál 

http://www.maps.google.cz/] 

Obr.9  Tepelná elektrárna Dětmarovice [Zdroj fotografie: webový portál 

http://www.financninoviny.cz/] 

Obr.10  Obyvatelé v Riegrově ulici [Zdroj fotografie: webový portál 

http://www.slezska.cz/] 

Obr.11  Vymezené území lokality ul. Riegrovy v katastru [Zdroj mapového podkladu: 

webový portál http://www.cuzk.cz/] 
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11.  SEZNAM GRAFŮ 

 

Graf 1   Znázornění členění geomorfologických regionů 
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12.  SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č.1   Fotodokumentace řešeného území 
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13.  SEZNAM VÝKRESŮ 

 

               

Výkres č.: Název výkresu: Měřítko: 

1 ŠIRŠÍ VZTAHY RŮZNÉ 

2 ŠIRŠÍ VZTAHY V NÁVAZNOSTI NA DOPRAVU 1 : 5 000 

3 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1 : 5 000 

4 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1 : 1 000 

5 DOSTUPNOST OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 1 : 10 000 

6 STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 1 : 1 000 

7 
URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

VARIANTA 1 
1 : 1 000 

8 
URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

VARIANTA 2 
1 : 1 000 

9 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ VARIANTY 2 1 : 1 000 

10 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VARIANTY 2: 

STÁVAJÍCÍ STAV 
1 : 1 000 

11 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VARIANTY 2:   

NÁVRH 
1 : 1 000 

 

 


