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Anotace 

 
Cílem mé diplomové je návrh racionálního a komplexního urbanistického řešení v lokalitě 

Ostravská-Rudná. Řešení oblasti zahrnuje navržení urbanistické struktury a  vymezení 

ploch pro umístění fotbalového stadiónu. Studie navrhne nezbytné technické vybavení, 

zároveň navrhne vhodné funkční doplnění sportovního areálu o doprovodné provozy, 

například ubytovací, tréninkové, hotel, zábavní areály, stravování apod. Dále vymezí 

plochy pro možný rozvoj území. Studie nerespektuje platný územní plán a bude sloužit 

jako podklad pro jeho možnou změnu.  

 

Studie je zpracována tak, aby přednostně umisťovala navržené stavby na 

pozemcích majetku města Ostravy. Textová část diplomové práce je vypracována 

v rozsahu 52 stran. 

 

Annotation 
 

The aim of graduate work is design of rational and  comprehensive urban solution in 

locality Ostravská – Rudná. The resolution of area covers proposal of urban structure and 

definition of areas for football stadium. The study suggests necessary technical equipment, 

suggest suitable functional replenishment of sports facility by accompanying aperations 

together, for example accommodation, training, hotel, entertainment centre, catering 

establishment. The study defines areas for possible development of locality. The study 

doesn’t respekt valid the plan of territoray and it is will be in serve as the base for his 

possible change.  

 

The study is projected in such a way to arrange of builts on a lots on hand of town 

Ostrava preferentially. The textual part of graduate work is made up in a range of 52 pages. 
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1.  Úvod 
  
Předmětem mé diplomové práce je navržení komplexního urbanistického řešení v lokalitě 

Ostravská – Rudná v městském obvodě Ostrava – Svinov. Hlavním úkolem této studie je 

vymezení ploch pro nový fotbalový stadión, který nahradí stávající stadión na Bazalech 

nacházející se ve Slezské Ostravě.  

 

Projekt výstavby fotbalového stadiónu je velice nákladný, přesto vzhledem ke špatnému 

technickému stavu stávajícího fotbalového stadiónu na Bazalech je nutné tuto situaci řešit. 

Tato stavba i přes své počáteční náklady bude mít veliký význam pro město Ostravu, navíc 

díky doplňkovým objektům navržených v této studii, je možná návratnost i jiným 

způsobem. Negativní a zároveň pozitivní stránkou tohoto projektu je poloha, která přestože 

umožňuje velice dobré napojení na důležité komunikační tepny, ať už v rámci Ostravy, či 

mimo Ostravu. Také je tato oblast určena pro další rozvoj, jde tedy opět o kladnou stránku 

této polohy. Problém je v blízké vzdálenosti od obcí s převažující individuální zástavbou, 

na kterou by mohl mít tento projekt negativní vliv.  

 

V návrhu jsou zohledněny potřeby sportovců, proto je zde navržen mimo tréninková 

hřiště také objekt pro zázemí FC Baník, který bude splňovat potřeby fotbalového klubu. 

Vzhledem k nízké frekvenci využívání této lokality a poměrně vysokým nákladům na jeho 

realizaci, jsou v návrhu zakomponovány i doprovodné objekty, které umožní větší 

návštěvnost tohoto areálu i během části roku, kdy se zde nebudou konat fotbalová utkání. 

Z těchto důvodů jsem ve svém návrhu vymezila plochy pro hotel, sportovní halu a 

multifunkční centrum. 

 

Vzhledem k charakteru staveb jsem se zabývala nejen návrhem dopravního napojení, 

kapacitě parkovacích ploch, ale také organizaci dopravy během fotbalových utkání a 

vymezením ploch, podstatných pro specifické požadavky při provozu fotbalového 

stadiónu, během sportovních utkání.  

 

V návrhu jsem se také věnovala návrhu technické infrastruktury, tzn. nejen potřebným 

kapacitám, ale hlavně technickým řešením pro hospodárný provoz. Specifický provoz 
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celého areálu si vyžaduje také specifické návrhy, a to především v oblasti odvádění 

dešťových a splaškových odpadních vod. 

 

Textová část diplomové práce je rozvržena do jedenácti kapitol, z nichž každá je 

charakteristická a jedinečná ve svém obsahu. V první kapitole, úvodu, je obsaženo několik 

základních myšlenek, které představují celou mou práci. Dále následuje kapitola 

s rekapitulací teoretických východisek. Mimo základní poznatky o územně plánovací 

činnosti, která je základním kriteriem pro tvorbu územní studie, jsou zde zmíněny 

poznatky týkající se návrhu fotbalového stadiónu, a také poznatky z oblasti dopravního 

inženýrství. V další kapitole se zabývám rozborem a analýzou dané lokality. Výsledkem 

těchto průzkumů není pouze textová část, ale velice důležitá výkresová dokumentace. 

Hlavní část textové dokumentace tvoří kapitola, zabývající se vlastním návrhem území, na 

tuto kapitolu pak navazuje neméně důležitý propočet investičních nákladů. V závěru své 

práce shrnuji návrh a hodnotím, zda došlo k realizaci návrhu dle určených cílů a splnění 

účelu této práce. Poslední čtyři kapitoly obsahují seznamy použité literatury, tabulek, 

příloh a výpis výkresů. 

 

Při návrhu své diplomové práce jsem vycházela nejen ze znalostí získaných během 

studia a odborné literatury, ale také z konzultací s odbornými pracovníky Magistrátu města 

Ostravy a společnosti DHV CR, s.r.o., kteří mají zkušenosti s návrhem staveb tohoto 

charakteru. Práce je v souladu s příslušnou legislativou. 
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2. Rekapitulace teoretických otázek 

 
V této kapitole se zabývám přehledem pojmů a důležitých požadavků, které jsou nezbytné 

pro návrh urbanistické koncepce dané lokality. Hlavním podkladem pro vytvoření 

zadaného návrhu jsou mimo jiné zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, ve 

kterých jsou stanoveny pojmy, které je nutné respektovat. Dále jsou to požadavky pro 

návrh fotbalového stadiónu dle standardů UEFA. Výtah z těchto a dalších zdrojů je 

prezentován v této kapitole. 

 

2.1 Územní plánování 

 
2.1.1 Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení daných problémů a jejich 

úprav, například technické a dopravní infrastruktury, územního systému ekologické 

stability, které by mohly významně ovlivňovat využití a uspořádání území nebo jejich 

vybraných částí. [1] 

 

2.1.2 Občanské vybavení 

Občanské vybavení jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva. [1] Plochy občanského vybavení se vymezují proto, aby byly splněny 

podmínky pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a 

k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. [2] 

 
 Dále občanské vybavení zahrnuje pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, 

tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy 

občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující 

plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. [2] 

 

 

 

 



4 
 

2.1.3 Plochy veřejného prostranství 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství 

 a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. [2] 

 
 Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související s dopravní a 

technickou infrastrukturou a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 

prostranství. [2] 

 

2.1.4 Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 

dopravních staveb a zařízení, například z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních 

vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, 

kdy je vymezení ploch dopravy důležité k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch 

výroby, občanského vybavení pro maloobchodní prodej, těžby nerostů. [2] 

 

2.1.5 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura, jsou  vedení  a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace,  čistírny  odpadních  

vod, stavby a zařízení pro nakládání  s  odpady,  trafostanice,  energetické  vedení,  

komunikační vedení  veřejné  komunikační  sítě  a elektronické komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě, produktovou. [1] 

 

Plochy technické infrastruktury se vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto 

infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití, a kdy jiné využití 

těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití 

vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. [2]  

 

2.1.6 Veřejně prospěšná stavba 

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu, která je určená k rozvoji 

nebo ochraně území obce, kraje či státu. Veřejně prospěšná stavba je vymezená v územně 

plánovací dokumentaci. 
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2.1.7 Požadavky na umisťování staveb 

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky 

a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 

parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání 

staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle 

druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, 

parkování a přístup požární techniky. [2] 

 

Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném 

území obcí umisťují obvykle pod zem. [2] 

 

U staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích 

zařízení, staveb pro výrobu a skladování zemědělských staveb se musí zajistit prostor pro 

příjezd vozidel pro zásobování a prostor pro stání těchto vozidel při nakládání a vykládání. 

[2] 
 

2.1.8 Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 

státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných 

havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. [2] 

 

2.2 Dopravní infrastruktura 

 
2.2.1 Okružní křižovatka 

Úrovňové standardní křižovatky jsou často nahrazovány okružními křižovatkami 

především z důvodu větší bezpečnosti, která je způsobena snížením jízdní rychlosti v okolí 

okružní křižovatky a následným zklidněním dopravy. Tento typ křižovatky umožňuje 

výrazně upozornit na změnu dopravního režimu a funkce pozemní komunikace, v případě 

přechodu z nezastavěného území do zastavěného území, apod. Dalšími výhodami je 
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snadné řešení pro křižovatky s více než 4 paprsky a také celková estetická úprava 

křižovatky. [19] 
 

2.2.2 Turbo - okružní křižovatka 

Turbo okružní křižovatka je navrhována jako náhrada za dvoukruhovou standardní 

křižovatku, při které vznikají nebezpečné situace při přejíždění z vnitřního do vnějšího 

pruhu. Turbo varianta umožňuje zvýšit kapacitu křižovatky oproti jednopruhové verzi, a 

zároveň zachování stejného standardu bezpečnosti. [18] 

 

Nejdůležitějším znakem turbo-okružní křižovatky je spirálovité uspořádání jízdních 

pruhů, což eliminuje průlety na okružním pásu. Tento typ je výhodný zejména 

v křižovatkách, kde je výrazně dominantní jeden z dopravních směrů, je potřeba dosáhnout 

vyšší bezpečnosti odstraněním konfliktů mezi cirkulujícími a vyjíždějícími vozidly, ke 

kterým dochází u standardní dvoupruhové okružní křižovatky.[18] 

 

Turbo křižovatka umožňuje svou konstrukcí lepší využití levého vjezdového pruhu, 

snižuje počet kolizních bodů. Vodorovné dopravní značení se doplňuje nízkými obrubníky, 

kvůli zamezení průpletů na okružním pásu. [18] 

 

2.3 Bezbariérové užívání staveb 
 

2.3.1 Parkovací místa 

Na všech vnějších a vnitřních parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní 

motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby s těžkým 

pohybovým postižením, a to v následujícím počtu. [26] 

   

 2 až  20 stání               1 vyhrazené stání 

 21 až  40 stání             2 vyhrazená stání 

 41 až  60 stání             3 vyhrazená stání 

 61 až  80 stání             4 vyhrazená stání 

 81 až 100 stání             5 vyhrazených stání 

101 až 150 stání             6 vyhrazených stání 

151 až 200 stání             7 vyhrazených stání 
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201 až 300 stání             8 vyhrazených stání 

301 až 400 stání             9 vyhrazených stání 

401 až 500 stání            10 vyhrazených stání 

501 a více stání               2 % vyhrazených stání 

 

Vyhrazené stání musí mít podélný sklon maximálně v poměru 1:50 (2,0%) a příčný 

sklon maximálně 1:40(2,5%). Z těchto stání musí být zajištěn bezbariérový přístup na 

komunikaci pro chodce a stání musí být umístěna co nejblíže vchodu do příslušné stavby 

nebo výtahu. [26] 

 

2.3.2 Prostory pro shromažďování 

V prostorech pro shromažďování musí být vymezen počet míst vyhrazených pro osoby na 

vozíků.  Počet těchto míst se stanovuje dle následujícího: 

5 až  25 míst               1míst 

26 až  50 míst      2 míst 

51 až  75 míst   3 míst 

76 až  100 míst             4 míst 

101 až  200 míst            5 míst 

201 až  300 míst            6 míst 

301 až  500 míst             7 míst  

500 a více míst               7 a 1místo na každých dalších 500 míst 

 

Vyhrazené místo musí mít šířku minimálně 1000 mm a hloubku 1200 mm..[26] 

 

2.3.3 Komunikace pro chodce 

Sklon komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a 

příčný sklon maximálně v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů pak v maximálním 

poměru 1:40 (2,5%). Úseky s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delší než 200 

m, musí být opatřeny odpočívadly o délce minimálně 1500 mm, jejichž sklon bude 

maximálně 1:50 (2,0%). [26] 
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2.4 Fotbalový stadión – požadavky UEFA 

 
Dle požadavků UEFA Stadium Infrastructure Regulation Edition 2010 musí fotbalový 

stadión splňovat tyto požadavky: 

Pole pro hru musí být hladké, rovné a hřiště dlouhé 105 m a široké 68 m s přírodním 

hracím povrchem, nebo s povrchem z fotbalových drnů. Odvodnění hrací plochy musí být 

vybaveno takovým drenážním systémem, aby nemohl být povrch zaplaven a neumožňoval 

hru. Stadión musí být vybaven příslušenstvím k vyhřívání travnaté hrací plochy, aby se 

mohly sportovní utkání konat po dobu kompletní sezóny UEFA. Nad hrací plochou 

nemůže být umístěný žádný objekt do výšky 21 m nad polem. 

 

2.4.1 Parkovací plochy 

V lokalitě poblíž stadiónu musí být vymezen prostor pro 2 autobusy a 10 automobilů pro 

hráče a funkcionáře a rezervováno 150 VIP parkovacích míst. 

 

2.4.2 Osvětlení světlomety 

Pro zápasy s televizním přenosem musí být stadión vybaven osvětlovacím systémem 

zabezpečující minimální průměrnou intenzitu osvětlení 1400 Ev(lx) směrem ke stabilním 

kamerám. Osvětlení musí rovnoměrně pokrývat plochu celého hřiště, včetně rohů. 

 

2.4.3 Hygienické zařízení 

Šatny musí být vybaveny minimálně 5 sprchami, 3 samostatnými toaletami a místem pro 

sezení pro 25 osob, masážním stolem a taktickou tabulí. Šatna rozhodčích musí být 

s minimálně 1 sprchou, 1 toaletou, 5 míst pro sezení a stolem 

Ve stadiónu musí být umístěn požadovaný počet hygienických zařízení pro návštěvníky 

v poměru 80:20 mužů a žen: 

1 toaleta pro 250 mužů 

1 pisoár pro 125 mužů 

1 toaleta pro 125 žen 

 

2.4.4 Zdravotnická zařízení 

Stadión musí být vybaven místností pro první pomoc a lékařské ošetření pro hráče a 

funkcionáře. Dále zde musí být umístěna dopingová kontrolní stanice poblíž šaten, 
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nepřístupná médiím a veřejnosti, o ploše min. 20 m 2 zahrnující čekárnu, testovací místnost, 

toalety a všechny místnosti musí na sebe navazovat.  

 

2.4.5 Média 

Pro pracovníky mediálních společností musí být vymezeno 200 m2 k umístění minimálně 

75 mediálních pracovníků.  Pronajatý prostor musí poskytovat místa pro 25 fotografů a 

umožnit samostatnou práci. Prostor pro hlavní kamery je požadován min. 10 m2 pro 

umístění 4 kamer. Tiskový box musí poskytovat prostor pro 100 sedících tiskových 

pracovníků, z toho 50 musí mít možnost sedět u stolu. TV studio má mít minimální 

rozměry 5 m na délku a na šířku se světlou výškou 2,3 m. V bezprostřední blízkosti 

stadiónu musí být jeden OB areál pro bezpečné parkování televizních štábů a přenosových 

vozů k zajištění TV vysílání o velikosti min. 2000 m2. [8] 
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3. Rekapitulace základních poznatků o řešeném území 

 
Řešená lokalita se nachází v západní části městského obvodu Ostrava-Svinov. Podél 

severní hranice území vede významná komunikace I/11 Rudná, která se dále na východě 

napojuje na silnici II/647 směřující do centra městského obvodu Poruba. Podél jižní 

hranice území se nachází komunikace III/4782 Ostravská. 

 

V blízkosti lokality v severní části obvodu se nachází železniční nádraží Ostrava-Svinov 

a dálnice D1, která vede na jihovýchodní části dále směrem na sever podél železniční 

dráhy. 

 

3.1 Geografická poloha  

 
Městský obvod Ostrava - Svinov je jedním z 23 městských obvodů Statutárního města 

Ostravy.  Ostrava – Svinov se rozkládá na jihozápadní části města s celkovou plochou cca 

12 km2, kde žije 4600 obyvatel. Podél severní části městského obvodu protéká řeka 

Porubka.  

 

Obr. 1 Vymezení městského obvodu Ostrava-Svinov 

 

 

 

 

 

 

3.2 Klimatické poměry 

 
Řešená lokalita se nachází v mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 

8°C. Množství srážek během roku je přibližně 770 mm. Relativní průměrná vlhkost v této 

Ostrava-Svinov 
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oblasti činí 75%, čímž se řadí mezi velmi vlhká území. Průběh teplot ovlivňuje nejen 

reliéf, ale také koncentrace průmyslu s hustotou zástavby, která způsobuje navýšení teploty 

o 1-2°C, než odpovídá obvyklé teplotě v této nadmořské výšce. Během roku převládá 

proudění vzduchu ze západu. Vzhledem k otevření krajiny na S a SV je v oblasti zvýšený 

počet chladných zimních a jarních dnů, a to vlivem proudění studeného a vlhkého vzduchu 

ze Severního moře. [26] 

 

3.3 Požadavky vyplývající z územního plánu 

 
Územní plán města Ostravy byl zpracován v roce 1994 Útvarem hlavního architekta, 

Magistrát města Ostravy, zastoupený hlavním architektem Ing. arch. Vlastimilem 

Brichlerem. K Územnímu plánu byly zpracovány Regulativy funkčního a prostorového 

uspořádání, které byly doplněny o schválené změny s platností ke dni 26.01.2010. [23] 

 

Dle současného územního plánu je lokalita vymezená pro funkci „orná půda“. Studie 

nerespektuje platný územní plán, ale slouží jako podklad pro jeho možnou změnu.  

 

Obr. 2 Současné funkční vymezení ploch v řešeném území 
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3.4 Majetkoprávní vztahy 
Majetkové vztahy jsou v územní studii informativně vyjádřeny na výkrese č.03. Zdrojem 

těchto informací jsou veřejně dostupná data z katastru nemovitostí. Ve výkrese je 

provedeno grafické rozlišení vlastníků pozemků a rozděleno do následujících skupin: 

Soukromé fyzické osoby 

České radiokomunikace a.s. 

Statutární město Ostrava 

Správa silnic Moravskoslezského kraje 

Ze zpracované dokumentace vyplývá, že většina ploch je v majetku fyzických osob. 

Přesto je návrh koncipován tak, aby byly přednostně využity pozemky v majetku 

Statutárního města Ostravy. Výpis parcelních čísel a jednotlivých výměr pozemků je 

uveden v příloze č.2, tj. Majetkoprávní vztahy 

 

3.5 Občanská vybavenost 
 

Vzhledem k charakteru stavby, bude občanská vybavenost součástí návrhu. Stavba je 

významná celoměstským i regionálním významem, a proto bude doplněna připravovanou 

občanskou vybaveností. V blízkosti řešené lokality se nachází obchodní centra Galerie-

Tesco, Globus, Interspar a Hornbach na území městského obvodu Ostrava-Poruba a dále 

v části Ostrava – Zábřeh se nachází obchodní centrum Avion Shopping Park..  

 

3.6 Dopravní infrastruktura 

 
3.6.1 Silniční doprava 

Ostrava je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, které jsou vícepruhové se 

středním dělícím pásem. Stávající situaci dále vylepší částečně vybudovaná dálnice 

D47/D1, která vede z Brna přes Ostravu dále k polské dálnici A1, směřující přes Katovice 

na Gdaňsk. V současné době je již zprovozněn úsek v délce 15 km, ul. Rudná – Bohumín, 

Bílovec-Ostrava. [3] V okolí Ostravy-Svinova se nachází významná silnice I/11 Rudná. 

 

Významné silniční tahy v okolí Ostravy- Svinova: 

I/11: Ostrava – Havířov – Český Těšín 

I/11: Ostrava – Hrabyně- Opava  
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3.6.2 Železniční doprava 

Ostrava je již po staletí významným železničním uzlem. Nachází se zde dálková i 

příměstská železniční doprava, osobní i nákladní. V Ostravě se nachází pět železničních 

stanic. V blízkosti řešeného území se nachází železniční nádraží Ostrava - Svinov, které 

bude pro výstavbu nového fotbalového stadiónu významným dopravním uzlem. [3] 

 

3.6.3 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava je provozována Dopravním podnikem města Ostravy, a.s. 

Provozní délka této husté sítě je cca 476 km. 

 

Na území Ostravy představuje veřejnou osobní dopravu 16 tramvajových, 10 

trolejbusových a 67 autobusových linek. [3] 

 

Západní sektor Ostravy, související s řešenou lokalitou je dobře propojeny městskou 

hromadnou dopravou, autobusovou i tramvajovou.  

 

3.7 Technická infrastruktura 

 
3.7.1 Vodovod 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou 

vodou z veřejné vodovodní sítě. 30 až 35% pitné vody vyrábí z podzemních zdrojů 

nacházejících se v oblasti města Ostravy. 65 až 70% pochází z povrchové nádrže Kružberk 

a Šance.  

Na východní straně řešeného územní se nachází veřejný vodovod, který je ve správě 

Ostravských vodáren a kanalizací a bude využit pro zásobování zájmové oblasti. [4] 

 

3.7.2 Kanalizace 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na 

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod pomocí 

ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod z 

Ostravy je zajišťováno z 98,86% na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních 

vod v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské 
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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. [4]  

 

3.7.3 Plynovod  

Distribuci zemního plynu v Ostravě zajišťuje Severomoravská plynárenská, a.s. 

Zásobování je zajištěno z tranzitního plynovodu přes regulační stanice VVTL/VTL 

(Štramberk, Děhylov). Těmito stanicemi je do Ostravy přiveden plyn VTL od DN 300-

500. Distribuce na území Ostravy je zajištěna pomocí rozvodných sítí-VTL, STL, NTL. [4] 

K účelům plánované výstavby nebude plynovod využíván.  

 

3.7.4 Zásobování elektrickou energiemi 

Zásobování elektrickou energií je v Ostravě zajištěno přes celostátní síť VVN 110 kV 

napájenou přímo z elektráren přes přenosovou soustavu VVN 220 a 400 kV. Důležité uzly 

nadřazené soustavy jsou rozvody Vratimov a Třebovice. Nově je zprovozněna rozvodna na 

křižovatce ulic Rudná a Plzeňská. Rozvodná síť VN je provozována v hladinách 6,10 a 22 

kV. Distribuční síť NN v hladinách 380/220 V. [3]  

 

Oblast fotbalového stadiónu bude zásobována elektrickou energií z nově provedené 

trafostanice ve výrobní zóně společnosti Progolis. 

 

3.7.5 Centrální zásobování teplem 

Rozvod tepla a chladu zajišťuje společnost Dalkia Česká republika a.s., která je 

provozovatelem Třebovické uhelné elektrárny, Teplárny Přívoz a Výtopny Mariánské 

Hory. Tímto způsobem je vytápěno více 85 000 domácností, na území Ostravy se jedná o 

400 km tras tepelné sítě, primárních i sekundárních. [3] 
 

Vzhledem k energetické náročnosti bude areál připojen na horkovodnou síť, 

z průmyslové zóny „Nad Porubkou“. 
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3.7.6 Sdělovací rozvody 

Provoz telekomunikačních sítí v Ostravě spravuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

území Ostravy je pokryto i sítěmi mobilních operátorů T-Mobile a Vodafone. Rozhlasový  

a televizní signál je v území města také velmi dobrý, v Ostravě se nachází několik  

provozovatelů kabelové televizní sítě. [3]  

 

Areál bude napojen na síť metalických a optických sdělovacích rozvodů. 
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4. Průvodní zpráva 
Projekt vybudování nového fotbalového stadiónu vznikl na základě nevyhovujícího stavu 

současného fotbalového stadiónu na Bazalech, který nevyhovuje nejen z důvodu změny 

nároků fanoušků na komfort při sledování zápasů, ale také z hlediska bezpečnostních 

směrnic a nejistého podloží stadiónu bránícímu v nutné rekonstrukci. 

 

Z těchto důvodů se město přiklání k možnosti výstavby nového stadiónu. V úvahu 

připadalo několik možných ploch na území města Ostravy. Konkrétně tato plocha 

v Ostravě – Svinově byla vybrána pro nespornou řadu výhod.  

 

Pozemky na nichž je možno realizovat tento projekt se nacházejí převážně v majetku 

města. Lokalita je relativně dobře dostupná jak pro pěší, tak pro motorovou dopravu díky 

blízkému napojení na nově vybudovanou dálnici D1. Důvodem pro výběr této oblasti je 

také plánovaný rozvoj v tomto území. [26]  

 

Při návrhu jsem postupovala dle teoretických východisek popsaných výše, viz. kapitola 

č.2. 

 

4.1 Vymezení a charakteristika území 

 
Řešená lokalita se rozprostírá na západní části městského obvodu Ostrava-Svinov. Území 

je vymezeno významnou komunikací I/11 na SV straně a komunikací III/4782 podél jižní 

strany území táhnoucí se dále na východ. Na severní straně se rozprostírá les navazující na 

biokoridor na západní straně, za kterým se nachází obec Janová.  

 
Řešené území je mírně svažité od západu k severu, ke komunikaci I/11. V nejvyšším 

bodě má území výšku 252 m n.m. a v nejnižším 226 m n.m. Území je nezastavěno a 

v katastru nemovitostí je většina pozemků označených jako orná půda, dále ostatní plocha, 

viz. Příloha č.2 – Majetkoprávní vztahy 

 

Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je 

součástí územní studie. 
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4.2 Limity území 

 
Ve fázi návrhu zástavby území je nezbytné, aby byly dodržovány limity, které vymezují 

možnost využití území.  

 

Území je v současné době zařazeno v ochraně zemědělského půdního fondu, dále se zde 

nachází rozsáhlé meliorační plochy z důvodu odvodnění území. Podél severozápadní 

hranice se nachází nadregionální a regionální biokoridor, táhnoucí se až k jihozápadní 

straně území.  

 

Dalšími omezujícími skutečnostmi je poloha VTL plynovodu DN 300, táhnoucí se 

územím, spolu s vedením VN elektrickým vedením na severozápadní straně a sdělovací 

vedení, procházející napříč zájmovým územím a také v jižní části.  

 

Významným problémem je nedostatečná kapacita trafostanic v blízkém okolí, který 

bude nutné řešit. Přestože v blízkosti území se nachází významná komunikace I/11 Rudná, 

která navazuje na dálnici D1, bude dále řešena dopravní obslužnost a dopravní napojení 

oblasti. 

 

Mezi další limity území patří hřbitov, nacházející se bezprostřední blízkosti na JV straně 

území, jehož ochranné pásmo činí 100m.  V blízkosti se také nachází rádio vysílač 

s rozsáhlým ochranným pásmem 500 m. V případě tohoto omezení je možné rádio vysílač 

přesunout na jiné vhodnější místo v potřebné lokalitě.  

Podrobněji viz. Výkres č. 02 - Limity využití území, Výkres č. 04 - Výkres problémů 

 

4.2.1 Ochranná pásma technické infrastruktury 

Tab. 1 Přehled ochranných pásem – energetická zařízení 

Energetické zařízení Vymezení pásma 
Nadzemní vedení 

svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, od krajního vodiče vedení na obě jeho 

strany 

u napětí nad 1kV a do 35 kV vč. 7 m* 

35 až 110 kV vč. 12 m  

110 až 220 kV vč. 15 m  

220 až 400 kV vč. 20 m  
nad 400 30 m  
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Podzemní vedení 
po obou stranách krajního kabelu do 110 kV vč. 1 m  

nad 110 kV vč. 3 m  
Elektrické stanice 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti, od oplocení nebo od vnějšího líce 

obvodového zdiva, od obestavění 

venkovní 20 m  
stožárové 7 m  

zděné 2 m  
vestavné 1 m  
*OP u napětí nad 1 k a do 35 kV včetně podle druhu vodiče: 

1. pro vodiče bez izolace   7 m       

                    2. pro vodiče s izolací základní   2 m 

                   3. pro závěsná kabelová vedení   1 m     

     
Tab.2 Přehled ochranných pásem – plynárenská zařízení  

Plynárenská zařízení Vymezení pásma 

Plynovody a přípojky souvislý prostor v 
bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho   
půdorysu 

NTL, STL - v zastavěném území 1 m 

Ostatní  4 m 

technologická zařízení 4 m 

 

Tab.3 Přehled ochranných pásem – teplárenská zařízení  

Teplárenská zařízení Vymezení pásma 

Rozvodná teplárenská zařízení 2,5 m 

Svislé roviny vedené po 
obou stranách zařízení na 
výrobu či rozvod tepelné 
energie ve vodorovné 
vzdálenosti měřené 
kolmo k tomuto zařízení 

 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení. [6]   

 

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  -  1,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  -   2,5 m [7]   
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4.3 Urbanistická koncepce 

 
Určujícími kritérii pro návrh tohoto území je nejen vymezení plochy nového fotbalového 

stadiónu, dále je to komplex budov a zařízení, který slouží pro potřeby fotbalového klubu a 

nabízí i doplňkové funkce, které dovolují využití areálu pro širší veřejnost mimo období 

fotbalových utkání.  

 

4.3.1 Urbanistický návrh 

Urbanistické řešení vychází z primárního záměru umístění fotbalového stadiónu a 

navazujícího dopravního napojení lokality. Základem urbanistické koncepce je navržení 

ploch pro fotbalový stadión spolu s tréninkovými hřišti a navržení objektu zázemí pro FC 

Baník. Do návrhu tohoto území však vstupuje velice důležitý aspekt, a to zajištění 

využívání komplexu i mimo dobu fotbalových utkání. 

 

Z důvodu vhodné organizace území je řešená plocha rozdělena na 2 části. První část, 

určená pro stadión a profesionální sport, se nachází na západní straně oblasti. Druhá část, 

přístupná z východní strany území je určena pro veřejnou část během celého roku, kde je 

objekt sportovní haly a multifunkčního centra. Tato část je spojena se stadiónem 

průchodem multifunkčním centrem. Ke všem těmto objektům je přiřazen určitý počet 

parkovacích míst umístěných nejen na terénu, ale i v podzemních garážích.  

 

Na západní straně území se nachází mimo již zmíněný stadión, tréninková hřiště, objekt 

FC Baník, také parkoviště určené převážně pro FC Baník a VIP návštěvníky stadiónu.  

 

U jižní strany se pak nachází parkoviště pro zájezdní autobusy se samostatným 

vstupním objektem. Tento vstupní sektor bude oddělen od okolí organizovanými 

bezpečnostními složkami. Dále se na této komunikaci nachází vjezd do hotelu pro 

návštěvníky a dále pro jeho zásobování.  

 

Východní část území je určena pro návštěvníky sportovní haly, multifunkčního centra a 

hotelu. V prostoru za multifunkčním centrem se nachází zóna nad podzemními parkovišti, 

kterou mohou návštěvníci využívat během celého roku.  

 



20 
 

4.3.2 Fotbalový stadión 

Stadión je koncipován dle požadavků Unie evropských fotbalových asociací, tzn., že mimo 

hrací plochu a prostory pro jednotlivé fotbalové týmy musí splňovat požadavky i pro 

ostatní doplňková zařízení. Kapacita stadiónu odpovídá požadavkům UEFA pro 4. 

kategorii fotbalových stadiónu dle EUFA Stadium Infrastructure Regulations Edition 2010. 

 

Hrací plocha o rozměrech 105x68 m bude oddělena od tribun a související provozů 

pomocnou plochou ve vzdálenosti 8,5 a 10,5 m. Stadión o zastavěné ploše cca 31 500 m2 

nabízí v cca 25 řadách místo pro 30 000 sedících diváků. Kapacita stadiónu je určena 

pouze pro sedící diváky. Z tohoto počtu bude 500 míst vyhrazeno pro VIP a 100 míst bude 

určeno pro hosty. Pro osoby na vozíku bude vyhrazeno 420 míst spolu s dalšími 420 místy 

pro jejich doprovod. Pro hosty bude vymezen prostor pro 1500 diváků. Vstupy na tribuny a 

jednotlivé sektory tribun budou uspořádány takovým způsobem, aby VIP návštěvníci a 

také hosté s možným bezpečnostním rizikem nebyli v kontaktu, toto bude zabezpečeno už 

samostatnými vstupy do areálu.  

 

Prostory pro sportovce obsahují mimo šatny a nutná příslušenství také kancelářské 

prostory pro zástupce jednotlivých týmů, prostor ambulance určené pro sportovce a 

funkcionáře a nezbytnou dopingovou stanici. Toto prostory jsou vymezeny v SZ části 

stadiónu a jsou spolu funkčně provázány. 

 

V prostorech areálu jsou dále vymezeny prostory pro média, zejména pracovní 

místnosti, recepce, prostory pro píšící novináře, komentátorské kabiny pro rozhlasové a 

televizní moderátory, zázemí pro fotografy a vymezená místa pro kamery. Tito pracovníci 

budou mít zajištěn vlastní přístup k WC, občerstvení a zpřístupněnu hrací plochu.  

 

V západní části je vymezen sektor určený pro VIP hosty a SKY boxy s vlastními 

hygienickými prostory a restauračním zařízením.  

 

Mimo tyto vyhrazené prostory jsou tribuny rozděleny do sektorů, kde ke každému 

přísluší samostatná hygienická a restaurační zařízení.  

 

Kontrola návštěvníků prochází 3 stupni. Ve vstupních objektech se nacházejí pokladny 

spolu s místnostmi pro bezpečnostní složky. Z východní strany jsou tyto objekty součástí 
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průchodu multifunkčního centra. Další kontrola probíhá ve vstupních částech stadiónu, kde 

dále již návštěvníci směřují do jednotlivých sektorů, před jejichž vstupy probíhá finální 

bezpečnostní kontrola. 

 

Pro účely stadiónu je vymezeno také podzemní parkoviště, které bude k dispozici 

návštěvníkům s předplacenými vstupenkami. Kontrola bude probíhat v prostoru 

podzemního parkoviště, kde bude stavebně vymezen prostor pro tyto účely a dále se pak 

výtahem dopraví do vstupních částí stadiónu, kde bude probíhat 2. stupeň kontroly 

společně s ostatními diváky. 

 

4.3.3 Zázemí FC Baník 

Pro účely fotbalového klubu Baník je v areálu vymezen dvoupodlažní objekt o zastavěné 

ploše 4 900 m2, který poskytne dostatečné prostory s vybavením pro účely fotbalového 

klubu. V prostorech tohoto objektu budou vymezeny zóny nejen pro ligové mužstvo, ale 

také dostatečné kapacity pro dorostenecké a žákovská družstva, která budou mít nejen 

šatny s hygienickým příslušenstvím, ale také společenskou místnost pro rodiče a diváky.  

 

V prvním patře se bude nacházet vstupní prostor s restaurací, společenskou místností 

pro rodiče, konferenční místností pro tisková vyjádření, a s tím spojených pomocných 

provozů, ať už hygienických či technických a dále zasedací místnost určená pro jednání.  

 

Druhé patro je určeno výlučně pro členy fotbalového klubu. Zde se budou nacházet 

šatny s hygienickým příslušenstvím, fitcentrum. Bude zde umístěna ordinace lékaře spolu 

s doplňkovými prostory, jako jsou sklady léků, pokoje lékařů, hygienické zařízení. Dále 

zde budou 2 místností pro fyzioterapeutické účely, s masážními stoly a tělocvičnou. 

Fyzioterapeutové budou mít vyhrazenou vlastní šatnu s hygienickým zařízením.  V tomto 

patře se bude nalézat také kanceláře pro trenéry, jejich asistenty a manažery.  

 

4.3.4 Sportovní hala 

Sportovní hala je koncipována jako jednopodlažní multifunkční sportovní hala o zastavěné 

ploše cca 11 000 m2, ve které jsou navrženy krom jednotlivých hřišť také tribuny pro cca 

400 diváků. Hala je vybavena hracími plochami pro házenou, volejbal, basketbal, tenis, 

badminton, florbal a squah. Mimo základní technické a hygienické zařízení jsou zde také 

tribuny a provozní prostory pro přenos sportovních akcí.  
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4.3.5 Multifunkční objekt 

Multifunkční objekt je dvoupodlažní budova se zastavěnou plochou 13 500 m2, s prostory 

pro nakupování, wellnes služby a v době sportovních zápasů na stadiónu bude její průchod 

sloužit zároveň jako vstupní objekt, s omezením ostatních služeb. 

 

První podlaží je vymezeno pro nákupní prostory a restaurační zařízení. Většina 

obchodních řetězců bude poskytovat zboží sportovního typu a vymezené pro sportovní 

účely. Druhé podlaží je vymezeno pro wellnes centrum spolu s fitcentrem.  

 

Součástí multifunkčního objektu je podzemní parkoviště s kapacitou pro 937 

automobilů. Podzemní garáže budou v době sportovních utkání funkčně propojeny 

s fotbalovým stadiónem, před kterým bude vymezen prostor pro vstupní kontrolu 

návštěvníků.  

 

4.3.6 Hotel 

V areálu je navržen hotel o zastavěné ploše 4 800 m2, který bude poskytovat dostatečný 

komfort i pro zahraniční návštěvníky Ostravy. Hotel je osmipodlažní budova s kapacitou 

cca 200 pokojů vybavených jedním nebo dvěma lůžky o výměře cca 25 m2 a apartmánů až 

o ploše až 48 m2. Součástí hotelu bude samostatné podzemní parkoviště s cca 210 

parkovacími místy a 12 místy před hotelem.  

 

Dále je v hotelu vymezen prostor pro restauraci se cca 90 místy o rozloze 210 m2 spolu 

se zařízením kuchyně a nezbytného příslušenství, fitcentrum a wellnes centrum spolu 

s prostory pro zajištění standardních služeb hotelu na této úrovni. 

 

4.4 Koncepce dopravní infrastruktury 

 
Koncepce dopravního řešení vychází z urbanistické koncepce, poskytnuté Magistrátem 

města Ostravy, která je závazným podkladem pro další návrhy v dané oblasti.  

 

4.4.1 Dopravní napojení  

Vstup do areálu je tedy navržen ze tří stran. Nejvýznamnějším a pravděpodobně 

nevyužívanějším bude severovýchodní vstup, kde se nachází dvě okružní křižovatky 1OK 
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a 2 OK, navazující na výjezd z komunikace I/11- Rudná a III/4785 – Bílovecká a na nově 

budovanou trasu, sběrnou komunikaci  MS2 13,5/8/50 vyúsťující dále na jih na 

komunikaci III/4785 - Polaneckou. Tyto vjezdy umožňují vjezd pro zásobování a 

návštěvníky sportovní haly, multifunkčního centra a hotelu. 

 

Z okružní křižovatky 1OK je přístupné parkoviště na komunikaci MS2 7,5/7,5/50, které 

bude využíváno hlavně v době sportovních utkání, z něj je pak přímý přístup na pěší 

koridor, vedoucí ke stadiónu. Dále tato okružní křižovatka poskytuje vjezd pro návštěvníky 

multifunkčního centra, sportovní haly a vozidla zajišťující zásobování těchto objektů na 

obslužné komunikaci 6A.  

 

Na jižní straně území, z obslužné komunikace III/4782 - Ostravská, se nachází vjezd do 

stadiónu 2A, určený pouze pro jeho účely, a to v době sportovních zápasů. Tento vjezd je 

určen pro zájezdní autobusy s návštěvníky s možným bezpečnostním rizikem. S ohledem 

na budoucí rozvoj tohoto území, a s tím spojeného zvýšeného provozu motorových vozidel 

spolu s chodci, je nutné rozšíření této komunikace o chodníky min. šířky 2,25 m oddělené 

úzkým zeleným pásem šířky 1,5 m. Dalšími vjezdy do areálu z této komunikace je vjezd 

pro zásobování hotelu na komunikaci 7A a vjezd do k hotelu a do podzemních parkovišť 

4A. Zároveň tento vjezd bude sloužit v době fotbalových zápasů pro parkování 

návštěvníků stadiónu, kdy zde bude prostor pro 212 automobilů.  

 

Ze západní strany se pak nachází dva vjezdy. Méně významný vjezd umístěný na severu 

území 5A, je určen primárně pro FC Baník s možným vjezdem pro VIP návštěvníky 

stadiónu během zápasů. Zde se nachází parkovací plochy pro FC Baník s 50 parkovacími 

místy a pro VIP 150 parkovacích míst. Hlavní vstup 1A je pak umístěn jižněji a bude 

využíván pro příjezd fanoušků hostů, VIP návštěvníků. Dále zde budou vjíždět 

zdravotnické jednotky a přenosové vozy. Mimo hlavní provoz je tento vjezd určen pro 

zásobování stadiónu.  

 

4.4.2 Okružní křižovatky 

Vzhledem k charakteru území a možných kolizních situací jsou na řešeném území 

navrženy 3 okružní křižovatky.  
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Okružní křižovatka 1 OK je navržena jako dvoupruhová s vnějším průměrem 40 m, 

s 9,8 m širokým okružním pásem. Šířka dlážděného prstence je 2 m. Vjezdové pruhy jsou 

široké 4,5 a výjezdové 5 m. Další možnou alternativou je nahrazení standardní 

dvoupruhové okružní křižovatky tzv. turbo okružní křižovatkou, která by umožnila 

bezpečnější provoz a to vyhnutím proplétaní vozidel mezi vnitřním a vnějším pruhem 

okružní křižovatky, případně okružní křižovatky s by-passem. 

 

Obr. 3 Příklad standardní dvoukruhové okružní křižovatky 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Příklad turbo-okružní křižovatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Příklad okružní křižovatky s bypassem 

 

 

 

 

 

 

Okružní křižovatka 2 OK je jednopruhová s vnějším průměrem 40 m, se 4 m širokým 

okružním pásem. Šířka dlážděného prstence je 3 m. Vjezdové pruhy jsou široké 4,5 a 

výjezdové 5 m. 
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Okružní křižovatka 3 OK je opět jednopruhová s vnějším průměrem 40 m, se 4 m 

širokým okružním pásem. Šířka dlážděného prstence je 3 m. Vjezdové pruhy jsou široké 

4,5 a výjezdové 5 m. 

 

4.4.3 Městská hromadná doprava 

V řešeném území se v současné době nachází 2 stávající autobusové zastávky na 

komunikaci Ostravská, které nejsou předmětem mého návrhu. Tyto zastávky zůstanou 

zachovány, přesto nebudou v době sportovních utkání využívány pro účely posílené 

městské hromadné dopravy. 

 

Vzhledem k charakteru výstavby, a s tím související dopravní náročnosti je navržena 

autobusová zastávka na komunikaci Bílovecká, v docházkové vzdálenosti cca 700 m. 

Jedná se o účelovou zastávku, která bude sloužit v rámci posílené městské hromadné 

dopravy během sportovních utkání, zde bude vymezen prostor pro 3 autobusy. Na této 

zastávce bude zastavovat linka dopravující návštěvníky stadiónu do cca 1,2 km vzdálené 

zastávky Svinov nádraží.  

 

Další zastávky určené pro hromadnou přepravu návštěvníků se nacházejí na komunikaci 

Rudná v docházkové vzdálenosti cca 800 m. Tyto linky budou sloužit pro dopravu do 

ostravské části Poruba, lokalita Francouzská, a v opačném směru do obchodního centra 

Avion Shopping Park, odkud je další možnosti rozptýlení dopravy do dalších částí města. 

 

4.4.4 Komunikace pro cyklisty 

Vzhledem k požadavku vyplývající ze současného územního plánu a významu existence 

cyklostezky v této oblasti je v řešení navržena cyklostezka v převáženě přidruženém 

popravním prostoru místní komunikace, vedle pásu pro chodce, od kterého je oddělena 

bezpečnostním odstupem 0,5 m a hmatově oddělena hmatným pásem šířky 0,4 m. Prostor 

pro cyklisty je tvořen 2 pruhy o šířce 1 m a vzájemným odstupem mezi jednotlivými pruhy 

0,5 m, a bezpečnostním odstupem od pásu pro chodce, nebo pevné překážky 0,5 m. 

Celkový prostor pro cyklisty je široký 3,0 m, povrh je navržen s asfaltových hmot 

s barevným rozlišením. [15]   
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4.4.5 Plochy se smíšeným provozem 

S ohledem na charakter stavby jsou v bezprostřední blízkosti stadiónu vymezeny 

rozptylové plochy v dostatečné velikosti, sloužící primárně pro pohyb návštěvníků 

stadiónu při vcházení a vycházení ze stadiónu v době sportovních utkání.  Vjezdy do 

stadiónu (1A, 2B) slouží převážně pro pohyb přijíždějících osobních automobilů, v případě 

jižního vchodu autobusů.  

 

V rozptylových plochách 11A a 12A je očekáván provoz převážně vcházejících a 

vycházejících návštěvníků stadiónu a dále jen bezpečnostních, zdravotnických jednotek a 

přenosových vozů televizních společností, které v době příchodu a odchodů návštěvníků 

budou odstaveny na určených plochách 8A, 9A, 10A. V době přípravy sportovních utkání 

a s tím spojeného zásobování stadiónu, budou plochy 11A a 12A určeny právě pro účely 

zásobování společně s plochami 8A, 9A, 10A.  

 

Rozptylová plocha 13 A je určena v době sportovních utkání pouze pro chodce, zde se 

očekává největší množství návštěvníků, vzhledem k pěšímu koridoru navazujícím na 

městskou hromadnou dopravu. Tato plocha navazuje na průchod pod multifunkčním 

centrem a rozptylovou plochu před tímto centrem 14A. Na ploše 13A je vymezen prostor 

pro klidovou zónu, která bude přístupná během celého roku, nejen v době sportovních 

zápasů.  

 

4.4.6 Komunikace pro pěší 

Při návrhu pěších komunikací v tomto území musí být dán hlavní zřetel na kolizní body 

chodců a automobilů, resp. omezit úrovňové křížení hlavních pěších a dopravních 

komunikací, a tím eliminovat možnost střetu, či možného zpomalování dopravy. Z tohoto 

důvodu je navržen pěší koridor šířky 10 m ve směru očekávaného největšího množství 

chodců, tzn., že spojuje východní vstup do stadiónu a zastávky hromadné dopravy na 

komunikacích Rudná a Bílovecká. V místě kolizního bodu se sběrnou komunikací MS2  

12,5/8/50 je tedy vybudován nadchod, ve výšce 6 m nad komunikací pro motorová vozidla. 

Pěší koridor je ve sklonu 4,6%, čímž splňuje požadavek pro bezbariérové užívání dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 

staveb. 

 



27 
 

Další koridor pro pěší, méně významný, spojuje multifunkční centrum a jižní část 

Ostravy-Poruby, který je široký 3 m. Ostatní pěší komunikace jsou navrženy tak, aby 

spojovaly parkovací plochy s rozptylovými plochami a eliminoval se smíšený provoz 

chodců a motorových vozidel během největší předpokládané motorové zátěže při 

fotbalových zápasech.  

 

Z hlediska navrhovaného rozvoje okolních ploch v budoucnosti, jsou navrženy plochy 

pro pěší v přidruženém prostoru obslužných a sběrných komunikací. S ohledem na vhodné 

oddělení motorové dopravy od chodců jsou u komunikací s návrhovou rychlostí 50 km/h 

navrženy úzké dělící pásy v šířce 1,5 m. V případě sběrných komunikací pás šířky 2,5 m a 

to z důvodu eliminace prašnosti ze zvýšeného provozu motorových vozidel.  

 

Komunikace pro chodce budou navrženy ze zámkové dlažby s maximálním příčným 

sklonem 2%. 

 

4.4.7 Doprava v klidu  

Řešení dopravy v klidu vychází z požadavků předpisů UEFA Stadium Infrastructure 

regulation  a příslušných vyhlášek. [8,9,24]   

 
Celkový počet parkovacích míst v řešeném areálu je primárně dimenzován, dle 

požadavků pro fotbalový stadión, a to vzhledem k organizaci provozu areálu v průběhu 

sportovních zápasů, kdy bude provoz pro veřejnost v multifunkčním centrum a ve 

sportovní hale omezen, a parkovací plochy před těmito zařízeními budou určeny výhradně 

pro návštěvníky stadiónu. S ohledem na celoroční provoz jsou místa vymezena pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace přednostně umisťována v bezprostřední 

blízkosti jednotlivých objektů. 

 

Parkovací místa jsou navržená jako kolmá o rozměrech 2,5 x 5,3 m, pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace 3,5 x 5,3 m, pro vozidla O1-O2. Vjezdy na 

parkoviště mají šířku 8,0 m, komunikace mezi jednotlivými řadami parkovacích míst jsou 

šířky 6,0 m. Velikost parkovacích míst pro autobusy je 12,7m x 5,0m.  

Maximální příčný sklon parkovací plochy bude 2,0%. Povrch je navrhován 

z asfaltových ploch.  [9]   
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Pro účely sportovního stadiónu je nutno počítat s jedním parkovacím místem pro 15 

diváků. Umístění nutného počtu parkovacích míst je řešeno částečně podzemním 

parkovištěm s celkovým počtem míst 937 a parkovacími místy na terénu s kapacitou 1563 

míst. Z celkového počtu 2500 parkovacích míst jsou 2% vyhrazena pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, což činí 50 míst, a dále dle předpisů UEFA Stadium 

Infrastructure regulation je nutno vyhradit 150 míst pro návštěvníky VIP. Z celkového 

počtu 2500 parkovacích míst vyhrazeno 1% stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku, 

což je 25 míst. [25] 

 

Vzhledem k charakteru stavby, jsou v bezprostřední blízkosti stadiónu navrženy plochy 

pro parkování autobusů fotbalových týmů spolu s funkcionáři. Dle požadavků UEFA je 

tedy v blízkosti stadiónu vymezena parkovací plocha 8A  pro 10 osobních automobilů, 2 

autobusy sportovních týmů, spolu s prostorem pro TV přenosové vozy. V dopravní ploše 

9A je plocha vymezena pro zdravotnickou složku. V navazující ploše 10 A je vymezen 

prostor pro bezpečnostní jednotky, který je funkčně propojen s jižním vchodem, určeným 

pro zájezdy návštěvníků s bezpečnostním rizikem. Na vjezd navazuje plocha vyhrazená 

pro parkování 9 autobusů, počet byl stanoven na základě předešlých zkušeností po 

konzultaci s odbornými pracovníky společnosti DHV, s.r.o.  

 

V blízkosti fotbalového stadiónu je navržen hotel, pro jehož účely je vymezeno 207 

parkovacích míst umístěných převážně v podzemním podlaží hotelu. Z tohoto počtu je 

vymezeno 5% stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, což je 11 stání a 

1% pro osoby doprovázející dítě v kočárku, tj. 3 stání. 

 

V rámci výcvikového střediska pro FC Baník je navrženo 50 parkovacích stání, z toho 

budou 3 místa vymezena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 1 místo 

pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

Dále je v prostoru na západní straně areálu vymezen prostor pro rezervu parkovacích 

míst. Tento vymezený prostor poskytuje kapacity pro 190 autobusů, či 600 osobních 

automobilů. 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro jednotlivé provozy:  

Celkový počet parkovacích míst pro jednotlivé objekty byl určen dle ČSN 73 6110. [24]   
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Stadión:  

Oo…základní počet odstavných stání = 0 

Po…základní počet parkovacích stání = 2000 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,00 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 0. 1,25 + 2000. 1,25. 1,0 = 2500 parkovacích míst  

 

Sportovní ha1a: 

Oo…základní počet odstavných stání = 0 

Po…základní počet parkovacích stání = 214 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,00 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 0. 1,25 +214. 1,25. 1,0 = 268 parkovacích míst  

 

Multifunkční objekt: 

Oo…základní počet odstavných stání = 462 

Po…základní počet parkovacích stání = 308 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,00 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 462. 1,25 +308. 1,25. 1,0 = 963 parkovacích míst  

 

Hotel: 

Oo…základní počet odstavných stání = 0 

Po…základní počet parkovacích stání =165 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,00 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 0. 1,25 + 165. 1,25. 1,0 = 207 parkovacích míst  
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Baník: 

Oo…základní počet odstavných stání = 0 

Po…základní počet parkovacích stání = 40 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,00 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 0. 1,25 + 40. 1,25. 1,0 = 50 parkovacích míst  

 
 

4.5 Koncepce technické infrastruktury 

 
Při návrhu technické infrastruktury byly respektovány minimální vzdálenosti při souběhu a 

křížení jednotlivých sítí a návrh je v souladu se zásadami navrhování technické 

infrastruktury. [10,11,12,13] 

 

4.5.1 Zásobování vodou 

V současné době se na území nachází veřejný vodovod podél východní části území o 

dimenzi DN 250, který je ve správě Ostravských vodáren a kanalizací s.r.o. V budoucnu je 

plánováno rozšíření veřejné vodovodní sítě na jihozápadní části. 

 

Nově navrhovaný vodovodní řád, koncipovaný jako veřejný vodovod, bude napojen na 

stávající veřejnou vodovodní síť. Stávající vodovodní řád a jeho vedení je patrné z výkresu 

č. 07b_Návrh technické infrastruktury -Vodovod a kanalizace. 

 

V urbanistickém návrhu je mimo fotbalový stadión a jeho doprovodné objekty navržena 

také sportovní hala, multifunkční centrum pro nákupní a relaxační účely a dále zázemí pro 

fotbalový klub Baník. Rozvod  řádu bude řešen jako okruhový.  Výhodou okruhového 

systému je hlavně zajištění plynulosti dodávky pitné vody, která se projevuje nejen 

v případě dodávky vody do jednotlivých objektů, ale i v případě potřeby požární vody. 

Další výhodou je splnění požadavku na cirkulaci vody, což snižuje možnost výskytu 

bakterií škodlivých pro lidský organismus, v tomto případě nedochází k vytváření slepých 

vodovodních řádů a proudící voda se cirkulací neustále obměňuje. 
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 Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami, které budou na řád 

napojeny navrtávacím pasem. Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy vysypané pískovým 

obsypem dle dodavatele potrubí. V oblasti podzemní garáže bude vodovod řešen uložením 

do technického kanálu. V trase vodovodního řádu budou umístěny nadzemní hydranty ve 

vzdálenosti maximálně 200 m. Výkopy budou prováděny z úrovně stávajícího terénu a 

zásyp bude proveden pod konstrukci komunikace nebo plochy veřejné zeleně. Vodovod 

pro rozvod pitné vody nesmí být propojen s dalšími užitkovými rozvody pro rozvod vody 

z vlastních zdrojů. [14] 

 

Součástí návrhu je také přeložení stávajícího vodovod na východní straně území. Délka 

přeložky činí 464 m. Vodovod bude z trub PE 100 SDR 11 DN 250. Zásobování požární 

vodou musí splňovat normu ČSN 73 0873. [27] 

 

Orientační propočet potřeby pitné vody: 

Propočet slouží k zjištění orientační potřeby vody pro řešený areál. Řešení je 

přizpůsobeno plánované organizaci území. Po většinu roku bude areál fotbalového 

stadiónu pouze v úsporném režimu, kdy budou zajišťovány pouze nejnutnější provozy. 

Plný provoz bude probíhat v objektech sportovní haly, multifunkčního centra, hotelu a 

objektu FC Baník. V době sportovních utkání bude naopak provoz v okolních objektech 

omezen, mimo objekt hotelu. Propočet roční potřeby vody je z těchto důvodů vztažen na 

nejběžnější, a zároveň na potřebu vody nejnáročnější období, a to běžný provoz mimo 

sportovní utkání. Vzhledem k charakteru projektu je propočet pouze orientační. 

Podrobnější propočet bude předmětem dalšího stupně dokumentace. V budoucnu se 

plánuje napojení rozšíření veřejné vodovodní sítě. 

Potřeba vody je stanovena dle Směrnice č. 9 MLVH ČSR z r. 1973. 

  

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

Pi…………………počet připojených obyvatel [-] 

qi…………………specifická potřeba vody [l/os.den] 

Qp………………..průměrná denní potřeba vody [l/den]   

Qmax………………maximální denní potřeba vody [l/den]    

Qmax,h……………..maximální hodinová potřeba vody [l/hod]   

kd...........................součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

kh…………………součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-] 
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Sportovní stadión: 

Qp=Pi*qi=30000*30= 900000 l/den 

Qmax=Qp*kd=900000*1,25= 1125000 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(1125000*2,1)/24= 98437,5 l/hod 
Hotel 

Qp=Pi*qi=330*1200= 396000 l/den 

Qmax=Qp*kd=396000*1,25= 495000 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(495000*2,1)/24= 43312,5 l/hod 
 

Zázemí FC Baník 

Qp=Pi*qi=100*60= 6000 l/den 

Qmax=Qp*kd=6000*1,25= 7500 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(7500*2,1)/24= 656,25 l/hod 
 

Multifunční + sportovní hala 

Qp=Pi*qi=1000*60= 60000 l/den 

Qmax=Qp*kd=60000*1,25= 75000 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(75000*2,1)/24= 6563 l/hod 
 

Celková roční potřeba vody: 210 787 500 l/rok 
 

Potřeba vody pro zavlažování hřišť činí v kritickém období (bez srážek) cca 34 m3/den. 

Tato potřeba bude částečně zajištěna s akumulační nádrže na severu území a v době, kdy 

klesne hladina vody v nádrži pod množství potřebné pro zalévací cyklus bude zdrojem této 

vody vodovodní řád.  

 

4.5.2 Odkanalizování 

Na severní straně území na ulici Dr. Kudely se nachází kanalizační řád dešťové kanalizace 

DN 300, o cca 280 m dále, opět na ulici Dr. Kudely se nachází splašková kanalizace o DN 

300. Tyto řády jsou ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

Vzhledem k celkové náročnosti odvádění odpadních vod z navrhovaného území bude 

navržena oddílná kanalizace, pro hospodaření s dešťovými vodami bude využito více 
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systémů, a to akumulační nádrže a zasakování s kombinací s odváděním dešťových vod 

dále do kanalizačního řádu, která vyúsťuje do recipientu Porubka, vzdáleného od 

napojovacího bodu cca 200 m. Splaškové vody budou dále odváděny do ÚČOV. 

 

Kanalizační řád na území je navržen jako větvený, kanalizace je uložena převážně pod 

komunikacemi. Dešťová i splašková kanalizace bude vedena v souběhu. Z důvodu nutné 

údržby stok jsou navrženy revizní šachty v místech, kde se mění směr, sklon, profil, či 

materiál trub. Připojení na stávající kanalizaci bude realizováno přes bezpečnostní přeliv. 

Největší vzdálenost šachet nesmí překročit 50 m. [14] 

Splaškové vody s podzemního parkoviště budou do gravitační kanalizace odvedeny přes 

čerpací stanici. 
 

Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou oddílnou kanalizací splaškovou 

do navržení kanalizace na ulici Jelínkova, severovýchodním směrem od zájmového území, 

přes navrženou splaškovou kanalizaci na ulici Dr. Kudely. Splašková kanalizace je 

navržena s polypropylenu o DN 300, pevnostní třídy SN 8. 

 

Dešťové odpadní vody budou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací na ulici Dr. 

Kudely přes ulici. Jelínkova do Porubky. Vzhledem ke značnému množství odváděných 

dešťových vod ze zastřešených a zpevněných ploch bude navržena akumulační nádrž na 

severní straně území. Dešťová voda z akumulační nádrže bude dále využívána pro závlahu 

přírodní hrací plochy, přebytek bude dále odveden do vsakovacích bloků GARANTIA a 

přes řízený odtok odvedeny do gravitační dešťové kanalizace.  

 

Dešťové vody ze zpevněných ploch parkoviště budou svedeny do vsakovacího systému 

RAUSIKKO MR. Dešťové vody odváděné tímto způsobem budou před napojení do 

dešťové kanalizace svedeny přes odlučovače ropných látek. Vsakování mulda-rigol 

systému RAUSIKKO MR se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. 

z vedlejších komunikací, ploch dvorů nebo parkovišť. Odtékající dešťová voda bude 

odvedena do zatravněných koryt v prostoru parkoviště, kde se vsákne přes vrstvu oživené 

půdy, která zajistí dostatečnou filtraci dešťových vod a tato voda bude odvedena do rigolu 

ležícím pod korytem. Funkci mezizdrže bude plnit rigol tvořený speciální rozvodným 

potrubím, obsypaným štěrkem a zabaleného do filtrační geotextilie, viz. obr.6. 
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Obr. 6 Řez vsakovacího systému RAUSIKKO MR mulda-rigol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhoda tohoto systému spočívá v maximálním podílu vsakování dešťových srážek, 

pouze přebytek, který není možné vsáknout, v případě těžko propustné jílové půdy nebo 

nedostatečné plochy vsakovacího pole, je odváděn do kanalizace.  

 

Rozptylové plochy budou odvodňovány pomocí odvodňovacích žlabů, umístěných 

podélně s komunikací, popř. příčně s komunikací a dále napojeny na nově budovaný 

kanalizační řád. Pro tyto účely bude použit masivní PE-HD žlab s porostem pro vyšší 

zátěž, třídy B 125. 

 

Tréninková hřiště budou odvodněna drenážním způsobem. Voda rychle projde přes 

povrch trávníku, filtrační geotextilii a drenážní obsypovou vrstvu štěrku do záchytného 

pole. V rámci hřiště budou položeny sběrná pera vedené v souběhu s delší stranou hřiště. 

Tyto svody budou osazeny cca 0,5-0,8m pod upravenou plání. Potrubí bude vedeno ve 

spádu 0,5% směrem do středu hřiště. Zde bude v kolmém směru osazeno svodné potrubí. 

Tyto drenáže budou odvedeny v 1 % spádu směrem do připojovacích míst (revizní 

kanalizační šachta). Propojení sběrného potrubí a svodného potrubí bude provedeno na 

odbočky příslušných dimenzí.  
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Obr. 7 Půdorysné schéma odvodnění tréninkových hřišť 

Pro nezpevněné plochy (mimo hrací plochy) se nenavrhuje žádný způsob 

odkanalizování, vody budou volně vsakovat do podloží. 

 

Orientační propočet množství splaškových odpadních vod: 

Výpočet množství splaškových vod vychází z předpokladu, že množství přiváděné pitné 

vody do objektu je rovno množství vody odváděné z objektu. 

 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

p…………………počet připojených obyvatel [-] 

qs…………………specifická potřeba vody [l/os.den] 

Qmax,s………………maximální průtok splaškových vod [l/hod] 

Kmax...........................koeficient nerovnoměrnosti průtoku [-] 

Sportovní stadión: 

Qp=p*qs=30000*30= 900000 l/den 

Qmax,s=(Qp/24)*kd=(90000/24)*2,1= 78750 l/hod 
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Hotel 

Qp=p*qs=330*1200= 396000 l/den 

Qmax,s=(Qp/24)*kd=(396000/24)*2,1= 34650 l/hod 
 

Zázemí FC Baník 

Qp=p*qs=100*60= 6000 l/den 
Qmax,s=(Qp/24)*kd=(6000/24)*2,1= 525 l/hod 

 

Multifunční + sportovní hala 

Qp=p*qs=1000*60= 60000 l/den 
Qmax,s=(Qp/24)*kd=(60000/24)*2,1= 5250 l/hod 

Celková množství splaškových vod: 166 631 625 l/rok 
 

 

Výpočet množtví dešťových vod: 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

Ψ…………………součinitel odtoku[-] 

qs…………………intenzita směrodatného deště[l/s.ha] 

A…………………plocha povodí [ha] 
 

Stadión+vstupní objekty      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 1,98*157*0,9= 279,8 l/s 
      
Multifunkční sportovní hala      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 1,145*157*0,9= 161,8 l/s 
      
FC Baník      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 0,49*157*0,9= 69,2 l/s 
      
Multifunkční centrum      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 1,4*157*0,9= 196,5 l/s 
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Hotel      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 5,5*157*0,9= 72,9 l/s 
      
Cvičná  hřiště      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 2,1*157*0,9= 302,7 l/s 
       

Zpevněné plochy      
      

Qn =Qmax,d =  ∑A*qs*ψ = 7,5*157*0,9= 1061,1 l/s 
       

Celkové množství dešťových vod:    2144,0 l/s 
      

 

4.5.3 Tepelná síť 

V současné době se na řešeném území nenachází tepelná síť. 

 

Pro účely dodávky teplé užitkové vody a vytápění jednotlivých objektů v areálu 

fotbalového stadiónu bude využito horkovodního potrubí napojeného na stávající horkovod 

v území průmyslové zóny „Nad Porubkou“. Horkovodní rozvody jsou v majetku Dalkia 

Česká republika. Při křížení tepelných sítí se silovými a sdělovacími kabely, musí být 

teplená síť opatřena na vzdálenost přesahující místo křížení minimálně 1000 mm oběma 

směry od kraje kabelů nebo tepelnou izolací. [10]  

 

Předpokládaná potřeba tepla po areál činí cca 14 000 MWh/rok. 

 

4.5.4 Plynovod 

Na území se nachází vysokotlaký plynovod DN 300, procházející napříč územím 

z jihozápadu na severovýchod území.  

 

Vzhledem k nevhodné poloze plynovodu je navrženo přeložení plynovodu v délce 1140 

m. Areál nebude připojen plynovodní síť. 
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4.5.5 Telekomunikační sítě 

Provozovatelem sítě elektronických komunikací je společnost Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. Podél jižní hranice území vede metalické a sdělovací vedení. Na 

severovýchodě území se nachází metalické vedení a napříč území vede metalické sdělovací 

vedení z jižní hranice dále na sever. 

 

Na území jsou navrženy 2 přeložky metalického sdělovacího vedení a to na jižní hranici 

území a dále přeložení sítě vedené napříč územím. Celková délka přeložení činí cca 1300 

m. Areál bude napojen jak na metalickou sdělovací síť ze severu území, tak na optické 

vedení na z jižní hranice území.  

 

4.5.6 Elektrické sítě 

Na pozemku řešené lokality se nenachází el.síť NN. Dodavatel a provozovatelem el. 

energie je  ČEZ a.s. V blízkosti navrhovaného areálu se nenachází vhodná trafostanice. 

 

Navržený areál bude zásoben elektrickou energií z plánované trafostanice  22/0,4 kV 

v jižní části areálu, která bude napojena na nově vybudovanou trafostanici v průmyslové 

zóně společnosti Prologis. Elektrické vedení bude umístěno převážně v nezpevněných 

plochách, případně pod komunikacemi budou procházet v chráničkách. 

 

Orientační propočet potřeby elektrické energie: 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

PA1…………………zastavěná plocha [ha] 

PA2…………………zastavěná plocha [m2] 

Pbi1…………………specifický příkon [kW/ha] 

Pbi2…………………specifický příkon [W/ m2] 

Pb………………….výpočtové zatížení pro daný objekt, plochu [kW] 

Pc…………………. výpočtové zatížení pro daný úsek [kW] 

β …………………. Koeficient soudobosti pro OV [-] 
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Veřejné osvětlení        

PA1 = 14,58 ha        

Pbi = 3 kW/ha        
           

Pb1=PA1.Pbi=14,5.3= 43,75 kW 
Osvětlení stadiónu   Pb2 = 402 kW 
          
Objekty         
PA2 = 65070 m2 

      
Pbi = 30 W/ m2 

      
β=0,8 

Pb2=PA2.Pbiβ=65070.30.0,8=
 
1 561 680 W 

           
Pb=Pb1+Pb2+Pb3=43,75+402+1561,68= 1 562 ,13 kW 

 

        
 
Celková roční potřeba el.energie při 3650 hodinovém provozu ……5 701 MWh/rok 

 

4.5.7 Veřejné osvětlení 

V současné době se na řešených pozemcích nenachází žádné vedení veřejného osvětlení.  

 

Veřejné osvětlení bude vedeno tak, aby byly osvětleny nejen příslušné sběrné a 

obslužné komunikace, ale také aby byly dostatečně osvětleny prostory okolo areálu 

fotbalového stadiónu.  VO sběrných a obslužných komunikací, navazujících na řešené 

území bude napojeno na ulici Polanecká a dále povede po komunikaci Ostravská. 

Přechody pro chodce budou speciálně osvětleny. Veřejné osvětlení samotného řešeného 

areálu bude napájeno z hlavního rozvaděče u navržené trafostanice. Svítidla veřejného 

osvětlení jsou přednostně umisťována v zelených pásech na přírubových stožárech. U 

komunikací pro pěší budou rozestupy mezi sloupy 20 m a budou se nacházet ve 

vzdálenosti 400 mm od chodníkových obrubníků. Vedení pozemních kabelů bude uloženo 

v ohebných chráničkách. Stožáry veřejného osvětlení musí být správným způsobem 

uzemněny, dle normy ČSN EN 62305-4. [16] Všechny kabely budou vedeny pod úrovní 

terénu a po celé své délce budou vedeny v plastových chráničkách. Uložení kabelů bude 

prováděno v souladu s ČSN 33 2000-5-52. [17] Při umisťovaní sloupů bude nutno 

dodržovat minimální rozestupy dle ČSN 73 6005. [10] 
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Osvětlení podél sběrných čtyřpruhových komunikací bude provedeno stožáry o výšce 8 

m se svítidly na jednoduchých obloukových výložnících, umístěných oboustranně podél 

vozovky. Obslužné komunikace a dvouproudové sběrné komunikace budou osvětleny 

stožáry vysokými také 8 m, umístěnými pouze jednostranně. Parkoviště a rozptylové 

plochy budou osvětlovány svítidly osázenými na přírubových stožárech vysokých 12 m.  

 

Osvětlení hřiště na fotbalovém stadiónu je podmíněno minimální vertikální osvětleností 

1400 lx dle požadavků UEFA. Z tohoto důvodu budou po vnitřní straně střechy umístěny 

světlomety pro rovnoměrné osvětlené hřiště. Tréninkové plochy budou osvětleny stožáry 

vysokými 15 m, na kterých bude připevněno 8 světlometů. Každé hřiště bude osvětleno 4 

stožáry s intenzitou světla 100 lx. 

 

4.6 Městský mobiliář 

 
V areálu bude umístěno dostatečné množství odpadkových košů. V ploše nad 

podzemními parkovišti, kde se nachází klidová zóna budou umístěny kontejnerové rostliny 

a lavičky. 

 

4.7  Koncepce ochrany krajiny, umístění zeleně 

 
V současné době se nachází vysoká zeleň na severu území, tato plocha je vymezena dle 

územního plánu jako les. 

 

Návrh vegetačních prvků je navržen s ohledem na ochranu prostředí a urbanistického 

řešení. Nezpevněné plochy v areálu budou upraveny jako plochy zeleně.  

 

V prostoru parkovišť jsou umístěny zelené pásy sloužící k odvodnění parkovacích 

ploch, součástí těchto zelených pásů budou dřeviny vhodné pro výsadbu u komunikací.  

 

V klidové zóně, v prostoru nad podzemními garážemi budou umístěny kontejnerové 

rostliny. 
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V rámci ochrany okolního prostředí před hlukem bude vymezena plocha pro ochrannou 

zeleň, reprezentována velkokorunnými stromy. Plochy pro ochrannou zeleň jsou vymezeny 

na severu navrhované plochy pro ochranu obyvatel žijících v individuální zástavbě. 

V případě pozdějšího rozvoje území dle navrhované urbanistické koncepce, je navržen pás 

ochranné zeleně na západě území, kde se nachází biokoridor a obec Janová s převažující 

individuální zástavbou. V rámci možné dopravy dále na jih, je vymezena ochranná zeleň 

před hřbitovem, viz. Výkres č.05a – Urbanistická koncepce 

 

4.8 Odpady 

 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 

125/2002 Sb. o odpadech a s vyhláškou č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhu a 

skutečných vlastností. Odpady vhodné k recyklaci a následnému využití budou přednostně 

odváženy k následnému využití. Předpokládá se, že v území bude produkován běžný 

komunální odpad. Během doby výstavby bude produkován běžný odpad ze stavby. 

 

4.9 Etapizace výstavby 
 

V první etapě je počítáno s přeložením vodovodu a VTL plynovodu a sdělovacího vedení. 

S touto etapou souvisí dále příprava technické infrastruktury, přivedení, VN sítě a 

vybudováním trafostanice, napojení na vodovod a terénních úprav, nutné bude vybudování 

příjezdových komunikací sloužících pro staveništní účely, následně pro běžný provoz v 

území. Před započetím těchto stavebních prací je nutné zajistit výkup pozemků. Viz. 

výkres č. 09 – Etapizace výstavby. 

 

V druhé etapě budou pokračovat práce ve výstavě multifunkčního centra, sportovní haly 

a hotelu, spolu s navazujícími dopravními plochami parkovišť a komunikací. 

 

Třetí etapa spočívá ve výstavbě samotného fotbalového stadiónu, zázemí pro FC Baník 

a tréninkových hřišť spolu s tribunami.   
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5. Propočet nákladů 

 
Pro účely propočtu nákladů navrhovaného řešení této diplomové práce byly použity ceny 

pro souhrnný propočet, které jsou adekvátně zaokrouhleny. 

 

5.1 Podklady pro propočet 

 
Pro stanovení cen nákladů této výstavby byly použity tyto podklady: 

České stavební standardy [20] 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury [21] 

Výkonový a honorářový řád [22] 

 

5.1.1 Stadión s doprovodnými objekty 

Tab. 4  Propočet nákladů-Stadión s doprovodnými objekty 

Název objektu m.j. výměra j.cena cena 

SO 01 
Fotbalový stadión + vstupní 
objekty                                          

  
[m3] 353000 5 300 Kč 1 870 900 000 Kč

SO 02 Zázemí FC Baník+tribuny 
  
[m3] 35000 4 600 Kč 161 000 000 Kč

SO 03 Sportovní hala 
  
[m3] 70000 4 020 Kč 281 400 000 Kč

SO 04 Multifunkční centrum 
  
[m3] 40000 5 300 Kč 212 000 000 Kč

SO 05 Hotel 
  
[m3] 41280 8 000 Kč 330 240 000 Kč

SO 09 Podzemní parkoviště 
  
[m3] 100000 4 040 Kč 404 000 000 Kč

  Celkem       3 259 540 000 Kč
 

5.1.2 Pozemní komunikace 

Náklady na pozemní komunikace obsahují cenu všech nově navržených pozemních 

komunikací.  

Tab.5  Propočet nákladů-pozemní komunikace 

Název objektu m.j. výměra j.cena cena 
SO 12 Parkovací plochy         

  Povrh z asfaltových vrstev 
  
[m2] 53000 1 030 Kč 54 590 000 Kč

SO 13 Rozptylové plochy         
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Dlažba zámková do 
kameninového lože  

  
[m2] 34346 1 000 Kč 34 346 000 Kč

SO 14 Pěší a cyklistické komunikace         

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-10 m
  
[m2] 4000 690 Kč 2 760 000 Kč

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-5 m
  
[m2] 4890 690 Kč 3 374 100 Kč

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-3,5 m
  
[m2] 11550 690 Kč 7 969 500 Kč

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-3,0 m
  
[m2] 2154 690 Kč 1 486 260 Kč

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-2,75 m
  
[m2] 1964 690 Kč 1 354 815 Kč

  
Dlažba zámková do pískového 

lože š.-2,25 m
  
[m2] 2043 690 Kč 1 409 670 Kč

  
Povrh z asfaltových vrstev š.-

3,0 m
  
[m2] 3870 1 030 Kč 3 986 100 Kč

SO 15 Obslužné komunikace         

  Vozovka z asfaltových vrstev 
  
[m2] 22180 1 030 Kč 22 845 400 Kč

SO 16 Sběrné komunikace         

  Vozovka z asfaltových vrstev 
  
[m2] 23100 1 030 Kč 23 793 000 Kč

  Celkem       157 914 845 Kč
 
5.1.3 Technická infrastruktura 

Tab.6  Propočet nákladů-technická infrastruktura 

Název objektu m.j. výměra j.cena cena 
SO 17 VODOVODNÍ RAD                       

  
HD PE 100, SDR 17(PN 10) 

-  DN 250   [bm] 1187 4 390 Kč 5 210 930 Kč
  Hydrant - DN250   [kus] 6 45 000 Kč 270 000 Kč

  
Přeložení vodovodu - DN 

250   [bm] 464 3 050 Kč 1 415 200 Kč
SO 18 KANALIZAČNÍ SÍŤ                      
  Odvodňovací žlaby   [bm] 850 1 135 Kč 964 750 Kč

  Vsakovací systémy
  
[soub] 1 4 208 185 Kč 4 208 185 Kč

  
Kanalizace splašková - PP - 

DN 300+ čerpací stanice   [bm] 1059 13 900 Kč 14 870 100 Kč

  
Kanalizace dešťová - PP - 

DN 300   [bm] 937 13 900 Kč 13 024 300 Kč

 
SO 19 

 
 
PLYNOVOD         

  Přeložení plynovodu DN 300   [bm] 2530 15 400 Kč 38 962 000 Kč
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SO 20 
TELEKOMUNIKAČNÍ  
VEDENÍ         

  
Přeložení metalického 

vedení   [bm] 1286 165 Kč 212 190 Kč
  Metalické vedení   [bm] 1400 165 Kč 231 000 Kč
  Optické vedení   [bm] 931 175 Kč 162 925 Kč

SO 21 
ELEKTRICKÉ VEDENÍ 
NN         

  Vedení NN   [bm] 991 1 524 Kč 1 510 284 Kč
  Vedení VN   [bm] 3258 3 380 Kč 4 965 192 Kč
  Trafostanice   [kus] 1 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč
SO 22 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ         

  
kabelové vedení + stožáry v. 

12 m   [bm] 2738 40 000 Kč 109 520 000 Kč

  
kabelové vedení + stožáry v. 

8 m   [bm] 3022 36 000 Kč 108 792 000 Kč
SO 23 HORKOVOD         
  Horkovod   [bm] 3214 63 500 Kč 160 655 000 Kč
  Celkem       466 374 056 Kč
 
5.1.4 Terénní úpravy 

Náklady na terénní úpravy zahrnují hlavně příprava a samotná výsadba zeleně.  

 

Tab. 7   Propočet nákladů-terénní úpravy 

Název objektu m.j. výměra j.cena cena 
SO 24 TERÉNNÍ ÚPRAVY                            

  
sejmutí ornice, přemístěná do 

250 m   [m2] 283596 59 Kč 16 732 164 Kč
  výkopové práce   [m3] 364032 260 Kč 94 648 320 Kč
  založení trávníku   [m2] 83062 54 Kč 4 485 348 Kč

  výsadba okrasné zeleně
  
[kus] 141 1 225 Kč 172 725 Kč

  Hřiště   [m2] 28590 125 3 573 750 Kč
  Celkem       119 612 307 Kč
 

 

5.1.5 Městský mobiliář a náklady na odkoupení pozemku 

Vzhledem ke skutečnosti, pozemky nacházející se na území nejsou všechny majetkem 

města Ostravy, je nutné uvažovat i s náklady na jeho odkoupení. 
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Tab.8  Propočet nákladů-městský mobiliář 

STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁŘ 
Městský mobiliář         

odpadkové koše   [kus] 20 3 300 Kč                 66 000,00 Kč  
parkové lavičky   [kus] 50 4 800 Kč               240 000,00 Kč  

kontejnerové rostliny   [kus] 20 5 200 Kč               104 000,00 Kč  
Celkem       410 000 Kč
 

Tab.9  Propočet nákladů-výkup pozemku 

JINÉ INVESTICE         

Pozemek   [m2] 287994 650 Kč 187 196 100 Kč
 
 
5.1.6 Další náklady 

Tab.10  Propočet nákladů-ostatní náklady 

PROJEKTOVÉ A 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE         
Dokumentace pro provedení stavby         
 výkonová fáze 1-9 (VHŘ)       251 177 957 Kč
     
     
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ 
STAVBY 5%                 200 153 823 Kč  
PROVOZNÍ SOUBORY                                    -   Kč  
UMĚLECKÁ DÍLA                                    -   Kč  
REZERVA 20%                 399 646 393 Kč 
OSTATNÍ NÁKLADY                             -   Kč 
 

Rozpočtové náklady celkem bez DPH: 5 034 480 158 Kč
 

 

5.1.7 Celkové náklady  

Celkové náklady na realizaci tohoto rozsáhlého projektu činí cca 5 000 000 000 Kč,- (bez 

DPH). Vzhledem k cenové nákladnosti projektu je nepravděpodobné, že investorem takové 

rozměrné akce by mohl být pouze soukromý investor, či pouze město. Z těchto důvodů se 

nabízí možnost financování formou PP projektu, který spočívá ve spojení veřejného a 

soukromého sektoru. 
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6. Závěr 

 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala především vymezením ploch pro fotbalový 

stadión a doprovodné objekty spolu s jejich napojením na technickou a dopravní 

infrastrukturu.  

 

Fotbalový stadión o zastavěné ploše cca 31 500 m2 je navržen pro 30 000 sedících 

diváků. Pro účely stadiónu je v bezprostřední blízkosti navrženo 2500 parkovacích stání, a 

to v podzemních garážích o kapacitě 937 automobilů, a na terénu s kapacitou 1563 míst. 

Tato místa jsou rozprostřena před jednotlivé objekty v areálu, aby v období mimo 

sportovní utkání mohla být využívána návštěvníky těchto doprovodných objektů. V návrhu 

organizace dopravy během sportovních zápasů je upřednostňována městská hromadná 

doprava, která bude v období sportovních utkání posílena, a pro kterou jsou ve vzdálenosti 

do 800 m navrženy autobusové zastávky. Vzhledem k novému stadiónu určeného pro FC 

Baník je zde navržen pro tento klub také dvoupodlažní objekt o zastavěné ploše 4 900 m2, 

který bude poskytovat dostatečné zázemí nejen pro ligové mužstvo, ale také dorost. Pro 

tyto účely jsou zde navržena také 3 tréninková fotbalová hřiště.  

 

Dále jsou v areálu navrženy objekty přístupné veřejnosti a umožňující využívání oblasti 

po celý rok. Pro účely ubytování nejen sportovců, je zde navržen hotel o zastavěné ploše 

4 900 m2. Jedná se o osmipodlažní objekt s vymezenými parkovacími místy v prostorách 

podzemní garáže. V bezprostřední blízkosti je pak navržen multifunkční dvoupodlažní 

objekt o zastavěné ploše 13 500 m2, ve kterém budou vymezeny prostory pro nákupní a 

relaxační účely. V areálu je také navržena sportovní multifunkční hala o zastavěné ploše 

11 000 m2, s možností přenosů sportovních akcí.  

 

Napojení oblasti na stávající dopravní infrastrukturu je navrženo takovým způsobem, 

aby bylo umožněno optimální napojení na významnou komunikaci I/11 nacházející se na 

SV území. Dále jsou zde navrženy 2 sběrné komunikace umožňující dopravní napojení 

dále na jih k dálnici D1 a na sever směrem k centru městského obvodu Poruba. V návrhu je 

také napojení na komunikaci Bílovecká, a to podjezdem pod komunikací I/11 a vedoucí 

k železničnímu nádraží Svinov. 
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Dalším specifickým úkolem této práce bylo řešení odvádění odpadních vod převážně 

dešťových. Vzhledem ke značnému množství zpevněných ploch, a také kvůli nutné kvalitě 

hrací plochy, a tedy jejího nezbytného odvodnění jsem navrhla na severu území 

akumulační nádrž s připojením do vsakovacích bloků a dále do dešťové kanalizace.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení komplexního urbanistického řešení dané 

oblasti pro záměr výstavby fotbalového stadiónu, spolu s doplňkovými provozy a 

napojením celého areálu na dopravní a technickou infrastrukturu. Ve svém návrhu jsem 

požadované cíle splnila. 
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Příloha č. 2 

Tabulka majetkoprávních vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majetkoprávní vztahy 

Parcelní 
číslo Vlastnické právo 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití  

Výměra
[m2] 

1748/2 

Lubomír Buček Kmochova 1154/6, Ostrava, Svinov, 721 
00 2/10 
Jarmila Černá Náměstí Antonie Bejdové 1792/6, Ostrava, 
Poruba, 708 00 2/20 
Emilie Dočekalová Bezručova 471/37, Jeseník, 790 01 
1/20 
HAMPL ZDENĚK Svazácká 54 O.Zabřeh 2/10 
Jaromír Kalus Jelínkova 29/38a, Ostrava, Svinov, 721 00 
1/20 
Marie Švecová Mjr. Nováka 1309/5, Ostrava, Hrabůvka, 
700 30 2/10 
Luděk Zuber Hradčanská 543, Vřesina, 742 85 2/10 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

           
535     

1758 HAMPL ZDENĚK Svazácká 54 O.Zábřeh ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

           
657     

1755/2 

Mgr. Šárka Konupčíková Rekreační 72/6, Ostrava, Poruba, 
708 00 1/8 
Vladimír Mika Prostřední Bludovice 130, Horní 
Bludovice, Prostřední Bludovice, 739 37 1/8 
Vlasta Valešová Porubská 355/47, Ostrava, Poruba, 708 00 
1/8 
Jana Werner Hradčanská 477, Vřesina, 742 85 5/8 

ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

           
578     

1793 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

           
281     

1908/1 Soukromá fyzická osoba orná půda             104 
200     

1908/2 

Kateřina Burešová Československé armády 799, Frýdek-
Místek, Místek, 738 01 1/16 
Andrea Dluhošová Tísek 15, Tísek, 742 94 1/4 
Radka Mentuzová Budovatelská 451/7, Ostrava, Poruba, 
708 00 1/8 
Lenka Ondřejková Bílovecká 535/28, Ostrava, Svinov, 721 
00 1/8 
Rostislav Tvardzik Lumírova 514/10, Ostrava, Výškovice, 
700 30 1/4 
Daniela Urbánková Novodvorská 3057, Frýdek-Místek, 
Frýdek, 738 01 1/16 
Danuše Urbánková Alšova 521/15, Ostrava, Poruba, 708 
00 1/8 

orná půda              68 
594     

1908/6 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 orná půda             68 

252     

1908/7 Soukromá fyzická osoba orná půda             126 
199     

1908/8 
Antonín Mihula 1. Května 984/106, Ostrava, Polanka nad 
Odrou, 725 25 1/2 
Pavel Mihula Ing. 1. května 984/106, Ostrava, Polanka nad 
Odrou, 725 25 1/2 

orná půda                7 
500     

1908/11 
Pavel Motyka Výdušná 392/9, Ostrava, Koblov, 711 00 1/2
Radim Motyka Pobřežní 126/15, Ostrava, Koblov, 711 00 
1/2 

orná půda                6 
000     

1913/6 
Jaroslav Silber Jelínkova 35/24, Ostrava, Svinov, 721 00 
2/4 
Václav Silber Jelínkova 35/24, Ostrava, Svinov, 721 00 1/4

orná půda              12 
517     



Marie Stará Jelínkova 120/18, Ostrava, Svinov, 721 00 1/4 

1913/126 
Jaroslav Silber Jelínkova 35/24, Ostrava, Svinov, 721 00 
2/4 
Václav Silber Jelínkova 35/24, Ostrava, Svinov, 721 00 1/4
Marie Stará Jelínkova 120/18, Ostrava, Svinov, 721 00 1/4 

 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

           
420     

1913/127 

Leona Krečmerová Dr. Kudely 216/28, Ostrava, Svinov, 
721 00 1/6 
Marie Meyer Hufergasse 13 , 45239 Essen, Německo 1/6 
Petr Paleta Vrchlického 116/20, Bílovec, 743 01 1/6 
SJM Paprota Josef a Paprotová Hana  1/6 
 Josef Paprota  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 00  
 Hana Paprotová  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 
00   
Božena Semenyszynová Pivovarská 138/3, Bílovec, 743 01 
1/6 
Alena Vavrečková Dvořákova 1094/2, Kopřivnice, 742 21 
1/6 

 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

           
562     

1913/128 

Leona Krečmerová Dr. Kudely 216/28, Ostrava, Svinov, 
721 00 1/6 
Marie Meyer Hufergasse 13 , 45239 Essen, Německo 1/6 
Petr Paleta Vrchlického 116/20, Bílovec, 743 01 1/6 
SJM Paprota Josef a Paprotová Hana  1/6 
 Josef Paprota  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 00  
 Hana Paprotová  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 
00   
Božena Semenyszynová Pivovarská 138/3, Bílovec, 743 01 
1/6 
Alena Vavrečková Dvořákova 1094/2, Kopřivnice, 742 21 
1/6 

orná půda              16 
985     

1913/129 

Leona Krečmerová Dr. Kudely 216/28, Ostrava, Svinov, 
721 00 1/6 
Marie Meyer Hufergasse 13 , 45239 Essen, Německo 1/6 
Petr Paleta Vrchlického 116/20, Bílovec, 743 01 1/6 
SJM Paprota Josef a Paprotová Hana  1/6 
 Josef Paprota  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 00  
 Hana Paprotová  Dr. Kudely 161/4, Ostrava, Svinov, 721 
00   
Božena Semenyszynová Pivovarská 138/3, Bílovec, 743 01 
1/6 
Alena Vavrečková Dvořákova 1094/2, Kopřivnice, 742 21 
1/6 

orná půda                1 
492     

1826/1 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

trvalý travní 
porost                2 

032     

1826/2 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha 

             1 
852     

1908/4 
Lukáš Hradil K Lípě 1151/3a, Ostrava, Polanka nad Odrou, 
725 25 1/2 
Petra Hradilová K Lípě 1151/3a, Ostrava, Polanka nad 
Odrou, 725 25 1/2 

orná půda                7 
929     

1864 
Lukáš Hradil K Lípě 1151/3a, Ostrava, Polanka nad Odrou, 
725 25 1/2 
Petra Hradilová K Lípě 1151/3a, Ostrava, Polanka nad 
Odrou, 725 25 1/2 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

           
401     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913/11   orná půda             130 
008     

1913/28 
Karel Kokoř Radhošťská 424/3, Ostrava, Svinov, 721 00 
5/8 
Jaroslav Mikušek V Poli 2705/7, Ostrava, Zábřeh, 700 30 
3/8 

orná půda                3 
784     

1913/8 Marie Kudelová Polanecká 178/16, Ostrava, Svinov, 721 
00 orná půda              35 

269     

1913/9 Ing. Štěpánka Hendrichová Lechowiczova 2836/2, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00  orná půda              33 

506     

1913/10 Jan Petruška Polanecká 52/21, Ostrava, Svinov, 721 00 orná půda              20 
080     

1913/1 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 orná půda           111 

484     

1913/5 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

 ostatní 
plocha 

 ostatní 
komunikace 

            3 
272     

1913/104 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 orná půda           168 

840     

3073/1 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 702 23 

 ostatní 
plocha silnice            16 

918     

   950 147  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Osvětlení veřejných a prostranství a hracích ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systém osvětlení plochy fotbalového hřiště stadiónu 

 

 

 

 

 

 

 

Systém osvětlení tréninkových hřišť 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systém osvětlení přechodů pro chodce 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Osvětlení parkovišť a rozptylových ploch 
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