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1. Úvod 

 

Úkolem diplomové práce je navrhnout nové využití historického areálu bývalých 

městských jatek v centru města Ostravy, konkrétně v městské části Moravská Ostrava. 

Řešená plocha se nachází v těsné blízkosti historického jádra a rozkládá se na území mezi 

ulicemi Pobialova, Stodolní, Porážková a Janáčkova. Toto území je pro motorovou 

dopravu přístupné po místních obslužných komunikacích náležících již zmíněným ulicím. 

Na území tohoto areálu se taktéž nachází památkově chráněné objekty nové strojovny, 

staré strojovny a vepřové porážky, jež jsou předmětem řešení nového stavebně 

architektonického ztvárnění.  

 

Popudem k výběru právě tohoto tématu, respektive této lokality, pro vypracování 

mé diplomové práce byla skutečnost, že ačkoliv je pro obyvatele města Ostravy historická 

hodnota objektů nedozírna, tyto objekty bývalých městských jatek již značnou dobu 

chátrají a zůstávají nevyužity. Totéž platí o volné ploše v okolí jatek, jež je  z funkčního 

hlediska také nevyužita a esteticky znehodnocena. 

 

Ke zvolenému řešení využití těchto objektů jsem se rozhodl na základě Magistrátem 

města Ostravy poskytnutých podkladů, průzkumu města a jeho potřeb a požadavků 

Národního památkového ústavu v Ostravě. V první variantě se jedná o návrh galerie a 

alternativní divadelní scény s kavárnou. V druhé variantě pak o návrh restaurace 

s minibowlingovou dráhou, centra bojových sportů a kavárny. Obě varianty návrhů 

vycházejí z vědomostí nabitých během studia a povedou k řešení absence vyžití  tohoto 

charakteru v okolí a k celkovému zatraktivnění dané lokality. 

 

Cílem diplomové práce je efektivní využití stávajících objektů bývalých jatek 

včetně jejich okolí a začlenění do funkce města s přihlédnutím k poloze v urbanistické 

struktuře, památkově chráněným kvalitám stavby a za předpokladu dodržení zákonných 

norem a platných nařízení včetně souladu s územně plánovací dokumentaci města Ostravy. 
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Základní pojmy dle „stavebního zákona“ 

 

Výběr základních pojmů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon): 

 

veřejná infrastruktura – zahrnují se zde pozemky, stavby, zařízení a to: 

� dopravní infrastruktura - například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a snimi souvisejících zařízení 

� technická infrastruktura - souhrn nadzemních i podzemních zařízení a jejich staveb 

k usnadnění toku materiálů a zařízení ( například vodovody, kanalizace, stavby a 

zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody ) 

� občanské vybavení - stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání 

a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva 

� veřejné prostranství - zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu 

 

změna dokončené stavby je: 

� nástavba, kterou se stavba zvyšuje 

� přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou 

� stavební úprava, při které se nemění vnější půdorysné i výškové rozměry stavby, za 

stavební úpravu se také považuje zateplení pláště stavby 

 

2.2 Cíle a úkoly územního plánování 

 

2.2.1 Cíle územního plánování 

Územní plánování má za cíl vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území. Soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 

území zajišťuje předpoklady pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
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soukromých zájmů na rozvoji území. Cílem územního plánování je ochrana a rozvoj 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví a také ochrana krajiny jako podstatné složky 

prostředí života obyvatel. Orgány územního plánování určují podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajišťují ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků.  

 

2.2.2 Úkoly územního plánování 

Úkolem územního plánování je zjistit a posoudit stav území, jeho přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty. Dále má za úkol stanovit koncepci rozvoje území a prověřit a posoudit 

potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení včetně jejich přínosů, problémů 

a rizik s ohledem například na veřejné zdraví či životní prostředí. Územní plánování má 

také za úkol stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny a stanovit podmínky pro tyto změny. 

Důležitou funkci územního plánování představuje stanovení podmínek pro obnovu a 

rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, určování nutných asanačních, rekonstrukční 

a rekultivačních zásahy do území a uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování, ekologie a památkové péče. 

 

2.2.3 Nástroje územního plánování 

Mezi nástroje územního plánování patří: 

� územně plánovací podklady (ÚPP) 

� Politika územního rozvoje (PÚR) 

� územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

� územní rozhodnutí (ÚR) 

 

Územně plánovací podklady (ÚPP) jsou tvořeny územně analytickými podklady a územní 

studií. Územně plánovací podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Územní 

studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, jež by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 

částí a také slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.  
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2.3 Požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických  

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

2.3.1 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství 

Chodníky, přechody a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný a 

plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Na všech 

vyznačených odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní 

motorová vozidla musí být nejméně tento počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené:  

� pro 2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 

� pro 21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 

� pro 41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 

� pro 61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 

� pro 81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 

� pro 101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 

� pro 151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 

 

2.3.2 Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

a) Základní prvky 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Výškové rozdíly 

pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Minimální manipulační prostor pro otáčení 

vozíku do různých směrů v úhlu větším než 180° je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší 

prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 

 
b) Schodiště a vyrovnávací stupně  

Počet stupňů za sebou v jednom schodišťovém rameni může být nejméně 3 a nejvíce 16. 

Sklon schodišťového ramene musí být nejvýše 28° a výška schodišťového nebo 

vyrovnávacího stupně nejvýše 160 mm. Po obou stranách schodišťových ramen a 

vyrovnávacích stupňů musí být madla ve výši 900 mm, jež musí přesahovat nejméně o 150 

mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být 

odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm a jeho tvar musí umožnit 

uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí 

být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí schodu. Nepřípustné je kontrastní označení 
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podstupnice. U prostorů s nižší průmětnou výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm 

v interiéru musí být umístěna pevná zábrana nebo zarážka tak, aby bylo zabráněno 

možnosti vstupu zrakově postižených osob do tohoto prostoru. 

 

c)  Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 

Před nástupními místy do výtahů musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. 

Nejmenší šířka výtahové klece musí být 1100 mm a hloubka nejméně 1400 mm. Nejmenší 

šířka vstupu musí být 900 mm. Ve výtahu musí být umístěny samočinné vodorovně 

posuvné šachetní a klecové dveře. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu 

ovladačů. Nosnost svislé zdvihací plošiny musí být nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy.  

 

2.3.3 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského 

vybavení v částech určených pro užívání veřejností 

 
a)  Vstupy do budov 

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí a to kontrastním pruhem ve 

výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm šířky nejméně 50 mm nebo 

pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Otevíraná 

dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou 

jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy a hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Při zasklení dveří do výšky menší než 

400 mm musí být tyto dveře chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. 

 

b)  Bezbariérové rampy 

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a musí být po obou stranách 

opatřeny madly ve výši 900 mm a 750 mm, která musí přesahovat půdorysný průmět 

rampy nejméně o 150 mm na obou koncích a po obou stranách vodicí prvek pro 

bílou hůl ve výšce 100 až 250 mm. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být 

přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podélný sklon smí být nejvýše v 

poměru 1:16 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100. U změn dokončených staveb smí mít 

podélný sklon nejvýše sklon nejvýše v poměru 1:8 pokud délka rampy nepřesahuje 

hodnotu 3000 mm. 
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c)  WC kabina 

Šířka záchodové kabiny musí být nejméně 1800 mm a hloubka nejméně 2150 mm.  

U změn dokončených staveb lze tyto snížit až na 1600 mm x 1600 mm. Dveře široké 

nejméně 800 mm musí být otevíravé směrem ven, musí být opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm a musí mít na vnější straně ve výši 200 mm 

nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním 

znakem v Braillově písmu. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa 

musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny a čelo záchodové mísy musí 

být od zadní stěny kabiny vzdáleno nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka musí být ve 

výši 460 mm nad podlahou a ovládání splachování na straně volného přístupu nejvýše 

1200 mm nad podlahou. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální 

nebo boční nástup. 

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou pákovou baterií a osazenou horní hranou 

umyvadla ve výšce 800 mm nad podlahou z důvodu umožnění podjezdu osoby na vozíku. 

Po obou stranách záchodové mísy se umisťují madla ve výši 800 mm nad podlahou a ve 

vzájemné vzdálenosti 600 mm. Madlo na straně přístupu je sklopné a přesahuj záchodovou 

mísu o 100 mm. Na straně opačné musí být madlo pevné a záchodovou přesahovat  

o 200 mm. Spodní hrana pevného zrcadla musí být ve výši maximálně 900 mm nad 

podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. 

 

 

2.4 Galerie 

 

Galerie spadá do stejné instituce jako muzea. Lze ji tedy definovat jako muzeum 

specializované na sbírku výtvarného umění, jenž získává a shromažďuje lidské výtvory 

pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány a z 

vybraných výtvorů vytváří sbírky. Tyto sbírky trvale uchovává, odborně zpracovává  

a umožňuje všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných 

veřejných služeb. Účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. 

 

2.4.1 Kategorizace galerií 

a) Dělení dle zřizovatele: 

� státní galerie 

� krajské či městské galerie 
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� univerzitní galerie 

� nezávislé nebo soukromé galerie 

� galerie komerčních společností 

 

b) Dělení dle akviziční oblasti: 

� národní galerie 

� regionální galerie 

� místní galerie 

 
c) Dělení dle typu návštěvníků, kterým slouží: 

� vzdělávací muzea 

� specializovaná muzea 

� muzea pro obecnou veřejnost 

 

d) Dělení dle zaměření: 

� Výlučně obrazárna –pinakotéka 

� Výlučně plastiky –glyptotéka  
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2.4.2 Provozní zóny galerií 

a) Primární zóna  

Do této zóny spadají prostory vstupní haly, pokladna, šatna návštěvníků, hygienické 

prostory, sály s vystavenými díly, popřípadě přednáškové sály a studovny. 

 

b) Sekundární zóna 

V sekundární zóně jsou situovány pracovny zaměstnanců, archiv, restaurátorké dílny, 

laboratoře, fotokomory, dílny, expedice a skladovací prostory. Dále pak vedení, 

administrativa a technické zázemí objektu. 

 

c) Terciární 

V terciární zóně se nachází zařízení určená návštěvníkům galerie, jenž nespadají do zóny 

primární. Je to například restaurace, kavárna, prodejna nebo dětský koutek. 

 

 

2.5 Divadlo 

 

Divadlo je stavba sloužící k předvádění divadelního umění jakožto jednoho 

z uměleckých směrů. Herci hlasem, mimikou nebo pohybem těla interpretují divákům 

nějaký děj nebo myšlenku. Dle druhu divadelní formy rozlišujeme divadla pro operu, 

operetu, balet, činohru, muzikál, pantomimu a divadlo malých forem. Divadlo pro 

činohru se vyznačuje menším počtem diváků, což vede k vytvoření intimnějšího 

divadelního prostoru. Většinou je bez orchestřiště a hra někdy přechází až do prostoru 

hlediště, herci někdy hrají i mezi diváky, dosahuje se většího kontaktu mezi hercem a 

divákem. 

 

Divadla musí být navržena tak, aby umožnila včasné a bezpečné vyprázdnění budovy, 

dobrou viditelnost a slyšitelnost. 
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2.5.1 Názvosloví dle ČSN 73 5241 – Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm 

 

Kulturní objekt – stavební objekt nebo jeho část určená kulturnímu a společenskému 

životu obyvatel 

 

Amfiteátr – kulturní objekt určený pro víceúčelové využití v letním období, má stupňovité 

hlediště, kruhového, oválného nebo podkovitého půdorysu, zpravidla nezastřešené 

 

Činoherní divadlo – divadlo bez orchestřiště určené k předvádění divadelních představení 

s mluveným slovem 

 

Realizační prostor, Demonstrační prostor – prostor, kde se uskutečňuje předváděná akce 

(jeviště, prostor pódia, přední část přednáškového sálu atd. ) 

 

Inscenační prostor – realizační prostor sloužící k předvádění hraného děje 

 

Divadelní prostor – prostor jeviště a hlediště, které spolu tvoří celek určený k předvádění 

hraného děje 

 

Halový divadelní prostor, Multiform – divadelní prostor, v němž není pevně vymezeno 

jeviště a hlediště, ani jejich vzájemné prostorové vztahy 

 

2.5.2 Dispoziční požadavky hledištní části divadla 

a)  Vstupní prostory 

Hloubka zádveří má činit 2-3násobek  šířky dveřního křídla. Plocha  vestibulu činí 0,2 m2 

na diváka a  pokladny minimálně 2m2. 

 
b) Šatna pro diváky 

Šatny se umísťují podle pořadí nebo části hlediště a to buďto vlevo, vpravo, v přízemí 

nebo jako ústřední s oddělením dle části hlediště. 
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c) Společenské prostory 

Na plochu foyer připadá plocha 0,3 m2 na diváka, světlá výška činí 3,3-4,5 m. Prostor pro  

bufet  zaujímá plochu 0,1 m2 na diváka,pro  kuřárnu 0,1 m2 na diváka, jenž musí být 

dokonale odvětrávána. 

 
d) Hlediště 

V prostoru hlediště připadá na jednoho diváka plocha 0,65 m2. Šířka sedadla musí být  

500 -550mm. Ze všech sedadel musí být viditelných minimálně 75% hrací plochy. 

V prostoru hlediště se navrhují minimálně dva východy. 

 
 

 
2.6 Restaurace 

 

Restaurace je hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se 

širokým sortimentem pokrmů základního stravování. V restauracích převažuje prodej 

pokrmů s možností zakoupení nápojů a možnost různých forem společenské zábavy. 

 

a) Kategorie provozoven restauračního typu: 

� restaurace 

� jídelny 

� pohostinství 

� motorest 

� rychlé občerstvení 

� restaurační vozy 

 

b) Členění hostinských zařízeni dle stavebního programu: 

� Odbytová část 

� Výrobní část 

� Skladová část 

� Provozní příslušenství 

 

c) Členění odbytových částí dle funkce: 

� Funkce stravovací 

� Funkce společenská a zábavní 
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� Funkce doplňková včetně ostatních služeb 

 

2.6.1 Kavárna 

Sedací nábytek kavárny musí být pohodlný. Průměr kruhových stolků kavárny je obvykle 

600 –750 mm, obdélníkové stolky s šířkou stolní desky 500 mm mohou být dlouhé až 

1200 mm. 

 

2.7 Minibowling 

 

Pro realizaci 2 drah minibowlingu je zapotřebí prostor minimálně 16 x 2,8m. Dále je nutné 

mít dokončené veškeré stavební práce v místě instalace včetně výmalby místnosti. Podklad 

drah musí být suchý a pevný podklad tloušťky minimálně 80mm a opatřen izolací proti 

vlhkosti. Světlá výška je minimálně 3 metry. 

 

2.8 Centrum bojových sportů 

 

Pro hygienické prostory tělocvičen a hal se navrhuje jedna sprcha na pět sportovců. Jedno 

WC se navrhuje do počtu 10 žen a 10 mužů. Dvě WC se navrhují do počtu 25 žen a 35 

mužů. Počet pisoárů je stejný jako počet WC. Na 3 záchodové mísy se navrhuje jedno 

umyvadlo v šatně pro ženy, tak v šatně pro muže. 

 

 

3. Specifika řešeného území 

 

3.1 Základní charakteristiky lokality 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se rozkládá mezi řekami Odrou a 

Ostravicí jižně od jejich soutoku a tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Nachází se zde 

sídlo Magistrátu města Ostravy. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo  227 

m.n.m.. Rozloha území činí 1353 ha a rozloha udržované zeleně 190 ha. Sady a 

parky zaujímají plochu 70 ha. Délka místních komunikací je 61,9 km a délka chodníků 
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činí 121,5 km. V tomto obvodě momentálně žije 41 956 obyvatel. Hustota zalidnění je 

1443 obyvatel na km². 

 

 

 

Znak městské části Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 

3.2 Historie řešeného území 

 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz vznikl z bývalého města Moravské Ostravy a 

bývalé obce Přívozu. Ves  Přívoz je  poprvé uváděna  k roku  1377 a byla charakterizována 

jako léno olomouckých biskupů. Vznikla v místech brodu přes řeku Odru. Název Přívoz 

byl odvozen od slova „převoz”. Toto rozsáhlé území  na soutoku řek Odry a Ostravice  

bylo  od  pradávna  vstupním  místem  do Moravské brány a procházely zde význačné 

obchodní  cesty přes řeku Odru, jenž spojovaly středomořské a západoevropské oblasti  s 

Pobaltím. Obyvatelé byli převážně havíři v ostravských dolech.  

 

Město Moravská Ostrava bylo výstavné a na počátku  17. století mělo asi 1200 

obyvatel.  Nacházelo se zde 208  domů, radnice,  kostel, fara,  škola a  špitál.  Prosperita  

města lákala  k usazení drobnou  šlechtu z  okolních  statků  a panství,  která dále 

zvyšovala  jeho  prestiž.   

 

Obě tyto obce byly spojeny v roce 1924. Tímto spojením vznikla tzv. Velká 

Ostrava. V letech 1960 až 1971 byly součástí obvodu Ostrava střed, jehož název byl 

následně změněn na Ostrava 1. Od roku 1990 je Moravská Ostrava a Přívoz samostatným 
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městským obvodem statutárního města Ostravy a zároveň nejsevernější částí moravské 

části města.  

 

První doklady o přítomnosti pravěkého člověka se zde objevují již z doby před  

300  000 lety. Nálezy z  nedalekého vrchu  Landek dokazují, že nešlo o trvalé osídlení, lidé 

však tehdy územím dnešní Ostravy procházeli. 

 

 

3.3 Klimatické  a geografické podmínky 

 

Řešené území spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Tato klimatická oblast je 

charakterizována dlouhými, teplými a mírně suchými léty. Zima je krátká, mírně teplá a 

suchá a vyznačuje se krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tab. 1    Klimatické podmínky 

 

 

 

 

3.4 Vymezení řešeného území 

 

Řešené území se nachází v městské části Moravská Ostrava a Přívoz v centru města 

Ostravy. Spadá do katastrálního území Moravská Ostrava a rozkládá se v těsné blízkosti 

jižní hranice historického jádra. Ze severu je toto  území vymezeno ulicí Pobialova, na 

východě ulicí Stodolní, na jihu ulicí Porážková a na západě ulicí Janáčkova. Toto území je 

Převládající směr větrů jihozápadní 

Průměrný úhrn ročních srážek 705 mm 

Průměrná roční teplota 8,6 °C 

Průměrná lednová teplota -2 až -3°C 

Průměrná červencová teplota 18 - 19°C. 
Nejvyšší denní teplota 37,4 °C 
Nejnižší denní teplota -27,3 °C 
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pro motorovou dopravu přístupné po místních obslužných komunikacích náležících již 

zmíněným ulicím. Hranice řešeného území jsou podrobněji vyznačeny ve výkresové části, 

konkrétně ve výkresu č. 1 – Širší vztahy. 

 

 

Vymezení hranic řešeného území 

 

 

 

 

3.5 Popis majetkoprávních vztahů v řešeném území 

 

Pozemky spadající do řešeného území jsou ve správě městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz a společnosti Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o.. 

 

Bližší údaje o jednotlivých pozemcích jsou uvedeny ve výkreu č. 3 – Výkres 

majetkoprávních vztahů. 

 

 

 

 

 

3.6 Občanská vybavenost v okolí 
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Řešené území se nachází v centru města Ostravy. Zastoupení staveb občanské vybavenosti 

je zde vysoké. V nejbližším okolí se nachází zábavní kluby, kavárna, obchodní dům 

Bauhaus, Městská nemocnice Ostrava Fifejdy, Divadlo Jiřího Myrona, minikino Astra 

Cinema, supermarket Billa a pobočka České pošty. Vyskytuje se zde také služebna 

Městské policie Ostrava a služebna Kriminální policie České republiky. V jižní části 

řešeného území se nachází nádraží Českých drah. 

Krom zmíněných objektů občanské vybavenosti se zde vyskytuje řada dalších menších 

obchodů s potravinami a smíšeným zbožím a textilem. 

 

3.7 Regulativy ke schválenému Územnímu plánu města Ostravy 

 

Dle komplexního urbanistického návrhu schváleného Územního plánu města Ostravy a dle 

výhledového funkčního využití je daná lokalita označena jako plocha veřejného vybavení. 

Do této plochy spadají objekty občanské vybavenosti.  

 

3.7.1 Občanská vybavenost 

Plocha občanské vybavenosti slouží objektům občanské vybavenosti většinou vyššího 

necentrálního charakteru. Mezi tyto objekty řadíme především velkoplošné obchodní 

provozy, nevýrobní i výrobní služby, servisy, objekty pro ubytování a stravování, vědu a 

výzkum, administrativu a školství. Stavby pro kulturu, církev, zábavu, výstavní a 

volnočasové objekty. Do této kategorie spadají také objekty pro zdravotnictví, sociální 

péči, vězeňská a nápravná zařízení, budovy železničních a autobusových nádraží.  

 

Doprava v okolí těchto objektů je vedena po obslužných komunikacích, pohyb chodců a 

cyklistů po komunikacích pro pěší a cyklostezkách. Pro funkci stacionární dopravy slouží 

parkoviště a parkovací garáže. Okolí vyplňuje zeleň veřejná a ochranná. 

 

a) Regulativy přípustné 

� doplňující sportovní a rehabilitační zařízení. 

� služby návštěvníkům, ubytovaným, pacientům, zaměstnancům 

� nerušící drobná výroba 

� nezbytná technická vybavenost 
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� nezbytné dílny a garáže údržby 

� hasičské stanice 

� benzinová čerpadla 

 

a) Regulativy výjimečně přípustné 

� byty nebo rodinné domky majitelů, správců, zaměstnanců 

� doplňující obytná zeleň 

� dětská hřiště 

� skleníky 

 

 

4. Průvodní a souhrná technická zpráva k řešeným návrhům 

 

4.1 Průvodní zpráva 

 

4.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

Řešené území se rozprostírá v zastavěné části městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz na hranici jádrového území. Řešená lokalita představuje objekt bývalých městských 

jatek a volnou plochu okolo tohoto objektu. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Plocha řešené lokality je dle schváleného Územního plánu města Ostravy a dle 

výhledového funkčního využití charakterizována jako plocha veřejného vybavení, do níž 

se svým funkčním využitím řadí objekty občanské vybavenosti.  

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Obě varianty návrhů jsou v souladu se schváleným Územním plánem města Ostravy. 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré přednesené a závazné požadavky dotčených orgánů budou splněny. 
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e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Řešené objekty bývalých Městských jatek a jejich okolí se nachází v zastavěné části 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Návrh dopravního řešení vychází 

z existence stávajících obslužných komunikací na ulici Janáčkova, Porážková, Stodolní a 

Masná, z nichž bude řešený objekt dopravně obsluhován. 

 

Odkanalizování objektů a jeho okolí bude zajištěno napojením na stávající jednotnou 

kanalizaci podzemní DN 500, jež vede pod místní obslužnou komunikací na ulici 

Porážková a na jednotnou kanalizaci téže dimenze pod místní komunikaci na ulici 

Janáčkova. 

 

Zásobování požárních hydrantů, zařízení a objektu pitnou vodou bude umožněno ze 

stávajícího vodovodního potrubí DN 150 z ulice Janáčkova. 

 

Zásobování zemním plynem bude zprostředkováno ze stávajícího plynovodního potrubí 

DN 150 na ulici Janáčkova. Přísun elektrické energie bude zajištěn ze stávající trafostanice 

umístěné v obchodním domě Bauhaus, jež se nachází v nedalekém sousedství řešeného 

objektu. 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu je předmětem řešení výkresu  

č. 7 – Návrh dopravní infrastruktury a ve výkresech č. 8 a č. 9 – Návrh technické 

infrastruktury. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

 
Řešené území spadá do oblasti Moravské Brány. Moravská Brána je geomorfologický 

celek na Moravě v oblasti Západních Vněkarpatských sníženin. Nachází se mezi 

Podbeskydskou pahorkatinou a Nízkým Jeseníkem. Součástí je tzv. Ostravská pánev, jež je 

významným zdrojem černého uhlí. Území Moravské Brány se vyznačuje převážně 

rovinami, místy pak pahorkatinami. Geologickou strukturu této oblasti tvoří převážně 

nezpevněné sedimenty hlín, písků, štěrků a sprašových hlín, které přecházejí v sedimenty 

písčito – hlinité až hlinito – písčité.  
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Z hlediska hydrogeologického je nejdůležitějším vodním tokem řeka Odra se  svými 

přítoky  řekou Ostravicí,  Opavou a Lučinou. Aktuální úroveň hladiny podzemní vody není 

známa. V případě potřeby bude zapotřebí provést hydrogeologický průzkum. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

 

Dle územně analytických podkladů, konkrétně Limitů území města Ostravy a záznamů 

záplavových území města Ostravy pro pětiletou, dvacetiletou a stoletou vodu se zájmová 

lokalita nenachází v záplavovém území. 

 

h)  druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

Parcela číslo 1800/3: 

výměra - 783 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1931: 

výměra - 1095 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1960/1: 

výměra - 8046 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1960/7: 

výměra - 393 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1960/14: 

výměra - 286 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1960/15: 
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výměra - 67 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 702 00 

 

Parcela číslo 1949/3: 

výměra - 368 m2 , druh pozemku - ostatní plocha, vlastník - Janáčkova 22 - správa podniků 

a nemovitostí, s.r.o., Strážní 792/7, Brno, Štýřice, 639 00 

 

Parcela číslo 1950: 

výměra - 301 m2 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník - Janáčkova 22 - 

správa podniků a nemovitostí, s.r.o., Strážní 792/7, Brno, Štýřice, 639 00 

 

Parcela číslo 1951: 

výměra - 2280 m2 , druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, vlastník - Janáčkova 22 - 

správa podniků a nemovitostí, s.r.o., Strážní 792/7, Brno, Štýřice, 639 00 

 

Parcela číslo 1952: 

výměra - 411 m2 , druh pozemku – ostatní plocha, vlastník - Janáčkova 22 - správa 

podniků a nemovitostí, s.r.o., Strážní 792/7, Brno, Štýřice, 639 00 

 

Parcela číslo 1960/9: 

výměra - 5118 m2 , druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, vlastník - Janáčkova 22 - 

správa podniků a nemovitostí, s.r.o., Strážní 792/7, Brno, Štýřice, 639 00 

 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

 

Po dobu rekonstrukce a výstavby bude vstup na pozemek zajištěn po místních obslužných 

komunikacích z ulic Janáčkova, Porážková a Masná. 

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 

Zásobování staveniště vodou a elektrickou energii bude zajištěno příslušnými přípojkami 

daných sítí technické infrastruktury, které budou vybudovány s předstihem. 
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4.1.2  Základní charakteristika staveb a jejích užívání  

 

a) účel užívání staveb 

 

OBJEKT SO 01 – GALERIE – kultura, vzdělávání 

OBJEKT SO 02 – ALTERNATIVNÍ DIVADLO – kultura, zábava 

OBJEKT SO 03 – PODZEMNÍ GARÁŽ – odstavná a parkovací stání 

OBJEKT SO 04     – AMFITEÁTR – kultura, zábava 

OBJEKT SO 05     – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE – dopravní obslužnost, 

pohyb chodců, parkování 

OBJEKT SO 06     – OSTATNÍ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY – dětská hřiště, 

rekreace, vodní plocha 

OBJEKT SO 07 – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 

OBJEKT SO 08 – VODOVODNÍ POTRUBÍ 

OBJEKT SO 09 – PLYNOVODNÍ POTRUBÍ  

OBJEKT SO 10 – ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN 

 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Veškeré nově navržené objekty jsou objekty trvalé. 

 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

 

Veškeré navržené objekty s výjimkou objektu galerie a alternativního divadla jsou 

novostavbami. 

 

d) etapizace výstavby 

 

Před začátkem samotné výstavby budou v předstihu provedeny pouze přípojky 

inženýrských sítí a to přípojky kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektropřípojky NN. 

Etapizace výstavby zbývajících objektů není předmětem této práce. 
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4.1.3 Orientační údaje staveb 

 

a) základní údaje o kapacitě staveb (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod. ) 

  

OBJEKT SO 01 – GALERIE 

� 2 nadzemní podlaží 

� Celková zastavěná plocha : 980,2 m2  

� Obestavěný prostor :  7350,6 m3 

� Celkový možný počet návštěvníků je 100 osob 

 

OBJEKT SO 02 – ALTERNATIVNÍ DIVADLO 

� 2 nadzemní podlaží 

� Celková zastavěná plocha : 1167,2 m2  

� Obestavěný prostor :  5835,1 m3 

� Celkový možný počet návštěvníků během jednoho představení je 80 osob 

 

OBJEKT SO 03 – PODZEMNÍ GARÁŽ – odstavná a parkovací stání 

� 1 nadzemní podlaží 

� Celková zastavěná plocha : 5445,2 m2  

� Obestavěný prostor :  13 613,1 m3 

Celková kapacita podzemního garážového stání je 155 míst, z toho 7 parkovacích míst pro 

ZTP. 

 

OBJEKT SO 04     – AMFITEÁTR 

� Celková zastavěná plocha : 522,2 m2  

� Celkový možný počet návštěvníků je 80 osob 

 

OBJEKT SO 05     – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE  

� Plochy pojízdné   2578 m2 

� Plochy pochůzí   4128 m2 
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OBJEKT SO 06     – OSTATNÍ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY 

� Sadové úpravy              7311,2 m2 

� Hřiště    358,6 m2 

� Vodní plocha   282,1 m2 

 

 

OBJEKT SO 07 – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ  573,6 m 

OBJEKT SO 08 – VODOVODNÍ POTRUBÍ  1176,5 m 

OBJEKT SO 09 – PLYNOVODNÍ POTRUBÍ  1135,8 m 

OBJEKT SO 10 – ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN  653 m 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody není předmětem 

této práce. 

 
c) celková spotřeba vody pro občanskou vybavenost dle směrnice MVLH č. 9/73: 

 

Specifické potřeby vody pro jednotlivé skupiny a druhy spotřeby jsou uvedeny v přílohové 

části v příloze č. 1. 

 

� uvažovaný počet zaměstnanců – 37 osob 

� uvažovaný počet návštěvníků galerie – 100 osob 

� uvažovaný počet návštěvníků divadla – 80 osob 

� uvažovaný počet návštěvníků kavárny – 40 osob 

� specifická potřeba vody pro kropení zeleně – 1000 l/den 

 

 

 
Celková denní potřeba vody: 

Qv = Σ Pi * qi = 37*60 + 100*5 + 80*5 + 40*300 + 1000 

Qv = 16 120 l/d 
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Maximální denní potřeba vody: 

Qdmax = Qv * kd 

Qdmax = 16 120 * 1,25 = 20 150 l/d 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qhmax = (Qdmax * kh ) / 24 

Qhmax =(20 150 * 1,8 / 24) = 1511,25 l/h = 0,420 l/s 

 

� Orientační návrh dimenze potrubí: 

 
Rychlost proudění vody v potrubí  v=1m/s 
 
 

=






=






=
5.05.0

1*

000420,0*4

*

*4

ππ v

Q
d 0,023 m 

 
 
Na základě výpočtu je navržena vodovodní přípojka k objektu dimenze DN 50. 

Pro požární hydranty je dle požadavku minimálního průtoku vody 12 l/s navrženo 

potrubí dimenze DN 100. 

 

 

Pi - počet účelových jednotek 

q - specifická spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qv - celková denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qdmax- celková denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qhmax- celková denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 
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d)  odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

 
 

� Výpočet splaškové kanalizace 

Množství splaškových vod se rovna množství vod spotřebovaných. 

 

Průměrný odtok splaškových vod 

Q,s = (Qdmax / 24)* 0,9  = (20 150 /24) *0,9 = 755,625 l/h = 0,210 l/s 

   

Maximální odtok splaškových vod 

 

Q,smax= Qs * kh  = 0,210 * 2,2 = 0,462 l/s   

 
 
 
Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí  PP MASTER SN 8, SN 16 výrobce 

Pipe Life byla navržena přípojka splaškové kanalizace DN 125. 

 
 

� Výpočet dešťové kanalizace 

 

Výpočet celkového množství srážek dopadajících na řešené území 

 

Q = A*qs*ψ      [l*s] 
 

Q....celkové množství srážkových vod 

A....celková velikost ploch v hektarech 

qs....intenzita deště pro území Ostravy je 128 l /s*ha 

ψ… odtokový součinitel    pro: střechy    0,9 
                                       asfalt      0,8 
                                       dlažbu    0,6 
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Střechy 

Q = 0,9 * 2,1 * 128 = 241,92 l/s 

Q = 0,5 * 0,12 * 128 = 7,68 l/s 

Qvyp(asfalt) = 0,8 * 1,8 * 128 = 184,32 l/s 

Qvyp(celkové) = 433,92 l/s = 0,434 m3/s 

- uvažovaná rychlost průtoku kanalizačním potrubím = 2,0 m/s 

Orientační návrh potrubí odečtením z nomogramu: DN400 mm pro větev3. Pro větev1 a 

větev2 navrhnuto DN300 dle požadavku výrobce ORL (viz. příloha č.5). 

Použité proměnné: 

 qs - směrodatné srážkové množství (l/s.ha) pro území Ostravy je stanoveno 128 l/s 

 Qvyp - celkové množství dešťových vod 

 Ψ - koeficient schopnosti odvádění srážek 

 S - velikost ploch (ha) 

 

 
 
 
 
 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

 

 

 

 

 

4.2 Souhrnná technická zpráva 

 

4.2.1 Popis území a staveb 

 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího areálu bývalých městských jatek, je výběr 

pozemku dán polohou tohoto objektu. Z hlediska souladu s Územním plánem města 

Ostravy jsou návrhy řešení vhodné 
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b) zhodnocení staveniště 

Staveniště je pro daný záměr vhodné, jelikož se nachází v centrální části města 

v zastavěném území a nespadá do záplavového území. Dle Územního plánu města Ostravy 

je tato lokalita vymezena pro stavby občanské vybavenosti. Pozemek je rovinatý, bez 

terénních překážek a snadno dopravně dostupný místními obslužnými komunikacemi 

z ulic Janáčkova, Porážková, Stodolní a Masná.  

 

Stávající objekty městských jatek jsou v současnosti nepřístupné a zapečetěné. Jednotlivé 

budovy jsou ve zchátralém stavu. Narušena je statika stropní konstrukce objektu nové 

strojovny s věžičkou. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 Z pohledu zásad urbanistických obě varianty návrhů řešení vychází z požadavků 

schváleného Územního plánu města Ostravy a z požadavků Národního památkového 

ústavu se sídlem v Ostravě. Charakter využití těchto návrhů vychází z polohy 

v urbanistické struktuře města a je volen s ohledem na budoucí funkci tak, aby co 

nejúčelněji vyhovoval jednak potřebám obyvatel centrální části města, ale i širšímu okolí. 

 

 

 

 

Pro tuto variantu byla v objektu nové strojovny v západní části řešeného území navržena 

galerie. Jedna se o dvou podlažní objekt o celkové zastavěné ploše 980,2 m2 . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


