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ANOTACE 

HYKŠOVÁ, Zuzana. Revitalizace areálu bývalého dolu Dukla, diplomová práce VŠB – 

TU Ostrava 2011, 54 stran

Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace areálu bývalého dolu Dukla. Práce je 

zpracována na základ  urbanistických a technických podmínek daného území. V návrhu 

jsou ešeny dv  možné varianty revitalizace areálu, možnosti jeho nového využití úprava a 

návrh dopravní a technické infrastruktury a ve ejného prostranství.  

V práci je ešen ekonomický propo et obou variant. Práce respektuje územní plán a 

legislativu obce, p ípadn  další mapové podklady a dokumentaci p íslušných orgán .    

Rozsah této diplomové práce iní 54 íslovaných stran. 

SUMMARY 

HYKŠOVÁ, Zuzana. Revitalisation of the Area of Ex-Colliery Dukla, thesis VŠB – TU 

Ostrava 2011, 54 pages  

This thesis deals with the proposal of the Ex-Colliery Dukla Area revitalization. It is 

elaborated on the base of urban and technical conditions of existent territory. There are two 

possible options for this area revitalization solved in this thesis; possibilities of its new 

utilization and adjustment and proposal of traffic and technical infrastructure and 

concourse.  

The thesis solves economical calculation of both options. It respects territorial plan and 

the municipality legislation, eventually other maps and documentation of relevant 

authorities.  

The scope of this thesis is 54 numbered pages.  



Seznam zkratek a symbol

EZ eské energetické závody 

R eská republika 

SN eská státní norma 

DN Jmenovitý pr m r potrubí

DP Diplomová práce

DPH Da  z p idané hodnoty 

EIA Posuzování vliv  na životní prost edí 

EU Evropská unie

ha Hektar

HDP Hrubý domácí produkt 

km Kilometr 

KPS Kontejnerový p epravní systém 

kV,  Kilovolt 

m2 Metr tvere ný 

m3 Metr krychlový 

MHD M stská hromadná doprava

MPa Megapascal 

NN Nízké nap tí 

NP Nadzemní podlaží

OPPI Opera ní program podnikání a inovace 

PE Polyethylen 

PI Podnikatelský inkubátor 

PP Podzemní podlaží 

PPP Partnerství ve ejného a soukromého sektoru 

RPDI Ro ní pr m r denních intenzit 

RPG Kyperská spole nost vlastnící ernouhelnou organizaci OKD 

Sb  Sbírka zákon

SO Stavební objekty 

STL St edn  tlaký rozvod 

s.r.o. Spole nost s ru ením omezeným 

SWOT Analýza posouzení podnikatelských objekt

TUV Teplá užitková voda 

ÚRS Ústav racionalizace ve stavebnictví 

VN    Vysoké nap tí 

W Watt 



Obsah 
1. Úvod.................................................................................................................. 1 

2. Rekapitulace teoretických východisek .......................................................... 2 

2.1 Hlavní definice a pojmy.................................................................................................... 2 

2.1.1. Územní plánování ..................................................................................................... 2 

2.1.2. Urbanismus ............................................................................................................... 4 

2.1.3. Regula ní plán .......................................................................................................... 4 

2.1.4. Funk ní využití území................................................................................................ 5 

2.1.5. Limity využití území................................................................................................... 5 

2.1.6. Udržitelný rozvoj území............................................................................................. 5 

2.2 Dopl ující pojmy teoretických východisek ...................................................................... 6 

2.2.1. Obec. ......................................................................................................................... 6 

2.2.2. M sto ......................................................................................................................... 6 

2.2.3. Parcela ...................................................................................................................... 6 

2.2.4. Katastrální území. ..................................................................................................... 6 

2.2.5. Technická infrastruktura........................................................................................... 6 

2.2.6. Ochranné pásmo ....................................................................................................... 7 

2.2.7. Revitalizace ............................................................................................................... 7 

2.2.8. Rekonstrukce ............................................................................................................. 7 

2.2.9. Asanace ..................................................................................................................... 7 

2.3 Brownfields....................................................................................................................... 7 

2.3.1. Definice brownfields ................................................................................................. 7 

2.3.2. Druhy brownfields..................................................................................................... 8 

2.3.3 P í iny vzniku brownfields......................................................................................... 8 

2.3.4. P ekážky nového využití brownfields. ....................................................................... 9 

2.3.5. Budoucí využití brownfields ...................................................................................... 9 

2.4 Kontejnerové p ekladišt ................................................................................................ 10 

2.5 Podnikatelský inkubátor.................................................................................................. 11 

3. Možnosti financování nevyužitých pr myslových ploch........................... 13 

3.1 Možnosti financování...................................................................................................... 13 

3.2 Opera ní program Podnikání a inovace .......................................................................... 13 

3.2.1. Východiska strategie opera ního programu ........................................................... 13 

3.2.2. Stav inova ní výkonnosti R................................................................................... 14 



3.3 Národní strategický referen ní rámec R....................................................................... 14 

3.4 Regionální opera ní program NUTS II Moravskoslezsko.............................................. 15 

4. SWOT analýza území.................................................................................... 16 

5. Popis širšího územního rámce...................................................................... 17 

5.1 Historie obce a dolu Dukla ............................................................................................. 17 

5.2 Sou asný stav území ....................................................................................................... 20 

5.2.1. Všeobecn ................................................................................................................ 20 

5.2.2. Širší vztahy .............................................................................................................. 20 

5.2.3. Vlastnické vztahy..................................................................................................... 21 

5.2.4. Stávající stav ........................................................................................................... 21 

5.2.5. Limity využití území................................................................................................. 21 

5.2.6. Doprava .................................................................................................................. 22 

5.2.7. Rekreace a sport...................................................................................................... 22 

5.2.8. Zele ........................................................................................................................ 22 

5.2.9. Problémy v území .................................................................................................... 22 

5.2.10. Kulturní památky................................................................................................... 23 

5.2.11. Možnosti finan ního ešení ................................................................................... 23 

6. Vypracovaná ešení....................................................................................... 24 

6.1 Vymezení rozsahu práce ................................................................................................. 24 

6.2 Nahlédnutí do katastru nemovitostí ............................................................................... 25 

7. Pr vodní zpráva ............................................................................................ 26 

7.1 Identifika ní údaje ......................................................................................................... 26 

7.2 Charakteristika území .................................................................................................... 27 

7.2.1. Poloha v obci........................................................................................................... 27 

7.2.2. Údaje o vydané územn  plánovací dokumentaci .................................................... 27 

7.2.3. Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentaci.................................... 27 

7.2.4. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán ........................................................ 27 

7.2.5. Možnost napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu......... 27 

7.2.6. Geologické podmínky .............................................................................................. 28 

7.2.7. Poloha v i záplavovému území ............................................................................. 28 

7.2.8. Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí ................ 28 

7.2.9. P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby ...................................................... 28 

7.2.10. Zajišt ní vody a energií po dobu výstavby ............................................................ 28 



7.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ............................................................ 28 

7.3.1. Ú el užívání stavby ................................................................................................. 28 

7.3.2. Trvalá nebo do asná stavba.................................................................................... 28 

7.3.3. Novostavba nebo zm na dokon ené stavby ............................................................ 29 

7.3.4. Etapizace výstavby .................................................................................................. 29 

7.4 Orienta ní údaje stavby................................................................................................... 29 

7.4.1. Základní údaje o kapacit  stavby............................................................................ 29 

7.4.2. Celková bilance nárok  na teplo a užitnou vodu.................................................... 30 

7.4.3. Celková spot eba vody ............................................................................................ 30

7.4.4. Odhad množství splaškových a deš ových vod........................................................ 30 

8. Souhrnná technická zpráva.......................................................................... 31 

8.1 Popis stavby .................................................................................................................... 31 

8.1.1. Zd vodn ní výb ru stavebního pozemku................................................................. 31 

8.1.2. Zhodnocení staveništ ............................................................................................. 31 

8.1.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení ............................. 31 

8.1.4. Popis technického ešení jednotlivých staveb ......................................................... 33 

8.1.5. Zd vodn ní navrženého ešení stavby z hlediska dodržení p íslušných obecných 
požadavk  na výstavbu...................................................................................................... 39 

8.2 Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby ................................................................... 39 

8.2.1. Údaje o provedených pr zkumech .......................................................................... 39 

8.2.2. Údaje o ochranných pásmech ................................................................................. 40 

8.2.3. Uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost .......................... 40 

8.3 Základní údaje o provozu................................................................................................ 40 

8.3.1. Popis navrhovaného provozu.................................................................................. 40 

8.3.2. P edpokládané kapacity provoz  a výroby ............................................................. 40 

8.3.3. Popis technologického a technického ešení zám ru.............................................. 41 

8.3.4. Návrh ešení statické a dynamické dopravy............................................................ 41 

8.3.5. ešení likvidace odpadu.......................................................................................... 42 

8.3.6. ešení ochrany ovzduší ........................................................................................... 42 

8.3.7. ešení ochrany proti hluku ..................................................................................... 42 

8.3.8. ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob.................................... 42 

8.4 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby ........................................................................ 42 

8.5 Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace . 43 



8.6 Popis vlivu stavby na životní prost edí ........................................................................... 43 

9. Ekonomický propo et náklad  na realizaci ............................................... 45 

10. Záv r............................................................................................................. 46 

11. Seznam použitých informa ních zdroj ................................................... 48 

12. Seznam tabulek............................................................................................ 50 

13. Seznam obrázk  a foto................................................................................ 51 

14. Seznam graf ............................................................................................... 52 

15. Seznam p íloh .............................................................................................. 53 

16. Seznam výkres ........................................................................................... 54 



 Diplomová práce

- 1 -

1. Úvod 

P edm tem mé diplomové práce je návrh revitalizace bývalého dolu Dukla v Dolní Suché. 

Tato práce vznikla z podm tu vedoucího odboru investi ní výstavby m sta 

Haví ova Ing. Radoslava Basela, z d vodu aktuálního ešení problematiky areálu bývalého 

dolu Dukla a jeho možného nového využití. 

 Navrhované ešení bude provedeno ve dvou variantách, kde v první variant  bude 

areál využíván jako pr myslová zóna s p ekladišt m a odpo inkovou zónou, ve druhé 

variant  pak jako office park s podnikatelským inkubátorem, p ekladišt m a odpo inkovou 

zónou. Mým úsilím bude využít celkovou plochu areálu tak, aby byl tento areál efektivn  a 

ekonomicky využit a p inesl zde možné nové pracovní místa a nové možnosti využití. 

 Toto téma jsem zvolila z d vodu realizace možné zm ny celého areálu po bývalé 

t žb  k novému využití. Památkov  chrán né objekty jsou nejsou udržovány, ale dle mého 

názoru by m ly by být zachovány jako kulturní d dictví po bývalé t žb . Tato diplomová 

práce navrhuje možné využití ešeného území. Jedná se o možný sm r, jakým by se území 

dalo využít, oživit a ekonomicky, esteticky a funk n  zdokonalit. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1  Hlavní definice a pojmy 

2.1.1 Územní plánování 

Dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 

v platném zn ní: 

Územní plánování zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území, 

k zabezpe ení trvalého souladu všech hodnot v území soustavným a komplexním ešením 

využití a prostorového uspo ádání území. Cílem je dosažení obecn  prosp šného souladu 

ve ejných a soukromých zájm  na rozvoji území. 

Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a 

civiliza ní hodnoty území, v etn  urbanistického, architektonického a archeologického 

d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost edí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné využívání zastav ného 

území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastav ných pozemk . Zastavitelné 

pozemky se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného 

území. 

Cílem územního plánování je vytvá ení p edpoklad  pro udržitelný rozvoj a 

výstavbu území, jejichž základem je vyvážení vztahu podmínek pro p íznivé životní 

prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území a který 

uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích.           [1,7,19] 

Úkoly územního plánování: 

• zjiš ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty, 

• stanovovat koncepci rozvoje území, v etn  urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, 
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• prov ovat a posuzovat pot ebu zm n v území, ve ejný zájem na jejich provedení, 

jejich p ínosy, problémy, rizika s ohledem nap íklad na ve ejné zdraví, životní 

prost edí, geologickou stavbu území, vliv na ve ejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání., 

• stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspo ádání území a na jeho zm ny, zejména na umíst ní, uspo ádání a 

ešení staveb 

• stanovovat podmínky pro provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a 

uspo ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

• stanovovat po adí provád ní zm n v území (etapizaci) 

• vytvá et v území podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních 

katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a to p írodn  blízkým zp sobem 

• vytvá et v území podmínky pro odstra ování d sledk  náhlých hospodá ských 

zm n 

• stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

• prov ovat a vytvá et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost edk  z 

ve ejných rozpo t  na zm ny v území 

• vytvá et v území podmínky pro zajišt ní civilní ochrany 

• ur ovat nutné asana ní, rekonstruk ní a rekultiva ní zásahy do území 

• vytvá et podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních p edpis  p ed 

negativními vlivy zám r  na území a navrhovat kompenza ní opat ení, pokud 

zvláštní právní p edpis nestanoví jinak 

• regulovat rozsah ploch pro využívání p írodních zdroj

• uplat ovat poznatky zejména z obor  architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové pé e       [1,7,19] 

Úkolem územního plánování je také vyhodnocování vliv  politiky územního rozvoje, 

zásad územního rozvoje a územního plánu na rovnovážný vztah územních podmínek pro 

p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel 

území. Sou ástí územního plánování je posouzení vliv  na životní prost edí zpracované 

podle p ílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo 

pta í oblast, pokud orgán ochrany p írody svým stanoviskem takovýto vliv nevylou il. 
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Základními nástroji územního plánování jsou: 

• územn  plánovací podklady – tvo í územn  analytické podklady, které zjiš ují 

a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ov ují možnosti a 

podmínky zm n v území. 

• politika územního rozvoje – ur uje ve stanoveném období požadavky na 

konkretizaci úkol  územního plánování v republikových, p eshrani ních a 

mezinárodních souvislostech. 

• územn  plánovací dokumentace se d lí na zásady územního rozvoje (stanoví 

zejména základní požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání území kraje, 

vymezí plochy nebo koridory nad místního významu a stanoví požadavky na jejich 

využití), územní plán (stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspo ádání, uspo ádání krajiny a koncepci 

ve ejné infrastruktury) a regula ní plán ( stanoví podrobné podmínky pro využití 

pozemk , pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, pro ochranu hodnot a 

charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí).  

• územní rozhodnutí - rozhoduje o umis ovaní staveb v území, o zm n  využití 

území, o ochran  d ležitých zájm  v území. Vydává se na základ  územního ízení, 

které vydává stavební ú ad.       [1,7,19] 

2.1.2 Urbanismus 

Urbanismus je multidisciplinární obor zabývající se stavbou m st, sídliš , obcí v rámci 

zemního plánování a také tvorbou jejich životního prost edí. 

 Urbanismus se také zabývá tvorbou, rozvojem a regulací vývoje m st, venkovských 

sídel, park , krajiny a vyšších územních jednotek. Usiluje o optimální vývoj sídelních 

struktur, vyvážené a harmonické uspo ádání území, udržení ekologické rovnováhy a 

ochranu kulturního d dictví s cílem zajišt ní udržitelného rozvoje území.  [1,7,19] 

2.1.3 Regula ní plán 

Regula ní plán je sou ástí územn  plánovací dokumentace a je nástrojem územního 

plánování obce. Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 

prostorové uspo ádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytvá ení 

p íznivého životního prost edí a vymezí ve ejn  prosp šné stavby nebo ve ejn  prosp šná 
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opat ení. Regula ní plán musí být v souladu s platným územním plánem a zásadami 

územního rozvoje.         [1,7,19] 

2.1.4 Funk ní využití území 

Funk ní využití území je ur eno územním plánem obce. Vymezuje využití území a ploch, 

zp sob jejich  užívání  a zejména ú el umis ovaných a povolovaných  staveb, v etn  jejich 

zm n a zm n jejich užívání. Stavby  a jiná opat ení, která funk nímu vymezení území 

neodpovídají,  nesmí být na tomto území umíst ny nebo provedeny. Umis ování a 

povolování staveb je p ípustné  jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich 

základní  funkci nad p ípustnou míru stanovenou p íslušnými p edpisy a normami. [1,7,19] 

2.1.5 Limity využití území 

Z územního plánování vyplývají podmínky, které jsou závazné a ur ují realizovatelnost 

zám r .  Limity p sobí jako omezení a ovliv ují rozvoj m sta.  

  

Rozd lení limit podle charakteru: 

• Ochranná pásma stanovená obecn  závaznými právními p edpisy.  

• Ochranná pásma a chrán ná území vyhlášená orgány státní správy.  

• Stanovená záplavová území.  

• Limity využití území, které vycházejí z charakteru ešeného území, p írodního 

potenciálu a historického vývoje území: limity p írodní, ostatní  

• Limity, které navrhuje zpracovatel ÚPD a které vycházejí z konkrétních 

podmínek ešeného území. Jsou spole ným vyjád ením základních zásad 

uspo ádání území a limit  jeho využití. Tyto se stávají v okamžiku schválení 

ÚPD závazným regulativem.         [1,7,19] 

2.1.6 Udržitelný rozvoj území 

Pojem udržitelný rozvoj je používán teprve zhruba 20let. Udržitelný rozvoj zabezpe uje 

uspokojení sou asných pot eb generace, aniž by ohrozil uspokojení pot eb generací 

budoucích.

Podstatou udržitelnosti jsou spln ní základních cíl : 

• sociální rozvoj, který respektuje pot eby všech, 
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• ú inná ochrana životního prost edí a šetrné využívání p írodních zdroj , 

• udržení vysoké a stabilní úrovn  ekonomického r stu a zam stnanosti. [3,19]

2.2 Dopl ující pojmy teoretických východisek 

2.2.1 Obec

Obec je ve ejnou korporací a je základní jednotkou ve ejné správy, samosprávy nebo státní 

správy. Obec m že být tvo ena jednou nebo více vesnicemi. Obce naopak mohou být 

sou ástí m st.               [1, 19] 

2.2.2 M sto 

Je sídelní geograficky vymezený útvar charakteristický souborem svých znak , které jej 

odlišuje od vesnice. Na rozdíl od vesnic mají m sta v tší rozlohu, vyšší hustotu osídlení 

obyvatelstvem, koncentrovanou zástavbu, strukturu obyvatel pracující v pr myslu, 

obchodu, nebo službách, nikoli v zem d lství. M sta poskytují správní, obchodní, kulturní 

a vzd lávací funkci svému obyvatelstvu i širšímu okolí.        [1, 19]

2.2.3 Parcela 

Parcela je geometrické ur ení a zobrazení daného pozemku v katastrální map  s 

vyzna ením p íslušného parcelního ísla. Katastrální ú ad eviduje krom jejího ísla také 

informace o vlastníkovi parcely.              [19] 

2.2.4 Katastrální území 

Katastrální území je „technická jednotka, kterou tvo í místopisn  uzav ený a v katastru 

nemovitostí spole n  evidovaný soubor nemovitostí“. Katastrální území tvo í jednotlivé 

parcely, které jsou o íslovány. Evidují se i budovy stojící na jednotlivých parcelách, a to 

íslem popisným a eviden ním. Budovy pat í do katastru nemovitostí.           [17] 

2.2.5 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura obsahuje krom vedení sítí jednotlivých odv tví také dopravní 

infrastrukturu silni ní, železni ní, leteckou i vodní. Jedná se o vodovod, kanalizaci, 

plynovod, elekt inu, teplovod, telekomunika ní sít  a další.              [5] 
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2.2.6 Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo tvo í hranici území, ve kterém je zakázána jiná innost než ta, pro kterou 

bylo dané území vymezeno a ur eno. Ochranná pásma jsou dána zákonem nebo 

vyhlašována územním rozhodnutím. Ochranná pásma chrání ovzduší, p írodu, dopravní a 

zem d lské stavby, inženýrské sít , zdroje pitné vody, kulturní památky, památkové 

rezervace, pr myslové závody a další.                [5] 

2.2.7 Revitalizace 

Termín revitalizace pochází z latinského „re“ – což znamená znovu, vitalis – pak znamená 

životaschopný. Revitalizace tedy znamená obnovení a oživení. Používá se v architektu e a 

stavebnictví ale také v jiných spojeních. Obvyklými výrazy se díky tomu staly revitalizace 

území, revitalizace krajiny, revitalizace zelen , revitalizace stavby a další.          [19]

2.2.8 Rekonstrukce 

V architektu e a ve stavebnictví tento pojem znamená p estavbu, nebo návrat k p vodnímu 

stavu. Ve smyslu obnovení nedochovaného staršího stavu pat í termín rekonstrukce k 

základním prost edk m památkové pé e. Termín rekonstrukce se však používá i v jiných 

oborech.                   [19] 

2.2.9 Asanace 

Asanace je soubor opat ení, které slouží k ozdravení životního prost edí s cílem zlepšit 

hygienické podmínky. Ve m st  se p i asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy zahrnující 

demolice objekt  a následnou novou výstavbu objekt .                                                   [19] 

2.3  Brownfields 

2.3.1 Definice brownfields 

Pojem brownfields také ozna ován jako „brownfield sites“ je p evzat z anglického jazyka 

Jeho doslovný p eklad znamená „hn dé pole“ avšak není v eské republice používán. 

V eském jazyce bychom mohli íci, že jde o d íve urbanizované území, které je nyní 

opušt né nebo nedostate n  využívané. Jedná se tedy o staré, nevyužívané pozemky a 

budovy, které již ztratily své p vodní využití. 
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 Tyto pozemky a budovy mají asto negativní ekonomické ú inky a špatný fyzický 

vliv na své širší okolí. Pro jejich op tovné využití je v mnoha p ípadech nutné odstran ní 

nebo rekonstrukce stávajících staveb, sanace ekologických zát ží a asová náro nost 

celého procesu. Nevýhodou také m že být složité nebo nevy ešené majetkoprávní vztahy. 

Z t chto d vod  investo i preferují výstavbu na „zelené louce“, která je pro n  ekonomicky 

a asov  výhodn jší. Tento druh výstavby však od erpává rozvojové p íležitosti 

nezastav né p dy obce i mimo ní.                 [2,3] 

2.3.2 Druhy brownfields 

V grafu .1 je zobrazeno, jaké typy brownfields vznikly na našem území a jejich 

procentuální zastoupení. 

Typy brownfields dle jejich p vodního funk ního 

využití

vojenské

6%

ob anská 

vybavenost

13%

jiné

13% zem d lské

35%

pr myslové

33%

Graf. .1 Typy brownfields dle jejich p vodního využití [vlastní zdroj] 

2.3.3 P í iny vzniku brownfields 

Jedním z d sledk  vzniku brownfields je proces restrukturalizace ekonomiky státu. Tento 

proces vznikl v d sledk  zm n v sociáln /ekonomické struktu e a byl charakteristický 

p esunem pracovních sil z primární (zem d lství, lesnictví) do sekundární sféry (pr mysl, 

stavebnictví) a v poslední ad  do nyn jší terciární sféry (obchod, služby, doprava) 

národního hospodá ství. Brownfields vznikají také zm nou v požadavcích na technické 

parametry objektu a jeho prosperita, vývoj a trendy ve sv t  a na sv tovém trhu.          [2,3] 
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2.3.4 P ekážky nového využití brownfields 

P ekážkami pro nové využití t chto objektu mohou být problémy technického charakteru 

jako je špatná dopravní obslužnost nebo nedostate ná technická infrastruktura. Dalšími 

negativními vlivy mohou být estetické problémy, kdy areály znehodnocují své okolí, 

jelikož o n  majitelé nejeví zájem a není jim v nována žádná pé e. ekla bych, že 

nejv tším problémem je finan ní stránka. Odstran ní následk  p edchozích inností, 

hlavn  pak pr myslových je velmi nákladné a složité. Investo i necht jí vynaložit nemalé 

náklady na odstran ní staveb a p ípadných kontaminací a rad ji zvolí výstavbu na „zelené 

louce“. P itom práv  brownfields mohou být jednou z p íležitostí pro rozvoj lokality. 

  

 Možnými p ekážkami m že být nevy ešené nebo složité majetkoprávní vztahy, 

projekty asto nejsou ekonomicky proveditelné pro soukromého investora bez podílení 

ve ejného sektoru, a naopak.        [2,3] 

. 

2.3.5 Budoucí využití brownfields 

V první ad  je t eba stanovit druh nového využití a s tím spojená výše nutného išt ní 

pozemku od kontaminace. Zp sob budoucího využití má zásadní vliv na celkovou výši 

náklad  do území. 

Mezi faktory, které ovliv ují budoucí využití jsou: 

• poloha, 

• velikost, 

• technický stav, 

• druh p edchozího využití, 

• majetkoprávní vztahy, 

• existence/stav infrastruktury, 

• kontaminace, 

• zdroje financování, 

• návratnost investice, 

• a další 

D vody pro revitalizaci brownfields: 

• revitalizace p inese nové pracovní místa, 
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• uchování „green fields“ pro zem d lství, lesnictví a rekrea ní ú ely, 

• likvidace kontaminace ploch a snížení zne išt ní, 

• výnos z daní pro m sto 

• snížení po tu opušt ného a neproduktivního  majetku 

• zhodnocení okolních pozemk  a nemovitostí vlivem revitalizace brownfields   [2,3] 

2.4  Kontejnerové p ekladišt

Kontejnerový p epravní systém (dále jen KPS) je nejstarším, nejrozší en jším a 

nejpropracovan jším systémem kombinované dopravy. P vodn  se používal pouze v 

námo ní doprav . V nyn jší dob  se však používá v doprav  železni ní, silni ní i letecké. 

 P epravními jednotkami jsou kontejnery ISO, které mají vždy nem nnou ší ka 

kontejneru 2438 mm (vyplývá z dovolené maximální ší ky silni ního vozidla) . KPS 

uplat uje vertikální zp sob manipulace kontejner  pomocí je áb , p eklada  se spreadry - 

záv sný rám konstrukce., upravený pro uchopení kontejner  v rohových prvcích.  

Výhody KPS: 

• celosv tové normalizované p epravní jednotky a velké množství jejich modifikací

• nižší náklady na skladovací plochy - možnost stohování 

• v tší možnost využití ekologi t jších druh  dopravy 

• nedoprovázená p eprava  

• snížení rizika poškození zásilek 

• snížení množství obalového materiálu 

Nevýhody KPS:

• nutnost vybavení míst pro nakládání a vykládání kontejner  manipula ní technikou 

• v porovnání se systémem vým nných nástaveb vyšší mrtvá hmotnost  

Železni ní p eprava je realizována plošinovými vozy s d ev nou podlahou a 

Klanicemi, nebo speciálními železni ními vozy pro kontejnerovou p epravu. Lze také 

použít kapsové železni ní vozy, které jsou ur eny pro silni ní náv sy.
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Silni ní p eprava kontejner  není ur ena pro dálkovou p epravu. M la by být 

realizována p i silni ním svozu nebo rozvozu, a to v rámci atrak ního obvodu 

kontejnerového p ekladišt . Pro p epravu se používají motorová vozidla, nebo náv sy se 

speciálním rámem pro uchycení kontejner . K p eprav  lze použít i naklada  nap . 

KLAUS, a to tehdy není-li p íjemce i odesílatel vybaven pot ebnou mechanizací.  

Letecká p eprava využívá speciální kontejnery, které se nepoužívají v ostatních 

druzích p epravy. P ekládka mezi dopravními vozíky probíhá pomocí zdvižných plošin 

[2,3] 

2.5  Podnikatelský inkubátor 

Podnikatelský inkubátor pronajímá prostory a nabízí poradenské služby za ínajícím 

firmám a to vše za výhodných finan ních podmínek. Jedná se p edevším o malé 

pr myslové zóny, v decké a technické parky  nebo budovy, ve kterých mohou za ínající 

firmy podnikat a využívat zvýhodn né podmínky podnikání. 

Zvýhodn né ceny poskytovaných služeb a snížené poplatky za pronájem prostor 

dotuje státní program pro podporu malého a st edního podnikání. 

Podnikatelský inkubátor vytvá í zázemí pro za ínající podnikatele a jejich firmy, 

které mají dobrý nápad - myšlenku, ale nemají dostatek finan ních prost edk i dokonce 

zkušeností s jeho realizací. Takovéto inkubátory mají tým konzultant , kte í za ínajícím 

firmám a podnikatel m pomáhají s vy izováním ú edních v cí, žádostí o dotace, propagace 

jejich nápad , výrobku nebo služeb. 

Podnikatelé se zárove  dostávají k epicentru strategií rozvoje R, a p ibližují se tak 

národním institucím, jako je nap . CzechInvest. 

Podnikatelský inkubátor nabízí a zajiš uje: 

• školení 

• spole ný sekretariát 

• zvýhodn né dodávky služeb (úklid, ostraha,…) 

• stravování 
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• propagaci 

• další služby (kopírování, skenování,…) 

Dotace nájemného není dlouhodobá. V prvním roce bývá dotace 40%, ale v každém 

dalším roce se dotace snižuje o 10%. Také doba, po kterou je možné využívat výhody je 

asov  omezená. Obvykle bývá okolo 3 let. Možnost využívat podnikatelský inkubátor je 

však ur ena pro podnikatelé a firmy, kte í p ináší n co nového – inovativního. [24] 
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3. Možnosti financování nevyužitých pr myslových 

ploch 

3.1 Možnosti financování 

K financování regenerace brownfield  je možné využít více zdroj . Jsou jimi: 

• Evropské fondy : - Opera ní program podnikání a inovace 

- Opera ní program životní prost edí 

 - Program rozvoje venkova 

 - Opera ní program Praha Konkurenceschopnost 

 - Regionální opera ní programy 

• Rozpo tové dotace - programy Ministerstva pr myslu a obchodu 

- programy Ministerstva pro místní rozvoj 

   - programy Ministerstva životního prost edí 

• Soukromé zdroje 

• Mezinárodní a eské dluhové financování     [25] 

3.2 Opera ní program Podnikání a inovace 

Možnost financování nevyužívaných ploch po pr myslu je možné erpat z Opera ního 

programu Podnikání a inovace 2007 –2013 po zm nách schválených Evropskou komisí 

Rozhodnutím K(2010) 4355 ze dne 8. ervence 2010 (dále jen OPPI).   

3.2.1 Východiska strategie opera ního programu 

Strategie opera ního programu, který je navržen v p sobnosti MPO R na období 2007 – 

2013, je založena na zvýšení konkuren ní schopnosti pr myslu a na rozvoji služeb pro 

podnikání p i zachování podmínek udržitelného rozvoje. Pr mysl je rozhodujícím 
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hospodá ským odv tvím R a základem její ekonomiky se st žejní úlohou v tvorb  HDP a 

významným zdrojem zam stnanosti a odb ratelem produkt  z stává jedním ze základních 

pilí  úsp šného dosažení vyt ených cíl  postupné konvergence životní úrovn  obyvatel 

R k životní úrovni EU.        [25] 

3.2.2 Stav inova ní výkonnosti R 

Uskute n ná mezinárodní srovnání ukazují nep íznivé hodnocení R v mnoha sm rech. 

Nejhorší jsou výsledky hodnotící zaostávání v p edpokladech inova ní výkonnosti a nízký 

relativní po et pracovník  ve výzkumu a vývoji. D sledkem je závislost eské 

podnikatelské sféry na ostatních. Tato závislost se projevuje dlouhodob  p etrvávajícím 

„podkapitalizováním“ výrobn -technické základy pr myslu, kdy p ežívají kvalitativn

mén  náro né výroby v ad  pr myslových odv tví. 

Stát bude proto muset zvyšovat investice nejenom do vzd lávání, ale i do rozvoje 

infrastruktury a do podmínek pro inova ní podnikání a vyrovnávat v této oblasti sv j dluh 

z minulosti. Je pot eba v rámci platných právních p edpis  a politik EU a R v maximální 

možné mí e podpo it subjekty, které budou schopny zvyšovat sv j inova ní potenciál. 

V souladu s Lisabonskou strategií se po ítá, že se bude podpora poskytovat 

p edevším podnik m s vyšším inova ním potenciálem, ale nezapomíná se ani na podporu 

vzniku nových menších podnik  a na podporu dalšího rozvoje existujících podnik . 

Soubor opat ení kombinujících ve ejné a soukromé zdroje by m l obecn

motivovat nejširší možnou základnu výzkumné a podnikatelské sféry k realizaci 

inova ních proces  výrobk  a technologií.      [25] 

3.3 Národní strategický referen ní rámec R 

Politika hospodá ské a sociální soudržnosti je z hlediska svého p ínosu pro rozvoj region

nejd ležit jší. Má charakter regionální a strukturální politiky. 



 Diplomová práce

- 15 -

Za ešení problematiky regenerací brownfields na území R je Ministerstvo 

pr myslu a obchodu, které spolupracuje s Ministerstvem životního prost edí. Otázka ešení 

brownfields je obsažena ve Strategickém cíli IV. – Vyvážený rozvoj území. [3,25] 

3.4 Regionální opera ní program NUTS II  Moravskoslezsko 

Jedná se o strukturální fondy Evropské unie. Je to programový dokument regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, který je vymezený územím tohoto kraje. 

• Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu 

Prioritní osa se soust edí na podporu podnikání, podporu rozvoje podnik , zvýšení 

atraktivit cestovního ruchu zlepšení doprovodné infrastruktury. Zam uje se také na ešení 

brownfields a budování pozitivní image regionu. 

• Prioritní osa 3 Rozvoj m st 

Prioritní osa se soust edí na zlepšení prost edí vybraných tvrtí – obzvlášt  sídliš . Dále 

rozvoj vzd lání, služeb v sociální, kulturní, zdravotnické, rekrea ní a sportovní sfé e. 

V rámci rozvoje m st dochází k obnov  historických center m st a také a k obnov

objekt , které ztratily své p vodní využití – brownfields. 

• Prioritní osa 4 Rozvoj venkova 

Prioritní osa se soust edí na rekonstrukci, modernizaci venkovských sídel a celková 

atraktivita venkovského prost edí.       [3] 
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4. SWOT analýza území 

Silné stránky = p ednosti (strenghts) 

• dobrá dopravní dostupnost i pro nákladní vozidla, 

• dimenze technické infrastruktury na pr myslový areál, 

• stávající funk ní vle ka a napojení na železni ní sí , 

• blízkost hranic s okolními státy, 

• dostupnost MHD 

• rozloha areálu 

Slabé stránky =nedostatky (weaknesses) 

• výstup d lních plyn , 

• pozemky ur ené k pln ní funkce lesa, 

• zanedbanost ešeného území, 

• poddolované území, 

• zvýšená korozní agresivit,a 

• památkov  chrán né objekty 

P íležitosti (opportunities) 

• vytvo ení nových pracovních p íležitostí, 

• zvýšení prosperity m sta Haví ov,

• zvýšení atraktivity zóny pro investory, 

Hrozby (threats) 

• konkurence výstavby na zelené louce, 

• nedostatek finan ních prost edk , 

• nedostate ná podpora státu p i ešení brownfields, 

• zvýšená doprava s p ílivem nového využití areálu 
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5. Popis širšího územního rámce 

5.1 Historie obce a dolu Dukla 

První zmínky o obci Dolní Suchá se dochovali z roku 1305 v soupise desátk

vratislavského biskupství. Dolní Suchá ve své historii pat ila mnoho majitel m. Na konci 

19. století za ala expanze t žby uhlí a to se projevilo na p ír stku obyvatel, kte í se do 

Suché st hovali za prací.  

S výstavbou šachty úzce souvisela výstavba kolonii pro zam stnance šachet. 

Hornické kolonie s postupem asu však kapacitn  neposta ovaly množství pracovních sil, 

a proto roku 1949 za íná výstavba m sta Haví ova. Administrativn  se stal Haví ov 

m stem na základ  usnesení vlády SR ze dne 4.12. roku 1955, kdy mu byla ud lena 

m stská práva. Jedná se o nejmladší m sto eské republiky. B hem následujících let se 

všechny okolní obce v etn  Dolní Suché staly sou ástí m sta Haví ova.  [19,20] 

Obr. . 1 – Znak statutárního m sta Haví ov [19] 

Shrnutí údaj  o obci: 

Charakter sídla ást m sta 

Po et obyvatel 635 

Po et dom 267 

PS 735 64 
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ást obce Haví ov 

Okres Karviná 

Kraj Moravskoslezský 

Historická zem Slezsko 

Katastrální území Dolní Suchá (4,37 km²) 

Zem pisná ší ka 49°48 29  s. š. 

Zem pisná délka 18°26 3  v. d. 

Tab. . 1 – Shrnutí údaj  o obci [19] 

V roce 1905 spole nost Brat í Gutmannových získala koncesi pro dobývání 

kamenného uhlí v Dolní a Prost ední Suché. Hloubení v trní jámy íslo 1 bylo zahájeno 

21.11. 1907. Od po átku p etrvávaly potíže s tekoucími písky, plyny a p ítoky vod. 

Soub žn  s hloubením vyrostly provozní budovy, sociální za ízení, d lnická a ú ednická 

kolonie i vlakové nádraží v Prost ední suché. Výstavba dolu byla dokon ena v roce 1915.

První t žba z porubu dosáhla 46 400 tun. Pot eby vále ného pr myslu ale vyhnala t žbu až 

na 250 000 tun ro n . V letech druhé sv tové války n me tí okupanti zásoby erného uhlí 

v OKR nemilosrdn  drancovali. ísla v roce 1944 hovo í za vše, bylo vyt ženo p es 1 mil. 

Tun za rok.[19,20] 

Obr. .2 – Historická fotografie dolu Dukla z roku 1907 [20] 
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Ve druhé polovin  padesátých let dochází k rozsáhlé rekonstrukci d lních a 

povrchových provoz , modernizuje se technika, zkvalit uje odbornost lidí. Okolo roku 

1960 prob hlo hloubení nové úvodní jámy íslo 2 o pr m ru 7,5 m do hloubky 987.  

erným písmem se do historie dolu, revíru i s. hornictví zapsal 7. ervenec 1961. 

B hem požáru ve sloji íslo 11, který se rychle rozší il do dalších polí, zahynulo 108 

horník .. Roku 1963 se díky velkým investicím poprvé povedlo p ekro it hranici 1,5 mil. 

tun ro ní t žby. Napomohlo tomu i zavedení skipového odt žení do jámy íslo 2 a 

skikomplexu jámy .3. Rekordní ro ní t žba byla v roce 1971, kdy horníci nakopali 2 041 

000 tun uhlí. Což je rekord dolu Dukla  ješt  v roce 2001 zde bylo vyt ženo p es 1 mil. tun. 

Poslední vozík uhlí vyvezli haví i na povrch 10. ledna 2007. Dne 19. ervna 2008 byla 

odst elena skipová t žní v ž, což bylo poprvé v historii eské republiky, kdy byla podobná 

t žní v ž odst elena. Útlumem dolu Dukla zárove  ukon il innost poslední d l na území 

m sta Haví ov          [20] 

.

Obr. .3 – Letecký snímek areálu [20] 
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5.2 Sou asný stav území 

5.2.1 Všeobecn

P edm tem diplomová práce je návrh nového využití areálu bývalého dolu Dukla v m st

Haví ov, m stské ásti Dolní Suchá. Od roku 2007, kdy byla ukon ena t žba po 

sou asnost,  byla spousta objekt  zbourána a objekty, které z staly jsou dnes pronajímány 

drobným živnostník m nebo zcela nevyužívány. Jde tedy o typický pr myslový 

brownfields. 

Mezi nejv tší problémy areálu pat í nevyužívané objekty, z nichž jsou t i objekty 

památkov  chrán né a je tedy nutné je zachovat. Dalším problémem je velké množství 

nevyužívaných ploch, které by bylo dobré efektivn  využít. ešené území má také své 

pozitivní stránky. Mezi tyto pozitivní faktory pat í jeho dobrá dopravní dostupnost, 

napojení na inženýrské sít , železni ní vle ka, kogenera ní jednotka zpracovávající d lní 

plyn, jež je možné využít pro výrobu tepla a elektrické energie. Dalším pozitivním 

faktorem je rozloha areálu. 

5.2.2 Širší vztahy 

Obec Dolní Suchá leží na území bývalého T šínského knížectví. V okrese Karviná 

je malou obcí. Geograficky se nachází ve východním koutu republiky, mezi m sty 

Karviná, Haví ov a Orlová, v blízkosti hranic sousedního Polska. Rozloha katastrálního 

území Dolní Suchá je 4,37 km2.a s 635 obyvateli se adí mezi malé obce regionu. Samotné 

ešené území má rozlohu cca 30 ha.       [17] 

  

Daná lokalita nenabízí p íliš mnoho služeb a ob anské vybavenosti. V okruhu 

600m od areálu se nachází pouze autobusová zastávka a Zámek Suchá.  V širším okolí se 

pak nachází fotbalová stadion, M stská policie Haví ov, Policie R, Obecní ú ad Horní 

Suchá, erpací stanice a h bitovy. V tšina t chto služeb a ob anské vybavenosti spadá již 

pod Prost ední a Horní Suchou.       [15,16] 
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5.2.3 Vlastnické vztahy 

Až 60% vymezeného území pro tuto diplomovou práci je ve vlastnictví DPG RE Land s.r.o. 

Další pozemky, pov tšinou plochy komunikací je v majetku Statutárního m sta Haví ov. 

M sto tyto pozemky získalo p evodem od p vodního majitele RPG RE Land s.r.o z d vodu 

budoucí spolupráce p i revitalizaci infrastruktury a p ípravy území. 

  

Dalšími vlastníky jsou Dalkia eská republika a.s., Lesy eské republiky s.p., Green 

Gas DPB a.s.,  Autod m Vrána s.r.o a Ing. Jaroslav Sta i ný. 

  

Podrobný výpis pozemk , p íslušných ploch a jejich vlastník  z katastru 

nemovitostí je zpracován v p íloze . 1 Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle 

katastru nemovitostí.         [17] 

5.2.4 Stávající stav 

Stávající stav areálu je znázorn n na výkrese . 06 – Situace stávajícího stavu. Ve výkrese 

jsou barevn  vyzna eny stávající objekty, plochy komunikací, zpevn né plochy, plochy 

s funkcí lesa a vodní plochy. 

  

Podkladem pro zpracování byly podklady od RPG RE Land, s.r.o a vlastní poznatky 

z pr zkum . 

5.2.5 Limity využití území 

Stávající stav použitelných sítí nacházejí se v areálu je vykreslen ve výkrese . 05 – Situace 

ochranných pásem. Stávající sít  a objekty tvo í zárove  limity využití území vymezují tyto 

ochranná pásma: 

• Ochranné pásmo VN 22kV vzdušné   7m 

• Ochranné pásmo NN 0,4kV v zemi   1m 

• Ochranné pásmo vodovodu pitné vody  1,5m 

• Ochranné pásmo jednotné kanalizace  1,5m 

• Ochranné pásmo horkovodu    2,5m 

• Ochranné pásmo lesa     50m 
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• Ochranné pásmo železni ní vle ky   30m 

• Ochranné pásmo výdušních jam   R=24m 

Území mezi d lními vlivy kategorie A     [27] 

•

5.2.6 Doprava 

Kolem území sm rem na obec Stonavu vede silnice II. t ídy, kategorie B, s ozna ením 

II/475. Napojení hlavní p íjezdové komunikace areálu ulice Závodní je na stávající ty

pruhovou komunikaci Orlovskou, silnice III/47210. Ší ka komunikace je 15,50 m. 

 V p íloze . 3 – Intenzita dopravy roku 2010 je možné vid t intenzitu dopravy na 

silnici III/47210 a dalších navazujících komunikací. 

V blízkosti ešeného území se nacházejí zastávky MHD v obou sm rech. Jak na 

Haví ov, tak do m sta Orlové. Z v tší ásti ale nevyhovují požadavk m p íslušné 

vyhlášky. ešení napojení na systém MHD není p edm tem DP. Stávající a funk ní vle ka 

v areálu je napojena na železni ní sí  a je možné ji využít k p eprav  a zásobování areálu. 

[27]

5.2.7 Rekreace a sport 

Blízké okolí ešeného území nenabízí možnosti rekreace a sportovního využití. Nejbližší 

možné služby jsou nabízeny ve sportovním areálu a centu v prost ední Suché v areálu 

hotelu Impuls a sportovní centrum Na Císa ství v Prost ední Suché. 

5.2.8 Zele

V ešeném území se nachází spousta zelen  a to hlavn  z d vodu ochranného pásma lesa. 

Stávající zele  je r znorodá. V tšina pozemk , na kterých je daná zele  je ve vlastnictví 

Lesy eské republiky s.p. Zele  je zanedbaná. Z d vodu množství stromu nelze provést 

p esnou inventarizaci d evin. Proto ani tato inventarizace není zahnuta v DP. 

5.2.9 Problémy v území 

Dle mého názoru mezi nejv tší problémy areálu pat í množství nevyužívaných objekt , 

z nichž jsou t i objekty památkov  chrán né a je tedy nutné je zachovat a vynaložit nemalé 
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finan ní prost edky pro jejich opravy a p ípadné rekonstrukce. Dalším problémem je velké 

množství nevyužívaných ploch, které by bylo dobré efektivn  využít. Což m že být 

samoz ejm  i výhoda s možností využití p i rozsáhlých projektech. V areálu je malé 

množství obslužných komunikací, proto v p ípad  realizace projektu je nutné tento areál o 

tyto komunikace, p ípadn  i manipula ní plochy, doplnit. D ležitým faktorem však je, že 

areál se nachází v oblasti s d lními vlivy. 

  

Celý areál se nachází v území s d lními vlivy kategorii A. V sou asné dob  ješt

nedozn ly pohyby zp sobené hlubinným dobýváním.  V území ale stále vystupují d lní 

plyny, a tyto plyny se z výdušních jam odvádí Jámy jsou oploceny a jejich ochranné pásmo 

má polom r 24m. D lní plyn je dob e využitelný v energetickém pr myslu. Stávající 

kogenera ní jednotka umí tento plyn upracovat a vyrobit tak teplo a elektrickou energii. 

5.2.10 Kulturní památky 

V ešeném území se nacházejí t i kulturní památky. Jedná se o objekt bývalé lampovny, 

záme nické dílny a kombajnová dílna. Objekty byly prohlášeny kulturní památkou dne 3.4 

1997. Fotografie t chto kulturních památek jsou doloženy s p íloze . 2 

5.2.11 Možností finan ního ešení 

Z d vodu rozsáhlosti areálu není stávající v tšinový vlastník schopen samostatn

financovat ani p ípravu území pro možné využití. Natož celou realizaci n jakého projektu 

v etn  p ípravy území pro výstavbu. Proto p ipadá v úvahu spolupráce mezi ve ejným a 

soukromým sektorem (dále jen PPP). Ve ejný sektor pak má možnost žádat finan ní 

prost edky ze strukturálního fondu EU. 

 Reáln  by se tedy po p íprav  území areál a jeho plochy nabídly investor m 

k realizaci projekt . 

Hrubý odhad náklad  obou variant ešení území DP je ešen v p íloze . 5 

Ekonomické vyhodnocení návrh . Z d vodu chyb jících p vodních podklad  a projekt  je 

tato cena pouze orienta ní a slouží pro náhled a p edstavu. 
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6. Vypracovaná ešení 

5.3 Vymezení rozsahu práce 

Po konzultacích s vedoucím práce bylo již od po átku jasné, že areál bývalého Dolu Dukla 

bude možné využívat spíše jako pr myslovou zónu s p idruženou odpo inkovou a 

relaxa ní zónou. Území je charakteristické pro d lní t žbu, proto i ráz okolní krajiny není 

nijak zajímavý a vábivý. V budoucím návrhu je nutno pamatovat na památkov  chrán né 

objekty je nutné zachovat a udržet v dobrém stavu. V areálu se nacházejí 3 tyto objekty. 

Takže i ob  varianty ešení DP s rekonstrukcí a následným novým využitím t chto objekt

po ítají. 

Revitalizaci vyžaduje celá plocha areálu, jehož okamžitá rozvojová ploch je 21,58 

ha. K tomu plocha komunikací a infrastruktury tvo í cca 2,9ha. Z celkové rozvojové 

plochy tvo í nezastav nou ást asi 19,11ha. V budoucnu je možné tyto plochy rozší it o 

další 30ha. Samoz ejm  po p íprav  a revitalizaci p idružených ploch.  [18] 

 V budoucím návrhu není až tak kladen d raz na moderní styl ešení nových 

objekt , ale spíše na p izp sobení architektonického ešení stávajícím p edevším tedy 

památkov  chrán ných objekt m. Hlavním cílem ešení je funk ní využití areálu. 

 Celkový pohled na nov  provedené území by m lo být pro obyvatelé p edevším 

pozitivní s možností nabídky pracovních míst v regionu, kde je vysoká nezam stnanost. 

ešení by nem lo narušovat okolní zástavbu možným hlukem, prachem, vibracemi a m lo 

by být v souladu s ochranou životního prost edí. V oboru variantních ešení DP je po ítáno 

s rekonstrukcí kulturního domu a vytvo ení relaxa ní, sportovní a odpo inkové zón. Jde o 

návrh d tského h išt  s p idruženým skateparkem a inline stezkou, která vede okolo vodní 

plochy. 

 Stávající komunikace jsou rozší eny o místí obslužné komunikace v areálu, 

manipula ní plochy, také o komunikace pro p ší a odstavná stání pro parkování osobních 
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automobil , a  už samotných zam stnanc , pracujících v areálu, nebo návšt vník  tohoto 

areálu. 

 Území se navíc nachází v blízkosti hlavní komunikace, což je pro dopravní 

dostupnost a využití areálu p ínosem. V p íloze . 3 – Intenzita dopravy 2010 je možné 

vid t hodnoty RPDI jednotlivých skupin dopravních prost edk  v pr b hu 24hodin. 

5.4 Nahlédnutí do katastru nemovitostí 

Z hlediska vlastnických vztah  je cca 60% vymezeného území pro ešení DP ve vlastnictví 

DPG RE Land s.r.o. Další pozemky, pov tšinou plochy komunikací je v majetku 

Statutárního m sta Haví ov. Dalšími vlastníky jsou Dalkia eská republika a.s., Lesy 

eské republiky s.p., Green Gas DPB a.s.,  Autod m Vrána s.r.o a Ing. Jaroslav Sta i ný. 

  

Podrobný výpis pozemk , p íslušných ploch a jejich vlastník  z katastru nemovitostí 

je zpracován v p íloze . 1 – Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru 

nemovitostí. 

Vyhledání parcel bylo provedeno dle vyhledání na internetových stránkách eského 

ú adu zem m ického a katastrálního. Viz. odkaz níže. 

Odkaz: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx. 

Obec:      Haví ov (okres Karviná) kód 555 088 

Název katastrálního území:   Dolní Suchá (okres Karviná) 

kód katastrálního území  637777  [17] 
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7. Pr vodní zpráva 

7.1 Identifika ní údaje 

• Identifika ní údaje stavby 

Název stavby    Revitalizace areálu bývalého dolu Dukla 

Místo stavby    Dolní Suchá 

Obec     Dolní Suchá 

Katastrální mapy   3-2/13, 3-2/14, 3-2/31, 3-2/32, 3-2/33, 3-2/34, 

• Identifika ní údaje stavebníka 

Jméno (název)    RGP RE Land s.r.o 

Adresa (sídlo)    Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 701 97 

I      27769143 

Telefonické spojení   +420 596 262 363 

• Identifika ní údaje projektanta 

Jméno     Bc. Zuzana Hykšová 

Adresa     Mladé Gardy 483/2, Haví ov – M sto, 736 01 

I      29763563 

Telefonické spojení   +420 596 813 757 

Zastoupení ve v cech smluvních Ing. Pavel Svozil 

Zastoupení ve v cech technických Ing. Eva Majerová 

• Základní charakteristika stavby 

Zám rem stavebníka je celková revitalizace areálu bývalého dolu Dukla. Užívat stavbu 

budou zejména obyvatelé m sta Haví ova. 
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7.2 Charakteristika území 

7.2.1 Poloha v obci

ešené území se nachází v m stské ásti statutárního m sta Haví ova v ásti Dolní Suchá. 

Území se nachází v zastav ném areálu a je vymezeno ulicí Orlovskou na jižní stran  a 

vle kou na východní stran . Plocha ešeného území je cca 30ha. 

7.2.2 Údaje o vydané územn  plánovací dokumentaci 

Aktuální územní plán m sta Haví ova je platný od 4.3 2009. K posledním zm nám došlo 

24.1.2001. 

ešené území je zastav no a dle územního plánu je území bývalého dolu Dukla 

ur en pro pr myslovou výrobu a sklady. V nyn jší dob  však dochází k dalším zm nám 

v územním plánu, proto by zde byla možnost v od vodn ných p ípadech využít území i 

k jiným ú el m, které jsou nyní nevhodné, nebo dokonce nep ístupné. 

7.2.3 Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentaci 

Revitalizace území je navržena v souladu s územním plánem m sta Haví ova. 

7.2.4 Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Návrh obou variant revitalizace území respektuje jak požadavky vlastníka tak i požadavky 

funk ního využití. Byly zde zohledn ny požadavky ochrany životního prost edí. Dot ené 

orgány vydaly souhlasná stanoviska k provedení stavby. 

7.2.5 Možnost napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

ešené území bude napojené na stávající inženýrské sít . Dodávka pitné vody do areálu je 

zajišt na z ve ejného vodovodu SMVAK DN 150, vedoucí po ulici Závodní. Zde je také 

vedena jednotná kanalizace DN 300. V areálu je také vedeno NN a jižní ásti i horkovod. 

V areálu se nachází trafostanice VN/NN 22/0,4kV a také kogenera ní jednotka, která 

zpracovává d lní plyny a vytvá í jak teplo, tak i el. energii, kterou v tuto chvíli odvádí do 

sít . 
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V p ípad  nov  navržené výstavb  budou objekty napojeny p ípojkami na rozvod 

pitného vodovodu, kanalizace splaškové i deš ové, elektrickou energii a horkovod. 

 Z hlediska dopravní infrastruktury bude areál p ístupný po stávající komunikaci na 

ulici Závodní. Stávající železni ní vle ka je napojena na železni ní sí .  [27] 

7.2.6 Geologické podmínky 

D l Dukla se nachází v oblasti  hornoslezské uhelné pánve. Pro tuto oblast je vymezena 

ostravsko.-karvinská uhelná pánev asto nazývanou jako ostravsko karvinský revír. 

Nachází se zde erné uhlí . Pr m rná mocnost sloje je 73cm.   [19] 

7.2.7 Poloha v i záplavovému území 

Vymezené ešené území pro DP se nenachází v záplavovém území.

7.2.8 Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí 

Viz odstavec 6.2 Nahlédnutí do katastru. 

7.2.9 P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

P ístup na pozemek v pr b hu výstavby bude ve sm ru po ulici Závodní. 

7.2.10 Zajišt ní vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude využívány stávající zdroje všech sití nacházející se v areálu. 

7.3  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

7.3.1 Ú el užívání stavby 

V areálu jsou navrženy nové objekty pro skladování a drobnou pr myslovou výrobu a 

p ekladišt  kontejner . V druhé variant  je místo ásti pr myslových objekt  navržen 

podnikatelský inkubátor. V obou variantách jsou však zachovány stávající objekty i pro 

administrativu. Varianty obou ešení viz. výkres íslo 07, 08 – Urbanistické návrhy 1 a 

druhé varianty ešení. 

7.3.2 Trvalá nebo do asná stavba 

P i návrhu nových objekt  se po ítá se stavbou trvalou s návrhovou životností 50 – 60 let. 
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7.3.3 Novostavba nebo zm na dokon ené stavby 

V návrhu jsou ešeny jak novostavby objekt , tak i rekonstrukce stávajících objekt  v obou 

variantách ešení.

7.3.4 Etapizace výstavby 

Výstavba se provede ve dvou etapách. V první etap  bude provedena p íprava území pro 

výstavbu, zejména pak vybudování místních komunikací a rozvody sítí v areálu. V další 

etap  pak bude probíhat samotná výstavba objekt  a rekonstrukce stávajících objekt . 

7.4  Orienta ní údaje stavby 

7.4.1 Základní údaje o kapacit  stavby 

V obou variantách ešení DP je navržen po et zam stnanc  na objekt a p ípadn  po ty 

návšt vník  areálu.  

V první variant  uvažujeme celkem 156 zam stnanc  a 450 návšt vník  denn . 

V druhé variant ešení uvažujeme celkem 220 zam stnanc  a 600 návšt vník  denn . 

Podrobný po et zam stnanc  a návšt vníku u jednotlivých objekt  Viz p íloha . 4 – 

Výpo et technické infrastruktury, v tabulkách sloupec po et MJ. 

Varianta .1 Celková zastav ná plocha objekty: 36 000 m2 

  Zpevn né plochy stávající:  36 000 m2

  Manipula ní plochy nové:  119 250 m2 

  Komunikace stávající:  12 300 m2

Komunikace nové:   23 750 m2 

Varianta .2 Celková zastav ná plocha objekty: 36 000 m2 

  Zpevn né plochy stávající:  36 000 m2

  Manipula ní plochy nové:  44 700 m2 

  Komunikace stávající:  12 300 m2

Komunikace nové:   23 750 m2 
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7.4.2 Celková bilance nárok  na teplo a užitkovou vodu 

V DP je na výkrese .13 a 14 Ostatní sít ešeno pouze trasování t chto sítí, nikoli však 

jejich návrh, p ípadn  posouzení. Z d vodu nedostatku informací o množství 

vyprodukovaného tepla kogenera ní jednotkou není tento propo et p edm tem ešení mé 

DP. 

7.4.3 Celková spot eba vody 

Celková spot eba vody je vypo tena a doložena v p íloze . 4 – Výpo et technické 

infrastruktury. A to pro ob  varianty ešení areálu. Jak je zde uvedeno, výpo et byl 

proveden v souladu s normou SN 75 54 55. Pot eby vody na m rnou jednotku byly 

provedeny dle vyhlášky 428/2001 Sb, v platném zn ní, kterou se provádí zákon . 

274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu. 

7.4.4 Odhad množství splaškových a deš ových vod 

Posouzení  kapacit napojení areálu na stávající jednotnou kanalizaci, propo et a návrh 

kanalizace nové jak splaškové, tak i deš ové je uveden v p íloze .4 Výpo et technické 

infrastruktury. 
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8. Souhrnná technická zpráva 

Revitalizace areálu bývalého dolu Dukla je ešeno variantním ešením. Jsou tedy 

zpracovány dva urbanistické návrhy ešeného území. V obou variantách je ešena také 

dopravní a technická infrastruktura.  

8.1 Popis stavby 

8.1.1 Zd vodn ní výb ru stavebního pozemku 

Území bylo vybráno d vodu z nutnosti provedení celkové revitalizace. Jde nejen o 

demolici zpevn ných ploch, ale také o výstavbu nových manipula ních ploch. Revitalizací 

se stane lokalita atraktivn jší a m žeme tak o ekávat nár st po tu firem a investor .

8.1.2 Zhodnocení staveništ

Areál se v dnešní dob  nevyužívá. Proto je možné p i revitalizaci areálu využít všechny 

plochy jako staveništ . P estože se areál nenachází v památkové zón , je t eba po ítat 

s ponecháním památkov  chrán ných objekt  a p ípadn  ješt  provést stavebn –historický 

pr zkum. 

8.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

Navrhovaný areál pln  využívá prostorové možnosti pozemk . Celková koncepce vychází 

z objemových a funk ních uspo ádání pr myslových areál . 

Varianta .1 – Pr myslový areál 

V první variant  projektu je po ítáno s výstavbou 6 velkoprostorových hal, 2 vrátnic a se 

zachováním 8 stávajících objekt . V  severní ásti areálu bude vytvo en druhý p íjezd do 

areálu p es vrátnici B. V této severní ásti bude z ízena hala p ekladišt  a venkovní 

skladovací plochy kontejner . Podél vle ky bude z ízeno p ekladišt  pro nakládání a 

vykládání kontejner  dopravených vle kou. Komunikace a manipula ní plochy budou 

svou skladbou a rozm ry navrženy pro t žká kamionová vozidla. 
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V západní ásti bude vybudována hala pro skladování ocelových nerezových 

plech . P evládajícím rozm rem je délka objektu. Z tohoto d vodu musí být b hem 

výstavby dodrženy dilata ní spáry objektu. V její blízkosti pak budou postaveny dv  haly 

pro skladování lehkých materiál . Dalšími objekty budou dv  pr myslové haly s vnit ním 

je ábem o nosnosti 40t. Posledním nov  navrženým objektem bude vrátnice A, podél které 

vede ulice Závodní. Památkov  chrán né objekty se budou nov  využívat jako kino, 

ve ejné služby. Budovám záme nické dílny, skladu a hale údržby z stane v tomto 

urbanistickém návrhu jejich p vodní funkce. Kulturní d m bude kompletn

zrekonstruován s navržením nové dispozice dle vyhlášky o bezbariérovosti staveb. Tento 

návrh je obsažen v DP a je zpracován ve form  studie. 

Pro návšt vníky je vytvo eno centrální parkovišt . Další parkovací plochy pro osobní 

automobily jsou navrženy u p íslušných nov  navržených objekt , Je samoz ejm

pamatováno na po ty parkovacích míst pro ZTP dle vyhlášky . 398/2009 Sb. O technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání stavby. 

Území bude dopln no odpo inkovou zónou d tského h išt , skateparku pro mládež a 

inline stezkou. 

V celém areálu bude snížena rychlost na 30km/hod. Komunikace budou ešeny 

s omezením dopravy pro kamiony v n kterých úsecích a sm rech a zárove  dopln ny o 

dopravní zna ení dle výkresu . 09 – dopravní infrastruktura.  

Varianta .2 – Podnikatelský inkubátor 

V druhé variant ešení problematiky areálu je po ítáno s demolicemi veškerých objekt  se 

zachování pouze 3 památkov  chrán ných objekt  a kulturního domu. Po ítá se s výstavbou 

16 nových objekt  z nichž 10 objekt  je pro podnikatelský inkubátor. Proto tuto variantu 

ešení nazýváme podnikatelským inkubátorem, ikdyž v areálu po ítáme taktéž jako v první 

variant ešení s p ekladišt m kontejner  a pr myslových hal. 

V  severní ásti areálu bude vytvo en tak, jako v první variant ešení, druhý p íjezd 

do areálu p es vrátnici B. V této severní ásti bude z ízena hala p ekladišt  a venkovní 

skladovací plochy kontejner . Podél vle ky bude z ízeno p ekladišt  pro nakládání a 
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vykládání kontejner  dopravených vle kou. Komunikace a manipula ní plochy budou 

svou skladbou a rozm ry navrženy pro t žká kamionová vozidla. 

V západní ásti bude vybudována hala pro skladování ocelových nerezových 

plech . P evládajícím rozm rem je délka objektu. Z tohoto d vodu musí být b hem 

výstavby dodrženy dilata ní spáry objektu. V její blízkosti pak bude postavena pr myslová 

hala lehkých materiál . Dalšími objekty budou již zmín ných 10 objekt  podnikatelského 

inkubátoru. Posledním nov  navrženým objektem bude vrátnice A, podél které vede ulice 

Závodní. Památkov  chrán né objekty se budou nov  využívat jako kino, ve ejné služby a 

galerie. Kulturní d m bude kompletn  zrekonstruován s navržením nové dispozice dle 

vyhlášky o bezbariérovosti staveb. Tento návrh je obsažen v DP a je zpracován ve form

studie. 

Pro návšt vníky budou  vytvo ena dv  centrální parkovišt . Další parkovací plochy 

pro osobní automobily jsou navrženy u p íslušných nov  navržených objekt , Je samoz ejm

pamatováno na po ty parkovacích míst pro ZTP dle vyhlášky . 398/2009 Sb. O technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání stavby. 

Území bude dopln no odpo inkovou zónou d tského h išt , skateparku pro mládež a 

inline stezkou. 

V této variant ešení bude v celém areálu snížena rychlost na 30km/hod. ást 

p ekladišt  a pr myslových hal je v této variant  p ístupná pouze vjezdem vrátnice B. 

Komunikace budou dopln ny o dopravní zna ení dle výkresu . 10 – dopravní infrastruktura.  

8.1.4 Popis technického ešení jednotlivých staveb

Varianta . 1 

Stávající objekty 

Následující rozm ry a hodnoty byly z d vodu chyb jící dokumentace odhadnuty 

z katastrální mapy, prohlídky objektu a po ízených fotografií. 
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SS01 Kulturní d m 

Zastav ná plocha  1866 m2 

Podlaží   1.NP, 2.NP, 1.PP, výška objektu 9,8 m 

Obestav ný prostor  16 260 m3

Po et zam stnanc   8 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

SS04 Ve ejné služby 

Zastav ná plocha  1473 m2 

Podlaží   3 podlaží, výška objektu 17 m 

Obestav ný prostor  24 750 m3

Po et zam stnanc   15 

Zast ešení   sedlová st echa 

SS05 Kino 

Zastav ná plocha  510 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 10 m 

Obestav ný prostor  5 470 m3

Po et zam stnanc   4 

Zast ešení   sedlová st echa 

SS06 Administrativní budova 

Zastav ná plocha  2362 m2 

Podlaží   3 podlaží, výška objektu 14 m 

Obestav ný prostor  32 610 m3

Po et zam stnanc   15 

Zast ešení   plochá st echa 

SS07 Hala údržby 

Zastav ná plocha  1528 m2 

Podlaží   2 podlaží, výška objektu 11 m 

Obestav ný prostor  5 470 m3

Po et zam stnanc   5 

Zast ešení   plochá st echa 
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SS08 Sklad 

Zastav ná plocha  749 m2 

Podlaží   2 podlaží, výška objektu 10,5 m 

Obestav ný prostor  7690 m3

Po et zam stnanc   3 

Zast ešení   plochá st echa 

SS09 Záme nická dílna 

Zastav ná plocha  1978 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 6 m 

Obestav ný prostor  7690 m3

Po et zam stnanc   15 

Zast ešení   sedlová st echa 

SS10, SS11 Autod m Vrána 

Zastav ná plocha  470 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 3,5 m 

Obestav ný prostor  1645 m3

Po et zam stnanc   4 

Zast ešení   plochá st echa 

Nov  navržené objekty 

SO01, SO8 Vrátnice 

Zastav ná plocha  100 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 3,5 m 

Obestav ný prostor  350 m3

Po et zam stnanc   3 sm nný provoz po 2 zam., celkem 6 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  zd ný z cihel Porotherm 

SO02, SO03Pr myslová hala 

Zastav ná plocha  5208 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 9 m 
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Obestav ný prostor  47250 m3

Po et zam stnanc   9 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

SO04, SO05Pr myslová hala 

Zastav ná plocha  3405 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 14 m 

Obestav ný prostor  31 590 m3

Po et zam stnanc   7 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

SO06 Sklad plechu 

Zastav ná plocha  5047 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 9 m 

Obestav ný prostor  45 000 m3

Po et zam stnanc   18 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

SO06 Hala p ekladišt

Zastav ná plocha  1434 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 9 m 

Obestav ný prostor  12960 m3

Po et zam stnanc   30 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

• Varianta .2 

Stávající objekty 

SS01 Kulturní d m,  

Zastav ná plocha  1866 m2 
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Podlaží   1.NP, 2.NP, 1.PP, výška objektu 9,8 m 

Obestav ný prostor  16 260 m3

Po et zam stnanc   8 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

SS04 Ve ejné služby 

Zastav ná plocha  1473 m2 

Podlaží   3 podlaží, výška objektu 17 m 

Obestav ný prostor  24 750 m3

Po et zam stnanc   15 

Zast ešení   sedlová st echa 

SS05 Kino 

Zastav ná plocha  510 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 10 m 

Obestav ný prostor  5 470 m3

Po et zam stnanc   4 

Zast ešení   sedlová st echa 

SS06 Galerie 

Zastav ná plocha  1978 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 6 m 

Obestav ný prostor  7690 m3

Po et zam stnanc   15 

Zast ešení   sedlová st echa 

Nov  navržené objekty 

SO01, SO16 Vrátnice  

Zastav ná plocha  100 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 3,5 m 

Obestav ný prostor  350 m3

Po et zam stnanc   3 sm nný provoz po 2 zam., celkem 6 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 
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Konstruk ní systém  zd ný z cihel Porotherm 

SO02 Pošta  

Zastav ná plocha  3376 m2 

Podlaží   3 podlaží, výška objektu 10,5 m 

Obestav ný prostor  35028 m3

Po et zam stnanc   80 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

SO03Pr myslová hala  

Zastav ná plocha  3405 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 14 m 

Obestav ný prostor  31 590 m3

Po et zam stnanc   7 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 

SO04 – SO13 Podnikatelský inkubátor 

Zastav ná plocha  962m2 

Podlaží   3 podlaží, výška objektu 10,5 m 

Obestav ný prostor  10080 m3

Po et zam stnanc   50  

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  zd ný z cihel Porotherm 

SO14 Pr myslová hala  

Zastav ná plocha  5047 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 9 m 

Obestav ný prostor  45 000 m3

Po et zam stnanc   18 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet 
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SO15 Hala p ekladišt

Zastav ná plocha  1434 m2 

Podlaží   1 podlaží, výška objektu 9 m 

Obestav ný prostor  12960 m3

Po et zam stnanc   30 

Zast ešení   plochá st echa s živi ným povrchem 

Konstruk ní systém  železobetonový montovaný skelet   [17] 

8.1.5 Zd vodn ní navrženého ešení stavby z hlediska dodržení p íslušných obecných 

požadavk  na výstavbu 

P i zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona . 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní a navazujících provád cích 

vyhlášek, zejména vyhl. . 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona . 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle vyhl. . 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace je v souladu s vyhl. . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

8.2 Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

8.2.1 Údaje o provedených pr zkumech 

• AGCH pr zkum – Výstup methanu 

Na trase projektovaných inženýrských sítí byl zaznamenán jak bodový, tak i plošný výstup 

metanu. Hodnoty maximálních koncentrací zjišt ných p i atmogeochemickém pr zkumu 

jsou v 9 p ípadech vyšší, než 0,5 % CH4, tj. hodnota p i jejímž p ekro ení je nutno u 

liniových staveb realizovat zvláštní bezpe nostní opat ení k zabrán ní výstupu metanu na 

povrch a jeho ší ení po trase stavby.       [27] 
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• Korozní pr zkum 

Z jednotlivých korozních m ení vyplývá, že celá posuzovaná oblast z hlediska úložných 

kovových za ízení se nachází v prost edí zvýšené korozní agresivity (III. skupina dle _SN 

03 n8375).           [27] 

• Osobní pr zkum a po ízení fotodokumentace 

Fotografie areálu jsou obsaženy v p íloze . 2 – fotodokumentace stávajícího stavu. 

8.2.2 Údaje o ochranných pásmech  

Podél východní hranice je vedena vle ka, kde je nutné dodržet 30m ochranné pásmo. 

Dalším ochranným pásmem je ochranné pásmo lesa 50m a nadzemní vedení VN, kde je 

nutné dodržet ochranné pásmo 7m. Je také nutné dodržet ochranné pásmo výdušních jam o 

polom ru 24m. 

8.2.3 Uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost

Asanace a bourací práce jsou sou ástí projektu. Speciální požadavky na kácení porost

nejsou ur eny. 

8.3 Základní údaje o provozu 

8.3.1 Popis navrhovaného provozu 

Funkce navrhované pr myslové zóny s skládá z n kolika odv tví. Zóna se bude využívat 

jako sklady a provozy lehkého pr myslu a druhým odv tvím je p ekladišt  p epravních 

kontejner .  

8.3.2 P edpokládané kapacity provoz  a výroby 

Kapacita skladování kontejner  je navržena na cca 1700 kontejner  plných a 900 

kontejner  prázdných. Další kapacity budou ešeny po up esn ní typ  skladovaných 

materiál  a díl . 

Kulturní d m: 

1NP restaurace   42 osob 

 banketka   32 osob 
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 sál    200 osob 

2.NP malá zasedací místnost  18 osob 

 školící místnost  60 osob 

Kino     150 osob 

Galerie    150 osob 

8.3.3 Popis technologického a technického ešení zám ru 

Do všech objekt  areálu budou dováženy surovin, polotovary a výrobky. V objektech 

nebude docházet k výrob , ale k balení, kompletování sou ástí a p íprav  k transportu. 

Sou ástí sytému bude p ekladišt  kontejner  a v objektech používání palet ISO. 

 V prostorách podnikatelského inkubátoru budou za ínajícím firmám nabídnuty 

administrativní prostory .Samotné firmy si pak zajistí p íslušné pot ebné technické 

vybavení. 

8.3.4 Návrh ešení statické a dynamické dopravy 

Stávající komunikace na ulici Závodní je široká 14m. Z kapacitních d vod  a kamionové 

dopravy je možné ji zachovat. 

V areálu bude zhotovena místní obslužná komunikace MO2a 14/10,6/30 a MO2 

10/6,5/30.          [10] 

Manipula ní plochy p ed pr myslovými objekty - navrženy v tl. 660mm ur ených 

pro t žký provoz s živi ným povrchem. 

Parkovišt  osobních automobil  - konstrukce je navržena skladbou tl. 300mm 

s použitím živi ného povrchu. 

 V první variant ešení je navrženo celkem 204 parkovacích míst. Z toho 23 

parkovací míst celkem je vymezeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 V druhé variant ešení je celkem navrženo 357 parkovacích míst, z toho je 37 míst 

ur eno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.   [10] 
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 Návrh komunikace pro p ší  je navržena v ší i 1,5m, inline stezka s komunikací pro 

p ší pak v ší i 2m. 

8.3.5 ešení likvidace odpad

P i výrob  ani p i provozu navrhovaného areálu nebude docházet ke vzniku žádného 

technologického odpadu. 

8.3.6 ešení ochrany ovzduší 

V areálu se nebudou skladovat materiály, které by mohly zne iš ovat ovzduší. V rámci 

ochrany ovzduší bude v rámci areálu používaná manipula ní a dopravní technika 

s elektrických pohonem. 

8.3.7 ešení ochrany proti hluku 

V navrhovaném provozu nebude docházet k p ekra ování limit  hlu nosti. V p ípad , že 

by hlu nost p esáhla hranice p ípustných hodnot, je vhodným ešením vybudování 

protihlukových st n, nebo val . 

8.3.8 ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob 

Zajišt ní p íjezdových cest je ešeno vrátnicemi s ostrahou. Ostraha areálu m že být 

zajišt ná externí  službou. Samotné objekty pak mohou být napojeny na pult 

centralizované ochrany majetku. Areál je voln  p ístupný, avšak pomyslnou hranici tvo í 

vzrostlé stromy rostoucí podél hlavní komunikace na ulici Orlovská. 

8.4 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

Studie návrhu revitalizace areálu po ítá s výstavbou objekt  z neho lavých materiál . 

Zdrojem požární vody v areálu jsou hydranty, které se nacházejí  ve vzájemných 

vzdálenostech 200 m. Každý objekt má dostate n  širokou p íjezdovou komunikace pro 

p ípad p íjezdu hasi ského auta s  napojením na hydrant.  

V každém objektu pak budou instalovány p íru ní hasící p ístroje, dle požadavk

normy, stabilní hasící za ízení – sprinklery a za ízení elektrický požární signalizace. 
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K evakuaci osob z objekt  slouží vstupní dve e objektu. Únikové cesty odpovídají 

požadavk m SN. 

8.5 Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace

Jedná se o zásady ešení komunikací, ploch a objekt  z hlediska užívání a p ístupnosti 

pohybov  a zrakov  postižených. 

 P ístupové komunikace k jednotlivým objekt m budou p izp sobeny 

bezbariérovému užívání osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky . 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

Pro tyto osoby budou zajišt ny vyhrazená parkovací stání.  

  

 Kulturní d m se z hlavní vstupní ásti p ístupný pro osoby s omezenou schopností 

pohybu po ramp  dle p íslušného sklonu dle vyhlášky. V objektu je také z ízen 

bezbariérový výtah. Všechny prostory jsou p ístupné, dve e jsou bez prah  a jsou opat eny 

madly. Bezbariérový p ístup pro ú inkující je zajišt n zdvihací plošinou. Hygienické 

za ízení jsou navrženy v po tech a rozm rech dle vyhlášky. 

8.6 Popis vlivu stavby na životní prost edí 

Pro tento zám r je nutné zpracování EIA dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv

staveb na životní prost edí. Zpracování není p edm tem této diplomové práce. 

Ovzduší bude zne iš ováno výfukovými plyny kamion , osobních automobil  a 

železni ních lokomotiv. Zne iš ování ovzduší vlivem výroby zde není. 

Shromaž ování odpad  bude provád no do nádob k tomuto ú elu ur ených. 

Následný odvoz odpad  bude zajišt na odbornou firmou.  
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 Návrh areálu neuvažuje s provozem, který by mohl zp sobovat nadm rné vibrace, 

než jsou povoleny. 

 V návrhu se po ítá s vytáp ním za využití kogenerace. Zvoleným druhem vytáp ní 

objektu nedojde ke zne iš ování ovzduší a životního prost edí. 
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9.  Ekonomický propo et náklad  na realizaci 

Ekonomické zhodnocení je ešeno formou propo tu. Ten je zpracován pro ob  varianty 

urbanistického návrhu areálu. 

Pro výpo et byly použity Ukazatele pr m rných orienta ních cen na m rnou  

ú elovou jednotku dle ÚRS Praha, a.s. pro rok 2011, Stavební standardy 2011 a dle 

p íru ky Ústavu územního rozvoje R. Ceny jsou uvedeny bez DPH a zaokrouhleny 

sm rem nahoru. 

Ekonomický propo et je zpracován v p íloze . 5 Ekonomické vyhodnocení návrhu. 

Celkové náklady na stavební ást první varianty ešení jsou 1 463 360 000 K  bez 

DPH. K této ástce je t eba p ipo íst náklady na projektovou a inženýrskou innost ve výši 

3,5% , náklady na umíst ní stavby 2,5% a rezerva 5%. Kone ná cena pak iní 

1 624 330 000 K  bez DPH. 

Celkové náklady na stavební innost druhé varianty ešení jsou ve výši 1 838 491 000 

K  bez DPH. S navýšením ceny o projektovou a inženýrskou innost, náklady na umíst ní 

stavby a o rezervu dosahují poté celkové náklady 2 040 727 000 K  bez DPH. [22,23] 
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10. Záv r 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnutí revitalizace bývalého dolu Dukla. P i 

návrhu nového využití jsem vycházela ze skute nosti, že celá lokalita je již více let 

nevyužívaná, ale má tedy potenciál pro možný rozvoj. P ed samotným návrhem ešení 

území bylo nutné získat pot ebné podklady pro ešení a provést pr zkum dané lokality. 

Areál je napojen na stávající inženýrské sít , což je jeho výhodou. Sít  však tvo í i limity 

pro využití ploch. Cílem tedy bylo využít kladné stránky areálu a zam it se na ešení 

problém  v území. 

  

Ve studii tohoto areálu jsem navrhla dv  varianty ešení území s ohledem na reálné 

využití projektu v praxi z cílem zvýšení prosperity lokality. Dle mého názoru zvolené 

varianty umož ují optimální ešení území z hlediska stávající ekonomické situace a 

následného rozvoje území. První návrh po ítá s v tší kapacitou objekt  ur ených pro 

skladování a drobnou výrobu. Druhá varianta ešení poskytuje zázemí pro za ínající 

podnikatelé. V obou t chto variantách je ešeno p ekladišt  kontejner  s využitím stávající 

vle ky, procházející tímto areálem. 

  

Ob  tyto varianty návrh  byly zpracovány v etn  dopravní a technické 

infrastruktury a to i s nároky na kapacity. V rámci ešení dopravní situace byla navržena 

statická i dynamická doprava. 

  

V diplomové práci byly navrženy varianty ešení revitalizace s ohledem na 

minimální  ekologické dopady. Návrhy by podléhaly zpracování EIA podle zákona . 

100/2001 Sb. , O posuzování vliv  staveb na životní prost edí. 

Sou ástí práce bylo ekonomické zhodnocení obou navrhovaných variant formou 

ekonomického propo tu. Celkové náklady první varianty na konec dosáhly výše p es 1,5 

mld K . Druhá varianta p esáhla hranici 2 mld. K . P edpokládaná skute ná cena bude 

pravd podobn  vyšší, jelikož ekonomické propo ty byly pouze orienta ní.  
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Náro nost obou variant p esahuje možnosti financování jedním investorem. Proto 

s ohledem na tuto skute nost je vhodné zajistit financování t chto projekt  ve spolupráci 

ve ejného a soukromého sektoru. 

Revitalizace brownfieldu bývalého dolu Dukla je správným krokem k znovuoživení 

lokality a rozvoji území. Mé návrhy revitalizace areálu jsou pouze možnou alternativou p i 

jeho novém využití. 
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P íloha . 1 

Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle 
katastru nemovitostí 



Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru 
nemovitostí 

Parcelní
íslo 

Vlastnické 
právo 

Adresa 
Vým ra 

[m2] 
Druh 

pozemku 

1/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
247900 

Ostatní 
plocha 

1/65 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2086 

Ostatní 
plocha 

1/66 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
41 

Ostatní 
plocha 

1/67 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
101 

Ostatní 
plocha 

1/68 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
80 

Ostatní 
plocha 

2759/2 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
182 

Ostatní 
plocha 

2759/6 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
58 

Ostatní 
plocha 

2759/7 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
2883 

Ostatní 
plocha 

2759/12 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
140 

Ostatní 
plocha 

2759/13 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
4376 

Ostatní 
plocha 

2759/16 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
33 

Ostatní 
plocha 

2759/18 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
14 

Ostatní 
plocha 

2759/26 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
4186 

Ostatní 
plocha 

2759/33 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
14 

Ostatní 
plocha 

2759/34 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
402 

Ostatní 
plocha 

1/8 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
215 

Ostatní 
plocha 

2759/8 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
55 

Ostatní 
plocha 

1/9 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
799 

Ostatní 
plocha 



2759/9 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
51 

Ostatní 
plocha 

1/10 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
85 

Ostatní 
plocha 

2759/10 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
12 

Ostatní 
plocha 

1/24 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2710 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1/26 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2068 

Ostatní 
plocha 

2759/27 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
272 

Ostatní 
plocha 

1/27 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
197 

Ostatní 
plocha 

2759/28 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
154 

Ostatní 
plocha 

1/32 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
230 

Ostatní 
plocha 

2759/31 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
129 

Ostatní 
plocha 

1/32 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
230 

Ostatní 
plocha 

1/33 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
731 

Ostatní 
plocha 

1/37 
Dalkia eská 
republika, a.s. 

28. íjna 3337/7, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 709 74 

258 
Ostatní 
plocha 

1/38 
Green Gas 
DPB, a.s. 

Rudé armády 637, Paskov, 739 21 114 
Ostatní 
plocha 

1/58 
Green Gas 
DPB, a.s. 

Rudé armády 637, Paskov, 739 21 191 
Ostatní 
plocha 

1/59 
Green Gas 
DPB, a.s. 

Rudé armády 637, Paskov, 739 21 199 
Ostatní 
plocha 

2759/29 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
35 

Ostatní 
plocha 

2759/30 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
34 

Ostatní 
plocha 

15/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2744 

Ostatní 
plocha 

2759/1 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
63 

Ostatní 
plocha 

15/1 RPG RE Land, Gregorova 2744 Ostatní 



s.r.o 2582/3,Ostrava,Moravská 
Ostrava,701 97 

plocha 

15/3 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
3859 

Ostatní 
plocha 

10/4 
Dalkia eská 
republika, a.s. 

28. íjna 3337/7, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 709 74 

758 
Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

10/5 
Dalkia eská 
republika, a.s. 

28. íjna 3337/7, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 709 74 

1353 
Ostatní 
plocha 

10/6 
Dalkia eská 
republika, a.s. 

28. íjna 3337/7, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 709 74 

1586 
Ostatní 
plocha 

10/7 
Dalkia eská 
republika, a.s. 

28. íjna 3337/7, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 709 74 

5588 
Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

10/9 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
631 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

2738/2 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
5004 

Ostatní 
plocha 

18/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
3425 

Ostatní 
plocha 

18/6 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
389 

Ostatní 
plocha 

18/11 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
16 

Ostatní 
plocha 

18/10 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
7 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

2759/20 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
3029 

Ostatní 
plocha 

2759/21 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
642 

Ostatní 
plocha 

2759/22 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
19 

Ostatní 
plocha 

180 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
539 Zahrada 

183/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
9913 

Ostatní 
plocha 

187 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1278 

Ostatní 
plocha 

1889/1 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
38306 

Lesní 
pozemek 



1889/3 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
5819 

Ostatní 
plocha 

1889/4 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1932 

Ostatní 
plocha 

1778/6 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
425 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1889/7 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
667 

Ostatní 
plocha 

1889/8 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
327 

Ostatní 
plocha 

1889/9 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
354 

Ostatní 
plocha 

1889/11 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
1089 

Lesní 
pozemek 

1889/12 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
2655 

Lesní 
pozemek 

1889/13 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
2360 

Lesní 
pozemek 

1889/14
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
3083 

Lesní 
pozemek 

1889/29 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
4758 

Lesní 
pozemek 

2759/24 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
644 

Ostatní 
plocha 

1889/15 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
1711 

Lesní 
pozemek 

1889/16 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
62 

Lesní 
pozemek 

1889/17 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
4047 

Vodní 
plocha 

1889/18 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
213 

Lesní 
pozemek 

1889/19 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
110 

Lesní 
pozemek 

1889/20 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
194 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1889/27 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
4758 

Lesní 
pozemek 

1889/28 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
113 

Lesní 
pozemek 

1889/29 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
4758 

Lesní 
pozemek 



1889/30 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
181 

Lesní 
pozemek 

1889/31 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
568 

Lesní 
pozemek 

1889/32 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
72 

Lesní 
pozemek 

1889/34 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
505 

Lesní 
pozemek 

1889/35 
Sta i ný 

Miroslav Ing. 
Jana Wericha 444/2a, Haví ov, 

M sto, 736 01 
451 

Lesní 
pozemek 

15/4 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
6002 

Lesní 
pozemek 

173/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
6286 

Ostatní 
plocha 

173/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
460 

Ostatní 
plocha 

173/3 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
495 

Ostatní 
plocha 

175 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
465 

Ostatní 
plocha 

125/1 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
9593 

Ostatní 
plocha 

125/7 
Autod m Vrána 

s.r.o. 
Železni á  1492/3, Haví ov, 

M sto, 736 01 
1200 

Ostatní 
plocha 

125/8 
Autod m Vrána 

s.r.o. 
Železni á  1492/3, Haví ov, 

M sto, 736 01 
2531 

Ostatní 
plocha 

125/9 
Autod m Vrána 

s.r.o. 
Železni á  1492/3, Haví ov, 

M sto, 736 01 
488 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

125/10 
Autod m Vrána 

s.r.o. 
Železni á  1492/3, Haví ov, 

M sto, 736 01 
219 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

126 
Autod m Vrána 

s.r.o. 
Železni á  1492/3, Haví ov, 

M sto, 736 01 
540 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

152/1 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
16197 

Lesní 
pozemek 

1310/2 
Lesy eské 

republiky, s.p 
P emyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 501 68 
1881 

Lesní 
pozemek 

63/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
23673 

Ostatní 
plocha 

63/2 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
5998 

Ostatní 
plocha 

132 Statutární Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 471 Zastav ná 



m sto Haví ov 01 plocha a 
nádvo í 

133 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
579 

Ostatní 
plocha 

134 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
215 

Ostatní 
plocha 

135 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
253 

Ostatní 
plocha 

155/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
135 

Ostatní 
plocha 

154 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
492 Zahrada 

156 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
472 Zahrada 

157 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
436 Zahrada 

158/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
133 

Ostatní 
plocha 

159/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
344 Zahrada 

159/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
36 

Ostatní 
plocha 

160 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
356 Zahrada 

161/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
132 

Ostatní 
plocha 

162 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
343 Zahrada 

163 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
305 Zahrada 

164/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
134 

Ostatní 
plocha 

165 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
317 Zahrada 

166/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
279 Zahrada 



168/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
134 

Ostatní 
plocha 

169 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
290 Zahrada 

170 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
294 Zahrada 

171/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
88 

Ostatní 
plocha 

171/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
66 

Ostatní 
plocha 

172 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
299 Zahrada 

178/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
767 

Ostatní 
plocha 

178/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1773 

Ostatní 
plocha 

183/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
701 

Ostatní 
plocha 

20 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
218 

Ostatní 
plocha 

26 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
998 

Ostatní 
plocha 

2759/23 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
308 

Ostatní 
plocha 

28 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
727 

Ostatní 
plocha 

29 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
819 

Ostatní 
plocha 

34 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
262 

Ostatní 
plocha 

37 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
524 

Ostatní 
plocha 

1/17 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2022 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1/18 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
769 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 



1/19 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1498 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

2759/14 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
82 

Ostatní 
plocha 

63/16 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1020 

Ostatní 
plocha 

63/17 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
8761 

Ostatní 
plocha 

2759/4 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
1474 

Ostatní 
plocha 

63/5 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
1182 

Ostatní 
plocha 

63/18 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
891 

Ostatní 
plocha 

2759/11 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
1489 

Ostatní 
plocha 

63/9 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
435 

Ostatní 
plocha 

63/11 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
450 

Ostatní 
plocha 

94 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
124 

Ostatní 
plocha 

125/1 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
9593 

Ostatní 
plocha 

2759/15 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
16 

Ostatní 
plocha 

153/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
401 

Ostatní 
plocha 

153/10 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
54 

Ostatní 
plocha 

153/11 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
17 

Ostatní 
plocha 

153/12 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
50 

Ostatní 
plocha 

154 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
492 

Ostatní 
plocha 

156 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
472 

Ostatní 
plocha 

157 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
436 

Ostatní 
plocha 

159/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 
Gregorova 

2582/3,Ostrava,Moravská 
344 

Ostatní 
plocha 



Ostrava,701 97 

160 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
356 

Ostatní 
plocha 

162 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
343 

Ostatní 
plocha 

163 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
305 

Ostatní 
plocha 

165 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
317 

Ostatní 
plocha 

166/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
279 

Ostatní 
plocha 

169 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
290 

Ostatní 
plocha 

170 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
294 

Ostatní 
plocha 

172 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
299 

Ostatní 
plocha 

173/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
6286 

Ostatní 
plocha 

176/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
313 

Ostatní 
plocha 

176/3 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
77 

Ostatní 
plocha 

176/4 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
177 

Ostatní 
plocha 

176/5 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2 

Ostatní 
plocha 

176/6 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
4 

Ostatní 
plocha 

2759/20 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
3029 

Ostatní 
plocha 

178/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1773 

Ostatní 
plocha 



2759/19 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
1329 

Ostatní 
plocha 

183/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
9913 

Ostatní 
plocha 

183/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
701 

Ostatní 
plocha 

185/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
348 

Ostatní 
plocha 

187 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1278 

Ostatní 
plocha 

2759/3 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
211 

Ostatní 
plocha 

2738/1 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
914 

Ostatní 
plocha 

2738/13 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
6 

Ostatní 
plocha 

2738/14 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
73 

Ostatní 
plocha 

2738/15 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
320 

Ostatní 
plocha 

2738/16 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
409 

Ostatní 
plocha 

2759/5 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
6429 

Ostatní 
plocha 

2736/6 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
502 

Ostatní 
plocha 

2738/17 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
31 

Ostatní 
plocha 

2738/18 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
44 

Ostatní 
plocha 

2738/19 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
28 

Ostatní 
plocha 

2759/17 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
165 

Ostatní 
plocha 

2759/32 
Statutární 

m sto Haví ov 
Svornosti 86/2, Haví ov, M sto, 736 

01 
732 

Ostatní 
plocha 

1/24 
RPG RE Land, 

s.r.o 
Gregorova 

2582/3,Ostrava,Moravská 
2710 

Zastav ná 
plocha a 



Ostrava,701 97 nádvo í 

1/25 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1451 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1/26 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
2068 

Ostatní 
plocha 

18/5 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
908 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1/28 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
522 

Zastav ná 
plocha a 
nádvo í 

1/57 
Green Gas 
DPB, a.s. 

Rudé armády 637, Paskov, 739 21 191 
Ostatní 
plocha 

1/29 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1901 

Ostatní 
plocha 

1035 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1730 

Ostatní 
plocha 

1036/2 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
12687 

Ostatní 
plocha 

1034 
RPG RE Land, 

s.r.o 

Gregorova 
2582/3,Ostrava,Moravská 

Ostrava,701 97 
1780 

Ostatní 
plocha 



P íloha . 2 

Fotodokumentace stávajícího stavu 



Foto .1 volná nezastav ná plocha 

Foto .2 – volná nezastav ná plocha ochranného pásma lesa 



Foto .3 – nevyužitá zpevn ná plocha 

Foto .4 – P emost ní vle ky 



Foto .6 – Volná zpevn ní plocha 

Foto .7 – Objekty ve vlastnictví Autor m Vrána (v situa ním výkrese objekty SS10,SS11) 



Foto . 8 – Kulturní památka Dílny .1(objekt v situa ním výkrese SS05) 

Foto . 9 – Kulturní památka Koupelny (objekt v situa ním výkrese SS04) 



Foto .10 – Kulturní památka Dílny .2 ( v situa ním výkrese SS06) 

Foto . 11 – Správní budova (v situa ním výkrese SS06) 



Foto .12 – Kulturní d m (v situa ním výkrese SS01 

Foto . 13 – Kulturní d m – bo ní pohled 



Foto . 14 – Sklad (v situa ním výkrese SS07) 

Foto .15 – Vodní plocha 



Foto . 16 – Komunikace okolo vodní plochy 

Foto . 17 – Zasypaná t žní jáma .2 



P íloha . 3 

Intenzita dopravy 2010 



Komunikace .47210 – ulice Orlovská 

S ítací úsek .7 - 2316 

Hodnoty RPDI [ voz / 24h ] 

TV (t žká motorová vozidla celkem) 675 

O (osobní a dodávková vozidla)  4553 

M (jednostopá vozidla)   39 

SV (sou et všech vozidel)   5267 

Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 



P íloha . 4 

Výpo et technické infrastruktury 



VÝPO ET POT EBY PITNÉ VODY PRO OBJEKTY

Výpo et proveden dle normy SN  75 54 55: 

Dodávka pitné vody je zajišt na z ve ejného vodovodu SMVAK LT DN150 pomocí 

p ivad e pitné vody. 

1) VARIANTA .1 

Pot eby vody na m rnou jednotku byly provedeny dle vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o 

zm n  n kterých zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve zn ní pozd jších 

p edpis .  Grafické znázorn ní je na výkrese . 11 

a) stávající objekty 

Stávající objekty jsou p ipojeny na stávající ve ejný vodovod. Dle nového využití objekt

bylo vypo teno, zda stávající napojení vyhoví dle pot eb nového využití. Materiál 

stávajícího vodovodního potrubí je litina. P íslušné dimenze jsou vypsány v tabulce .1 

Ozn. 

objektu 
Název objektu 

M rná 

jednotka 

Po et 

mj 

[m3/rok] 

na mj 

Stávající 

dimenze 

SS01 Kulturní d m 
Sedadlo, 

zam stnanec 

200 

8 

1 

18 
DN 50 

SS02 
Kogenera ní 

jednotka 
Zam stnanec 2 18 DN 40 

SS03 Trafostanice - - - - 

SS04 Ve ejné služby 
Návšt vník, 

zam stnanec 

100 

15 

4 

8 
DN 50 

SS05 Kino 
Sedadlo, 

zam stnanec 

150, 

4 

1 

8 
DN 32 

SS06 
Administrativní 

budova 
Zam stnanec 15 8 DN 50 

SS07 Hala údržby Zam stnanec 5 18 DN 32 

SS08 Sklad Zam stnanec 3 18 DN 32 



SS09 Záme nická dílna Zam stnanec 15 18 DN 32 

SS10,SS11 Autor m Vrána Zam stnanec 4 18 DN 40 

Tab. .1 Stávající objekty a jejich dimenze var. . 1 

Prom nné a veli iny použité ve výpo tu 

Qp  pr m rná spot eba vody za den (l/den) 

kd  koeficient denní nerovnom rnosti 

kh  koeficient hodinové nerovnom rnosti 

Qmaxd  maximální celková spot eba vody za den (l/den) 

Qmaxh  maximální celková spot eba vody za hodinu (l/hod) 

dn  vypo tený sv tlý pr m r potrubí 

• SSO1 Kulturní d m 

Po et zam stnanc  8 

Po et sedadel  200 

200 sedadel x 1m3/rok + 8 zam stnanc x 18m3/rok = 344 m3/rok 

Qp = 942 l/den 

Maximální denní spot eba vody 

Qmaxd = Qp x kd = 942 x 1,25 = 1177,5 l/den 

Hodinová spot eba vody 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1177,5 x 1,8 /24= 88,31 l/hod = 0,025 l/s 

Minimální dimenze p ípojky 

d= =
⋅

π

Q4
=

⋅

π

025,04
0,176 dm = 17,6 mm   => DN 50 vyhovuje

• SS02 Kogenera ní jednotka 

Po et zam stnanc  2 



2 zam stnanci x 18m3/rok = 36 m3/rok 

Qp = 98,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 98,63 x 1,25 = 123,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 123,29 x 1,8 /24= 9,25 l/hod = 0,003 l/s => DN 40 vyhovuje 

• SS03 Trafostanice 

Zásobování vodou se nenavrhuje. 

• SS04 Ve ejné služby 

Po et zam stnanc  15 

Po et návšt vník  100 

100 návšt vník x 4m3/rok + 15 zam stnanc x 8m3/rok = 520 m3/rok 

Qp = 1425 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1425 x 1,25 = 1780,82 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1780,82 x 1,8 /24= 133,56 l/hod = 0,037 l/s => DN 50 vyhovuje

• SS05 Kino 

Po et zam stnanc  4 

Po et sedadel  150  

150 sedadel x 1m3/rok + 4 zam stnanci x 8m3/rok = 182 m3/rok 

Qp = 498,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 498,63 x 1,25 = 623,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 623,29x 1,8 /24= 46,75 l/hod = 0,013 l/s => DN 32 vyhovuje

• SS06 Administrativní budova 

Po et zam stnanc  15 

15 zam stnanc x 8m3/rok = 120 m3/rok 



Qp = 328,77 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 328,77 x 1,25 = 410,96 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 410,96 x 1,8 /24= 30,82 l/hod = 0,008 l/s => DN 50 vyhovuje

• SS07 Hala údržby 

Po et zam stnanc  5 

5 zam stnanc x 18m3/rok = 90 m3/rok 

Qp = 246,57 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 246,57 x 1,25 = 308,22 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 308,22 x 1,8 /24= 23,12 l/hod = 0,006 l/s => DN 32 vyhovuje

• SS08 Sklad 

Po et zam stnanc  3 

3 zam stnanci x 18m3/rok = 54 m3/rok 

Qp = 147,95 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 147,95 x 1,25 = 184,93 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 184,93 x 1,8 /24= 13,87 l/hod = 0,004 l/s => DN 32 vyhovuje

• SS09 Záme nická dílna 

Po et zam stnanc  6 

6 zam stnanc x 18m3/rok = 108 m3/rok 

Qp = 295,89 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 295,89 x 1,25 = 369,86 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 369,86 x 1,8 /24= 27,74 l/hod = 0,008 l/s => DN 32 vyhovuje

• SS10, SS11 Autor m Vrána 

Po et zam stnanc  4 



4 zam stnanci x 18m3/rok = 72 m3/rok 

Qp = 197,26 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 197,26 x 1,25 = 246,58 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 246,58 x 1,8 /24= 18,49 l/hod = 0,005 l/s => DN 32 vyhovuje

b) nov  navržené objekty 

Nov  navržené objekty jsou p ipojeny na stávající ve ejný vodovod pitné vody. Dle využití 

objekt  byl vypo ten nový návrh p ípojek. Materiál nového vodovodního potrubí je PE. 

P íslušné dimenze jsou vypsány v tabulce .2.  

Ozn. 

objektu

Název 

objektu 

M rná 

jednotka 

Po et 

mj 

[m3/rok] na 

mj 

Navrhovaná 

dimenze 

SO01 Vrátnice A zam stnanec 6 18 DN 32 

SO02 
Pr myslová 

hala 
zam stnanec 9 26 DN 32 

SO03 
Pr myslová 

hala 
zam stnanec 9 26 DN32 

SO04 
Pr myslová 

hala 
zam stnanec 7 26 DN 32 

SO05 
Pr myslová 

hala 
zam stnanec 7 26 DN 32 

SO06 Sklad plech  zam stnanec 18 26 DN 40 

SO07 
Hala 

p ekladišt
zam stnanec 20 30 DN 40 

SO08 Vrátnice B zam stnanec 6 18 DN 32 

Tab. .2 Nov  navržené objekty a jejich dimenze var. . 1 

• SO01 Vrátnice A, SO08 vrátnice B 

Po et zam stnanc  6 

6 zam stnanc x 18m3/rok = 108 m3/rok 



Qp = 295,89 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 296,89 x 1,25 = 398,86 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 398,86 x 1,8 /24= 27,74 l/hod = 0,008 l/s =>  návrh DN 32

• SO02 pr myslová hala, SO03pr myslová hala 

Po et zam stnanc  9 

9 zam stnanc x 26m3/rok = 234 m3/rok 

Qp = 641,1 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 641,1 x 1,25 = 801,37 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 801,37 x 1,8 /24= 60,1 l/hod = 0,017 l/s => návrh DN 32

• SOP4 pr myslová hala, SO05 pr myslová hala 

Po et zam stnanc  7 

7 zam stnanci x 26m3/rok = 182 m3/rok 

Qp = 498,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 498,63 x 1,25 = 623,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 623,29 x 1,8 /24= 46,75 l/hod = 0,013 l/s =>  návrh DN 32

• SO06 sklad ocelových plech

Po et zam stnanc  18 

18 zam stnanc x 26m3/rok = 468 m3/rok 

Qp = 1282,19 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1282,19 x 1,25 = 1602,74 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1602,74 x 1,8 /24= 120,21 l/hod = 0,033 l/s => návrh DN 40

• SO07 hala p ekladišt

Po et zam stnanc  20 



20 zam stnanc x 30m3/rok = 600 m3/rok 

Qp = 1643,8 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1643,8 x 1,25 = 2054,79 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 2054,79 x 1,8 /24= 154,11 l/hod = 0,043 l/s => návrh DN 40

2) VARIANTA .2 

Pot eby vody na m rnou jednotku byly provedeny dle vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o 

zm n  n kterých zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve zn ní pozd jších 

p edpis . Grafické znázorn ní je na výkrese . 12 

a) stávající objekty 

Stávající objekty jsou p ipojeny na stávající ve ejný vodovod pitné vody. Dle nového 

využití objekt  bylo vypo teno, zda stávající napojení vyhoví dle pot eb nového využití. 

Materiál stávajícího vodovodního potrubí je litina. P íslušné dimenze jsou vypsány 

v tabulce .1 

Ozn. 

objektu
Název objektu M rná jednotka 

Po et 

mj 

[m3/rok] na 

mj 

Stávající 

dimenze 

SS01 Kulturní d m 
Sedadlo, 

zam stnanec 

200 

8 

1 

18 
DN 50 

SS02 
Kogenera ní 

jednotka 
Zam stnanec 2 18 DN 40 

SS03 Trafostanice - - - - 

SS04 Ve ejné služby 
Návšt vník, 

zam stnanec 

100 

15 

4 

8 
DN 50 

SS05 Kino 
Sedadlo, 

zam stnanec 

150, 

4 

1 

8 
DN 32 

SS06 Galerie 
Návšt vník, 

zam stnanec 

150, 

4 

1 

8 
DN 32 

Tab. .3 Stávající objekty a jejich dimenze var. . 2 



• SSO1 Kulturní d m 

Po et zam stnanc  8 

Po et sedadel  200 

200 sedadel x 1m3/rok + 8 zam stnanc x 18m3/rok = 344 m3/rok 

Qp = 942 l/den 

Maximální denní spot eba vody 

Qmaxd = Qp x kd = 942 x 1,25 = 1177,5 l/den 

Hodinová spot eba vody 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1177,5 x 1,8 /24= 88,31 l/hod = 0,025 l/s 

Minimální dimenze p ípojky 

d= =
⋅

π

Q4
=

⋅

π

025,04
0,176 dm = 17,6 mm   => DN 50 vyhovuje

• SS02 Kogenera ní jednotka 

Po et zam stnanc  2 

2 zam stnanci x 18m3/rok = 36 m3/rok 

Qp = 98,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 98,63 x 1,25 = 123,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 123,29 x 1,8 /24= 9,25 l/hod = 0,003 l/s => DN 40 vyhovuje 

• SS03 Trafostanice 

Zásobování vodou se nenavrhuje. 

• SS04 Ve ejné služby 

Po et zam stnanc  15 

Po et návšt vník  100 



100 návšt vník x 4m3/rok + 15 zam stnanc x 8m3/rok = 520 m3/rok 

Qp = 1425 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1425 x 1,25 = 1780,82 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1780,82 x 1,8 /24= 133,56 l/hod = 0,037 l/s => DN 50 vyhovuje

• SS05 Kino. SS06 Galerie 

Po et zam stnanc  4 

Po et sedadel  150  

150 sedadel x 1m3/rok + 4 zam stnanci x 8m3/rok = 182 m3/rok 

Qp = 498,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 498,63 x 1,25 = 623,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 623,29x 1,8 /24= 46,75 l/hod = 0,013 l/s => DN 32 vyhovuje 

b) nov  navržené objekty 

Nov  navržené objekty jsou p ipojeny na stávající ve ejný vodovod. Dle využití objekt

byl vypo ten nový návrh p ípojek. Materiál nového vodovodního potrubí je PE. P íslušné 

dimenze jsou vypsány v tabulce .4.  

Ozn. 

objektu
Název objektu 

M rná 

jednotka 

Po et 

mj 

[m3/rok] na 

mj 

Navrhovaná

dimenze 

SO01 Vrátnice A zam stnanec 6 18 DN 32 

SO02 Pošta zam stnanec 80 8 DN 50 

SO03 Pr myslová hala zam stnanec 7 26 DN32 

SO04 - 

SO13 

Podnikatelský 

inkubátor 
zam stnanec 50 8 DN 32 

SO14 Pr myslová hala zam stnanec 18 26 DN 40 

SO15 Hala p ekladišt  zam stnanec 20 30 DN 40 

SO16 Vrátnice B zam stnanec 6 18 DN 32 

Tab. . 4 Nov  navržené objekty a jejich dimenze var. .2 



• SO01 Vrátnice A, SO08 vrátnice B 

Po et zam stnanc  6 

6 zam stnanc x 18m3/rok = 108 m3/rok 

Qp = 295,89 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 296,89 x 1,25 = 398,86 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 398,86 x 1,8 /24= 27,74 l/hod = 0,008 l/s =>  návrh DN 32

• SO02 Pošta 

Po et zam stnanc  80 

80 zam stnanc x 8m3/rok = 640 m3/rok 

Qp = 1753,4 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1753,4 x 1,25 = 2191,78 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 2119,78 x 1,8 /24= 164,38 l/hod = 0,046 l/s =>  návrh DN 50

• SO03 Pr myslová hala 

Po et zam stnanc  7 

7 zam stnanci x 26m3/rok = 182 m3/rok 

Qp = 498,63 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 498,63 x 1,25 = 623,29 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 623,29 x 1,8 /24= 46,75 l/hod = 0,013 l/s =>  návrh DN 32 

• SO04 – SO13 Podnikatelský inkubátor 

Po et zam stnanc  50 

50 zam stnanc x 8m3/rok = 400 m3/rok 

Qp = 1095 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1095 x 1,25 = 1369,86 l/den 



Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1369,86 x 1,8 /24= 102,74 l/hod = 0,029 l/s =>  návrh DN 40 

P ípojka pro všechny objekty SO04 – SO13 podnikatelského inkubátoru

Po et zam stnanc  50 

Po et objekt   10 

50 zam stnanc x 8m3/rok x 10 objekt = 4000 m3/rok 

Qp = 10959 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 10959 x 1,25 = 13698,6 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 13698,6 x 1,8 /24= 1027,39 l/hod = 0,29 l/s =>  návrh DN 80 

• SO14 Pr myslová hala 

Po et zam stnanc  18 

18 zam stnanc x 26m3/rok = 468 m3/rok 

Qp = 1282,19 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1282,19 x 1,25 = 1602,74 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 1602,74 x 1,8 /24= 120,21 l/hod = 0,033 l/s => návrh DN 40

• SO15 Hala p ekladišt

Po et zam stnanc  20 

20 zam stnanc x 30m3/rok = 600 m3/rok 

Qp = 1643,8 l/den 

Qmaxd = Qp x kd = 1643,8 x 1,25 = 2054,79 l/den 

Qmaxh = Qmaxd x kh /24= 2054,79 x 1,8 /24= 154,11 l/hod = 0,043 l/s => návrh DN 40



VÝPO ET KANALIZACE

Výpo et proveden dle 12056 – 2, 12056 - 3: 

S ohledem na životní prost edí je v areálu navržen oddílný systém kanalizace 

(splašková a deš ová). Splaškové vody budou odvedeny do stávající stoky splaškové 

kanalizace m sta Haví ov – m stská ást Dolní Suchá na ulici Závodní DN 300 a DN 600 

vedoucí podél vle ky  

Odvád ní deš ových vod bude provedeno do dvou spádových oblastí. Do vodní 

nádrže Bartoš vka a do Sušáneckých rybník  s koncovkou ve vodote i Sušánka. Je tedy 

vytvo en návrh obou sb ra  deš ových vod DN 500. 

1) VARIANTA .1 

Grafické znázorn ní je na výkrese . 10. 

a) Stávající objekty 

Množství splaškových vod a plochy st ech jednotlivých objekt  je znázorn no v tabulce   

. 5 

Ozn. 

objektu
Název objektu 

Množství splaškové 

vody [ l/h ] 

Plocha objektu 

[m2] 

Stávající 

splašková 

kanalizace

SS01 Kulturní d m 88,31 1866 DN200 

SS02 Kogenera ní jednotka 9,25 761 DN200 

SS03 Trafostanice -- - - 

SS04 Ve ejné služby 133,56 1473 DN300 

SS05 Kino 46,75 510 DN200 

SS06 
Administrativní 

budova 
30,82 2362 DN300 

SS07 Hala údržby 23,12 1528 DN300 

SS08 Sklad 13,87 749 DN200 

SS09 Záme nická dílna 27,74 1978 DN200 

SS10 Autod m Vrána 18,49 470 DN150 



SS11 Autod m Vrána 18,49 530 DN150 

Tab. 5 Množství splaškových vod a plochy st ech stávajících objekt  var. .1 

Prom nné a veli iny použité ve výpo tu 

Qmaxh  maximální hodinové množství splaškových vod 

kh  koeficient hodinové nerovnom rnosti 

v  rychlost proud ní splaškové vody potrubím (m/s) 

dn  vypo tený sv tlý pr m r potrubí 

  sou initel odtoku st ešní krytiny 

A  plocha st ešní krytiny (m2) 

Oblast Haví ov – 0,0201 l/(m3.s) => volíme 0,025 l/(m3.s) 

Maximální srážky kritické doba trvání do 10min 

• SS01 Kulturní d m 

- Splašková kanalizace

Qh= Qmaxh x kh = 88,31 x 3,5 = 309,085 dm3/h = 0,086 l/s 

Minimální dimenze splaškové kanaliza ní p ípojky 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

086,04

π

0,148     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1866 m2 x 1,0 x0,025 = 46,65 l/s  => Návrh DN 200

• SS02 Kogenera ní jednotka 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 9,25 x 3,5 = 32,375 dm3/h = 0,009 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

009,04

π

0,048     => DN 200 vyhovuje 



- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 761 m2 x 1,0 x0,025 = 19, 03 l/s  => Návrh DN 150

• SS03 Trafostanice 

Není z ízena splašková kanalizace, odvod srážkových vod je zajišt n vyspárováním do 

okolního terénu. 

• SS04 Ve ejné služby 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 133,56 x 3,5 = 467,46 dm3/h = 0,13 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

13,04

π

0,182     => DN 300 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1473m2 x 1,0 x0,025 = 36,83 l/s  => Návrh DN 200

• SS05 Kino 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 46,75 x 3,5 = 163,63 dm3/h = 0,045 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

045,04

π

0,108     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 510m2 x 1,0 x0,025 = 12,75 l/s  => Návrh DN 150

• SS06 Administrativní budova 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 30,82 x 3,5 = 107,87 dm3/h = 0,029 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

029,04

π

0,087     => DN 300 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 2362m2 x 1,0 x0,025 = 59,05 l/s  => Návrh DN 200



• SS07 Hala údržby 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 23,12 x 3,5 = 80,92 dm3/h = 0,022 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

022,04

π

0,006     => DN 300 vyhovuje

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1528m2 x 1,0 x0,025 = 38,2 l/s  => Návrh DN 200 

• SS08 Sklad 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 13,87 x 3,5 = 48,545 dm3/h = 0,013 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

013,04

π

0,057     => DN 300 vyhovuje

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 749m2 x 1,0 x0,025 = 18,73 l/s  => Návrh DN 150 

• SS09 Záme nická dílna 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 27,74 x 3,5 = 97,09 dm3/h = 0,027 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

027,04

π

0,083     => DN 200 vyhovuje

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1978m2 x 1,0 x0,025 = 49,45 l/s  => Návrh DN 200 

• SS10, SS11 Autod m Vrána 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 18,49 x 3,5 = 64,72 dm3/h = 0,012 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

012,04

π

0,067     => DN 200 vyhovuje



- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 530m2 x 1,0 x0,025 = 13,25 l/s  => Návrh DN 150 

b) Nov  navržené objekty 

Množství splaškových vod a plochy st ech jednotlivých nov  navržených objekt  je 

znázorn no v tabulce   . 6 

Ozn. 

objektu
Název objektu 

Množství splaškové 

vody [ l/h ] 

Plocha objektu 

[m2] 

SO01 Vrátnice A 24,74 100 

SO02 Pr myslová hala 60,1 5208 

SO03 Pr myslová hala 60,1 5208 

SO04 Pr myslová hala 46,75 3405 

SO05 Pr myslová hala 46,75 3405 

SO06 Sklad 120,21 5047 

SO07 Hala p ekladišt  154,11 1434 

SO08 Vrátnice B 24,74 100 

Tab. .6  Množství splaškových vod a plochy st ech nov  navržených objekt  var. .1 

• SO01 Vrátnice, SO08 Vrátnice 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 24,74 x 3,5 = 86,59 dm3/h = 0,024 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

024,04

π

0,078     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 100m2 x 1,0 x0,025 = 2,5 l/s   => Návrh DN 150 

• SO02, SO03 Pr myslová hala 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 60,1 x 3,5 = 210,35 dm3/h = 0,058 l/s 



dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

058,04

π

0,122     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 5208m2 x 1,0 x0,025 = 130,2 l/s  => Návrh DN200  

• SO04, SO05 Pr myslová hala 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 46,75 x 3,5 = 163,63 dm3/h = 0,045 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

045,04

π

0,108     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 3405m2 x 1,0 x0,025 = 85,125 l/s  => Návrh DN150  

• SO06 Sklad ocelových plech

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 120,21 x 3,5 = 420,74 dm3/h = 0,117 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

117,04

π

0,173     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 5047m2 x 1,0 x0,025 = 126,18 l/s  => Návrh DN200  

• SO07 Hala p ekladišt

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 154,11 x 3,5 = 539,39 dm3/h = 0,149 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

149,04

π

0,173     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1434m2 x 1,0 x0,025 = 35,85 l/s  => Návrh DN150  



Manipula ní a parkovací plochy 

 sou initel odtoku asfaltové komunikace

       m2      

Plocha parkovišt .1  4959 x 0,7 x 0,025 = 86,78 l/s 

Plocha p ed SO02, SO03 11407 x 0,7 x 0,025 = 199,62 l/s 

Plocha p ed SO04, SO05 3710 x 0,7 x 0,025 = 64,925 l/s 

Plocha p ekladišt   48496 x 0,7 x 0,025 = 848,68 l/s 

Plocha p ed SS06  6168 x 0,7 x 0,025 = 108,25 l/s 

Plocha p ed SS07  2964 x 0,7 x 0,025 = 51,87 l/s 

Pr m rné množství odvád ných srážkových vod 

Haví ov – 650 mm/rok na m2 

Q = 0,65 x (plochy objekt  x 1,0 + plochy zpevn ných ploch x 0,7) 

Q = 0,65 x (38 028 x 1,0 + 77 722 x 0,7) = 60 081 m3/rok 

2) VARIANTA .2 

Grafické znázorn ní je na výkrese . 11 

a) Stávající objekty 

Množství splaškových vod a plochy st ech jednotlivých stávajících objekt  je znázorn no 

v tabulce   . 7 

Ozn. 

objektu 
Název objektu 

Množství 

splaškové 

vody [ l/h ] 

Plocha 

objektu 

[m2] 

Stávající 

splašková 

kanalizace 

SS01 Kulturní d m 88,31 1866 DN200 

SS02 Kogenera ní jednotka 9,25 761 DN200 

SS03 Trafostanice - - - 

SS04 Ve ejné služby 133,56 1473 DN300 

SS05 Kino 46,75 510 DN200 



SS06 Galerie 46,75 1978 DN200 

Tab. .7  Množství splaškových vod a plochy st ech stávajících objekt  var. .2 

• SS01 Kulturní d m 

- Splašková kanalizace

Qh= Qmaxh x kh = 88,31 x 3,5 = 309,085 dm3/h = 0,086 l/s 

Minimální dimenze splaškové kanaliza ní p ípojky 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

086,04

π

0,148     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1866 m2 x 1,0 x0,025 = 46,65 l/s  => Návrh DN 200

• SS02 Kogenera ní jednotka 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 9,25 x 3,5 = 32,375 dm3/h = 0,009 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

009,04

π

0,048     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 761 m2 x 1,0 x0,025 = 19, 03 l/s  => Návrh DN 150

• SS03 Trafostanice 

Není z ízena splašková kanalizace, odvod srážkových vod je zajišt n vyspárováním do 

okolního terénu. 

• SS04 Ve ejné služby 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 133,56 x 3,5 = 467,46 dm3/h = 0,13 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

13,04

π

0,182     => DN 300 vyhovuje 



- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1473m2 x 1,0 x0,025 = 36,83 l/s  => Návrh DN 200

• SS05 Kino 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 46,75 x 3,5 = 163,63 dm3/h = 0,045 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

045,04

π

0,108     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 510m2 x 1,0 x0,025 = 12,75 l/s  => Návrh DN 150

• SS06 Galerie 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 46,75 x 3,5 = 163,63 dm3/h = 0,045 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

045,04

π

0,108     => DN 200 vyhovuje 

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1978m2 x 1,0 x0,025 = 49,45 l/s  => Návrh DN 150

b) Nov  navržené objekty 

Množství splaškových vod a plochy st ech jednotlivých nov  navržených objekt  je 

znázorn no v tabulce   . 8 

Ozn. 

objektu
Název objektu 

Množství splaškové vody 

[ l/h ] 

Plocha objektu 

[m2] 

SO01 Vrátnice A 27,74 100 

SO02 Pošta 164,38 3376 

SO03 Pr myslová hala 46,75 3405 

SO04 - 

SO13 

Podnikatelský 

inkubátor 
102,74 962 

SO14 Pr myslová hala 120,21 5047 



SO15 Hala p ekladišt  154,11 1434 

SO16 Vrátnice B 27,74 100 

Tab. .8  Množství splaškových vod a plochy st ech nov  navržených objekt  var. .2 

• SO01, SO16 Vrátnice 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 24,74 x 3,5 = 86,59 dm3/h = 0,024 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

024,04

π

0,078     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 100m2 x 1,0 x0,025 = 2,5 l/s   => Návrh DN 150 

• SO02 Pošta 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 164,38 x 3,5 = 575,33 dm3/h = 0,159 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

159,04

π

0,202     => Návrh DN 200

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 3376m2 x 1,0 x0,025 = 84,4 l/s  => Návrh DN 200 

• SO03 Pr myslová hala 

- Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 46,75 x 3,5 = 163,63 dm3/h = 0,045 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

045,04

π

0,108     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 3405m2 x 1,0 x0,025 = 85,125 l/s  => Návrh DN150  



• SO04 – SO013 Podnikatelský inkubátor 

-Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 102,74 x 3,5 = 359,59 dm3/h = 0,01 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

01,04

π

0,59     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 962m2 x 1,0 x0,025 = 24,05 l/s  => Návrh DN150  

• SO014 Pr myslová hala 

-Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 154,11 x 3,5 = 539,39 dm3/h = 0,149 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

149,04

π

0,173     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1434m2 x 1,0 x0,025 = 35,85 l/s  => Návrh DN150  

• SO015 Hala p ekladišt

-Splašková kanalizace 

Qh= Qmaxh x kh = 154,11 x 3,5 = 539,39 dm3/h = 0,149 l/s 

dn= =
⋅

v

Qh

.

4

π

=
⋅

5.

149,04

π

0,173     => Návrh DN 150

- Deš ová kanalizace 

Q = A x  x 0,025 = 1434m2 x 1,0 x0,025 = 35,85 l/s  => Návrh DN150  

Manipula ní a parkovací plochy 

 sou initel odtoku asfaltové komunikace

       m2      

Plocha parkovišt .1  4959 x 0,7 x 0,025 = 86,78 l/s 

Plocha parkovišt .2  5689 x 0,8 x 0,025 = 99,56 l/s 

Plocha p ed SO03  1769 x 0,7 x 0,025 = 30,96 l/s 



Plocha mezi SO04, SO13 2764 x 0,7 x 0,025 = 30,96 l/s 

Plocha p ekladišt   48496 x 0,7 x 0,025 = 848,68 l/s 

Plocha p ed SS14  6168 x 0,7 x 0,025 = 108,25 l/s 

Plocha p ed SS15  2964 x 0,7 x 0,025 = 51,87 l/s 

Pr m rné množství odvád ných srážkových vod 

Haví ov – 650 mm/rok na m2 

Q = 0,65 x (plochy objekt  x 1,0 + plochy zpevn ných ploch x 0,7) 

Q = 0,65 x (21 944 x 1,0 + 97 703x 0,7) = 58 718 m3/rok 



P íloha . 5 

Ekonomické vyhodnocení návrhu 



EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁVRH

Vyhodnocení ekonomické náro nosti obou variant urbanistického návrhu je zpracováno 

formou ekonomického propo tu. V propo tu jsou ešeny náklady na demolice stávajících 

budov, na výstavbu objekt  nových, náklady na z ízení obslužných komunikací, 

manipula ních ploch a náklady na technickou infrastrukturu. 

Z d vodu chyb jících projektových dokumentací stávajících objekt , jsou objemy 

objekt  ur ených k demolici pouze orienta ní. P dorysné rozm ry jsou odvozeny 

z katastrální mapy a p edpokládaná výška podlaží je 3,5m. 

Jedná se o hrubý ekonomický propo et, který slouží k orientaci cen možných ešení 

revitalizace areálu. Realizace projektu je velmi složitá z hlediska zhodnocení. Podrobný 

propo et by byl p ípadn ešen v dalších fázích investi ního procesu a není tedy 

p edm tem této diplomové práce. 

Pro výpo et byly použity Ukazatele pr m rných orienta ních cen na m rovou a 

ú elovou jednotku dle ˇURS Praha, a.s za rok 2011, Stavební standardy 2011,a dle 

p íru ky Ústavu územního rozvoje R. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou zaokrouhleny 

sm rem nahoru.. 

1. VARIANTA .1 

1.1 Propo et náklad  na pozemky 

V sou asnosti je v tšinový vlastník areálu RPG RE Land s.r.o. Statutární m sto Haví ov je 

vlastník pozemk , na kterých jsou projektovány komunikace. PRG RE Land s.r.o a m sto 

Haví ov již v tuto chvíli spolupracuje na PPP projektu na p ípravu území. Z tohoto d vodu 

se neuvažuje vykoupení pozemk . V p ípad  realizace mého projektu by práv  spole nost 

RPG RE Land s.r.o areál zájemc m pronajímalo.M sto v tomto projektu figuruje z d vod

možnosti erpat dotace a podpo it tak rozvoj nevyužitých ploch, jímž areál bývalého Dolu 

Dukla je. 

1.2 Hrubý ekonomický propo et demolice stávajících objekt

P i realizaci dojde k demolici objekt  1b, 4, 16, 16a, 16b: Ozna ení dle výkresu .6 situace 

stávajícího stavu. 



1b etízkové šatny 

4 Správní budova 

16 Bývalé u ovské st edisko 

16a Garáže 

16b Garáže 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Objekt 1b 16 900 m3 2 150 36 335 000 

Objekt 4 2 680 m3 2 150 5 762 000 

Objekt 16 5 050 m3 2 150 10 857 500 

Objekt 16a 340 m3 2150 731 000 

Objekt 16b 360 m3 2150 774 000 

Demolice 

betonových ploch 
6 690 m3 750 5 017 500 

Demolice oplocení 720 m2 120 86 400 

             = 59 563 400 K

1.3 Hrubý ekonomický propo et rekonstrukce stávajících objekt

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

SS01 Kulturní 

d m 

16 260 m3 3 500 56 910 000 

SS04 Ve ejné 

služby 

24 750 m3 3 500 86 625 000 

SS05 Kino 5 470 m3 3 500 19 145 000 

SS06 Administrativní 

Budova 

32 610 m3 3 500 114 135 000 

SS07 Hala údržby 17 964 m3 3 500 62 874 000 

SS08 Sklad 7 690 m3 3 500 26 915 000 

SS09 Záme nická dílna 12 024 m3 3 500 42 084 000 

                  = 391 457 000 K



1.4 Hrubý ekonomický propo et náklad  na výstavbu nových objekt

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

SO01 Vrátnice A 350 m3 5 332 1 866 200 

SO02 Pr myslová hala 47 250 m3 3 178 150 160 500 

SO03 Pr myslová hala 47 250 m3 3 178 150 160 500 

SO04 Pr myslová hala 31 590 m3 3 329 105 163 200 

SS05 Pr myslová hala 31 590 m3 3 329 105 163 200 

SO06 Sklad plech  45 000 m3 3 329 149 805 000 

SO07 Hala p ekladišt  12 960 m3 3 329 43 143 900 

SO08 Vrátnice B 350 m3 5 332 1 866 200 

               = 707 329 000 K

1.5 Hrubý ekonomický propo et náklad  technologických za ízení a stroj

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Dopravní zna ky 33 ks 1 550 51 200 

40t je áb 2 ks 1 450 000 2 900 000 

         = 2 951 200 K

1.6 Hrubý ekonomický propo et náklad  inženýrských sítí 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Kanalizace DN 150 884 m 2 742 2 424 000 

Kanalizace DN 200 920 m 3 370 3 100 400 

Kanalizace DN 300 12 91 m 5 027 6 489 900 

Kanalizace DN 500 1 161 m 6 637 7 705 600 

Vodovod PE DN 32 83 m 4 380 363 600 

Vodovod PE DN 40 54 m 4 510 243 600 

Vodovod PE DN 50 330 m 4 690 1 547 700 

Ve ejné osv tlení 2334 m 1 297 3 027 200 

Stožáry ve . osv tlení 78 ks 44 800 3 485 500 

Horkovod 924 m 10 200 9 424 800 

Požární vodovod 1292 m 1 620 2 093 400 

Elektrické vedení NN 696 m 2 237 1 557 000 

               = 41 463 000 K



1.7 Hrubý ekonomický propo et komunikací a odstavných ploch 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Obslužné komunikace

uvnit  areálu 
25 836 m2 2 564 66 243 500 

Chodníky  3 189 m2 775 2 471 500 

Parkovišt  pro osobní 

automobily asfaltové 
5 678 m2 907 5 150 000 

Manipula ní plochy 61 509 m2 2 469 151 865 800 

Inline stezka,chodník 3 643 m2 914 3 329 700 

                = 229 060 500 K

1.8 Hrubý ekonomický propo et ostatních náklad

Položka Množství MJ Cena za MJ 

(K ) 

Náklady celkem 

(K ) 

P íprava p dy pro výsadbu 9476 m2 50 473 800 

Zatravn ní plochy 9476 m2 54 511 700 

Skatepark 1 ks 2 600 000 2 600 000 

Záv sná houpa ka 1 ks 13 900 13 900 

D tský koloto  1 ks 16 400 16 400 

D tský domek se 

skluzavkou 
1 ks 44 600 44 600 

Lavi ka 9 ks 6 120 55 080 

Vahadlová houpa ka 1 ks 11 700 11 700 

Protihluková st na 134 m3 6 031 808 200 

                = 4 535 400 K



1.9 Celkový hrubý propo et varianty .1 

Položka Cena [K  bez DPH]

1.2 Demolice 59 563 400 

1.1 Rekonstrukce stávajících objekt 391 457 000 

1.4 Nové objekty 707 329 000 

1.5 Technologická za ízení a stroje 2 951 200 

1.6 Inženýrské sít  41 463 000 

1.7 Komunikace a odstavné plochy 229 060 500 

1.8 Ostatní náklady 4 535 400 

CELKEM 1 463 359 500 

Náklady celkem na stavební ást    1 463 360 000 K  bez DPH 

Projektová inženýrská innost  8%  117 069 000 K

Náklady na umíst ní stavby   5%  73 168 000 K

Rezerva      3%  43 901 000 K

CELKOVÉ NÁKLADY VARIANTY .1  1 697 500 000 K  bez DPH



VARIANTA .2 

2.1 Propo et náklad  na pozemky 

V sou asnosti je v tšinový vlastník areálu RPG RE Land s.r.o. Statutární m sto Haví ov je 

vlastník pozemk , na kterých jsou projektovány komunikace. PRG RE Land s.r.o a m sto 

Haví ov již v tuto chvíli spolupracuje na PPP projektu na p ípravu území. Z tohoto d vodu 

se neuvažuje vykoupení pozemk . V p ípad  realizace mého projektu by práv  spole nost 

RPG RE Land s.r.o areál zájemc m pronajímalo.M sto v tomto projektu figuruje z d vod

možnosti erpat dotace a podpo it tak rozvoj nevyužitých ploch, jímž areál bývalého Dolu 

Dukla je. 

2.2 Hrubý ekonomický propo et demolice stávajících objekt

P i realizaci dojde k demolici objekt  1a, 1b, 2, 4, 6, 7, 16, 16a, 16b: 17a, 17bOzna ení dle 

výkresu .6 situace stávajícího stavu. 

1b etízkové šatny 

2 koupelny 

4 Správní budova 

6 hala údržby 

7 budova nového skladu 

16 Bývalé u ovské st edisko 

16a Garáže 

16b Garáže 

17a Autod m Vrána 

17b Autod m Vrána 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Objekt 1a 14 712 m3 2 150 31 630 800 

Objekt 1b 16 951 m3 2 150 36 444 650 

Objekt 2 10 509 m3 2 150 22 594 400 

Objekt 4 2 680 m3 2 150 5 762 000 

Objekt 6 17 964 m3 2 150 38 622 600 

Objekt 7 7 690 m3 2 150 16 533 500 



Objekt 16 5 050 m3 2 150 10 857 500 

Objekt 16a 340 m3 2 150 731 000 

Objekt 16b 360 m3 2 150 774 000 

Objekt 17a 1 386 m3 2 150 2 979 900 

Objekt 17b 1 386 m3 2 150 2 979 900 

Demolice 

betonových ploch 
6 690 m3 750 5 017 500 

Demolice oplocení 720 m2 120 86 400 

            = 175 015 000 K

2.3 Hrubý ekonomický propo et rekonstrukce stávajících objekt

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

SS01 Kulturní

d m 
16 260 m3 3 500 56 910 000 

SS04 Ve ejné 

služby 
24 750 m3 3 500 86 625 000 

SS05 Kino 5 470 m3 3 500 19 145 000 

SS06 Galerie 12 024 m3 3 500 42 084 000 

               = 204 764 000 K

2.4 Hrubý ekonomický propo et náklad  na výstavbu nových objekt

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

SO01 Vrátnice A 350 m3 5 332 1 866 200 

SO02 Pošta 35 028 m3 5 332 186 769 300 

SO03 Pr myslová hala 31 590 m3 3 329 105 163 200 

SO04 – SO13 

Podnikatelský inkubátor
100 800 m3 5 332 537 465 600 

SO014 Pr myslová hala 45 000 m3 3 329 149 805 000 

SO015 Hala p ekladišt  12 960 m3 3 329 43 143 900 

SO16 Vrátnice B 350 m3 5 332 1 866 200 

                 = 1 210 982 500 K



2.5 Hrubý ekonomický propo et náklad  technologických za ízení a stroj

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Dopravní zna ky 31 ks 1 550 48 100 

             = 48 100 K

2.6 Hrubý ekonomický propo et náklad  inženýrských sítí 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Kanalizace DN 150 1 443 m 2 742 3 956 800 

Kanalizace DN 200 740 m 3 370 2 493 800 

Kanalizace DN 300 758 m 5 027 3 810 500 

Kanalizace DN 500 1 161 m 6 637 7 705 600 

Vodovod PE DN 32 179 m 4 380 784 100 

Vodovod PE DN 40 68 m 4 510 306 700 

Vodovod PE DN 50 330 m 4 690 1 547 700 

Vodovod PE DN 80 166 m 6 050 1 004 300 

Ve ejné osv tlení 2361 m 1 297 3 062 300 

Stožáry ve . osv tlení 83 ks 44 800 358 400 

Horkovod 1034 m 10 200 10 546 800 

Požární vodovod 1719 m 1 620 2 784 800 

Elektrické vedení NN 926 m 2 237 2 071 500 

                = 40 433 300 K

2.7 Hrubý ekonomický propo et komunikací a odstavných ploch 

Položka Množství MJ Cena za MJ (K ) Náklady celkem (K )

Obslužné komunikace

uvnit  areálu 
23 749 m2 2 564 60 892 500 

Chodníky  4 157 m2 775 3 221 700 

Parkovišt  pro osobní 

automobily asfaltové 
10 743 m2 907 9 743 900 

Manipula ní plochy 50 862 m2 2 469 125 578 300 

Inline stezka,chodník 3 643 m2 914 3 329 700 

              = 202 776 100 K



2.8 Hrubý ekonomický propo et ostatních náklad

Položka Množství MJ Cena za MJ 

(K ) 

Náklady celkem 

(K ) 

P íprava p dy pro výsadbu 9476 m2 50 473 800 

Zatravn ní plochy 9476 m2 54 511 700 

Skatepark 1 ks 2 600 000 2 600 000 

Záv sná houpa ka 1 ks 13 900 13 900 

D tský koloto  1 ks 16 400 16 400 

D tský domek se 

skluzavkou 
1 ks 44 600 44 600 

Lavi ka 9 ks 6 120 55 080 

Vahadlová houpa ka 1 ks 11 700 11 700 

Protihluková st na 134 m3 6 031 808 200 

                  4 535 400 K

2.9 Celkový hrubý propo et varianty .2 

Položka Cena [K  bez DPH]

2.2 Demolice 175 015 000 

2.3 Rekonstrukce stávajících objekt 204 764 000 

2.4 Nové objekty 1 210 982 500 

2.5 Technologická za ízení a stroje 48 100 

2.6 Inženýrské sít  40 433 300 

2.7 Komunikace a odstavné plochy 202 776 100 

2.8 Ostatní náklady 4 535 400 

CELKEM 1 838 490 400 

Náklady celkem na stavební ást    1 838 491 000 K  bez DPH 

Projektová inženýrská innost  8%  147 080 000 K

Náklady na umíst ní stavby   5%  91 925 000 K

Rezerva      3%  55 155 000 K

CELKOVÉ NÁKLADY VARIANTY .2        2 132 660  000 K  bez DPH 



P íloha . 6 

Vizualizace 














