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1. ÚVOD 

 

Tématem diplomové  práce je urbanistický návrh zástavby území rozvojové plochy v Ostrav" 

– Záb#ehu formou hromadného bydlení do hladiny 5-ti NP. Pro území je vypracován dosud 

platný územní plán z roku 1994 v rámci celého m"sta Ostravy, dopln"ný o schválené zm"ny a 

provedené úpravy s platností ke dni 8.12.2010. M"stská $ást Záb#eh leží v nejsevern"jší $ásti 

m"stského obvodu Ostrava-Jih s rozlohou 16,31 km2 a 113973 obyvateli. Má dobrou 

technickou infrastrukturu s výbornou dopravní obslužnost. V blízkosti se nachází komplex 

nákupního a zábavního centra Avion o 150 obchody. Dále sm"rem na jih je vodní areál 

Sareza.  

 Nevýhodou území studie je komplikovaná dostupnost. V úvahu p#ipadají 2 trasy, 

jedna z východu sm"rem od Avionu, druhá ze severu kolem supermarket& Albert a Lidl. 

Napojení na rychlostní silnice Rudná a Plze'ska není možné z d&vodu narušení ochranného 

protihlukového valu a stávajícímu mostu s vedením teplovodu p#es silnici Rudnou. 

V diplomové práci jsou dále uvedeny poznatky ze studia na vysoké škole, vymezení limit 

území, funk$ního vymezení ploch, r&zné varianty #ešení zástavby, návrh dopravy a technické 

infrastruktury.  Dále je zpracováno vyhodnocení ekonomické náro$nosti formou orienta$ního 

propo$tu podle RUSO. Hlavním cílem této studie je tedy najít optimální využití #ešeného 

území ur$it $ásti soukromého užívání a ve#ejného užívání, dodržet zásady oslun"ní bytových 

dom&, zhodnotit množství ob$anské vybavenosti. V návrhu je t#eba také detailn" popsat 

urbanisticko – inženýrské #ešení ve#ejných uli$ních prostor v$etn" návrhu technické 

infrastruktury a ve#ejné zelen". Sou$ástí diplomové práce je dispozi$ní #ešení jednoho 

vybraného objektu z navržené zástavby. To vše v souladu s normou, s požadavky m"sta a s 

požadavky územn" plánovací dokumentace. 
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2.REKAPITULACE VZTAH  A TEORETICKÉ PODKLADY 

PRO !EŠENÍ 

 

2.1 Teoretické poznatky 

Bodová zástavba  

Jedná se o solitérní formu, voln" stojící na ploše. Kompozice prostoru není možná. $asto  

jako dominanta ve m"stské zástavby ve spojení s plochými stavebními strukturami. [1]  

Bytový d"m  

Je stavba pro bydlení, ve které p#evažuje funkce bydlení, a není rodinným domem. [1]  

Dopravn# zklidn#ná komunikace 

Dopravn" zklidn"ná komunikace je komunikace, ze které je dopravn" inženýrským #ešením 

úpln" nebo $áste$n" vylou$ena pr&jezdná motorová doprava (obytná ulice musí být pro 

takovouto dopravu neatraktivní) a do které je za ur$itých podmínek p#ipušt"na bu* veškerá 

cílová nebo jen obslužná, p#ípadn" zásobovací doprava. [18] 

Hranice zástavby 

Stavební $ára, kterou nelze p#ekro$it sm"rem ven ze staveništ". Sm"rem dovnit# ji lze 

posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním p#ípad" omezeno. [19] 

Inženýrské sít# 

Základní  prvek  technické  infrastruktury  (technického  vybavení  území),  který  zahrnuje:  

vedení  technického  vybavení,  vedení  technicko - technologického  vybavení  a  dálkovody.  

Jde o teritoriální rozsáhlé inženýrské stavby liniového typu, zajiš%ující zásobování vodou,  

zásobování energiemi, zajiš%ující telekomunika$ní obsluhu $i další technologickou obsluhu  

urbanizovaného území (transport, distribuci $i sb"r médií r&zného druhu apod.). [19]  

Katastrální mapa  

Katastrální  mapa  je  polohopisná  mapa  velkého  m"#ítka  (do  1:5000  v$etn")  s popisem.  

Zobrazuje   všechny   nemovitosti   a   katastrální   území,   které   jsou   p#edm"tem   katastru  

nemovitostí. [20]  

Katastrální území (katastr)  

Technická územní jednotka, kterou tvo#í místopisn" uzav#ený a spole$n" evidovaný soubor 

nemovitostí.  Katastr  se  zpravidla  shoduje  s  územím  obce,  která  ale m&že  být  složena i  

z n"kolika katastrálních území. [18]  
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Komunikace 

Ú$elov" a hmotn" vymezené dopravní spojení ur$ené k pohybu dopravních prost#edk&, 

chodc&, zví#at, k p#emis%ování hmot, kapalin, plyn& a energií. Podle povahy a druhu se d"lí 

na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní…atd. [20] 

Komunikace okružní 

Komunikace ve tvaru prstence vedoucí po obvodu zastav"ného území nebo jeho $ásti. 

Dopravn" odleh$uje vnitrom"stské komunikace od tranzitní dopravy. [19] 

Komunikace ú$elová 

Pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro pot#eby vlastník& 

t"chto nemovitostí nebo ke spojení t"chto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, 

p#ípadn" k obhospoda#ování zem"d"lských a lesních pozemk&. [19] 

Klimatické podmínky sv#tových stran  

Rozdílné vlastnosti z hlediska p#irozeného osv"tlení 

Sever - bez slunce, chladný, rovnom"rné osv"tlení (u nás spojený se sm"rem v"tru a dešt") 

Východ - proslun"ný ráno, v lét" p#íjemný, v zim" chladný 

Jih - hluboké proslun"ní v zim", malé v lét" (slunce stojí vysoko) 

Západ - hluboké proslun"ní ve$er, západní pr&$elí teplejší než východní (v lét" spojeno až s 

nep#íjemným oteplením). [18] 

Limity využití území  

Limity  využití  území  se  stanovují  nástroji  územního  plánování.  Tyto  limity  omezují,  

vylu$ují, p#ípadn" podmi'ují umíst"ní staveb a využití území.   Nej$ast"jším d&vodem pro  

stanovování  t"chto  limit  jsou  hlediska  ochrany  složek  životního  prost#edí  a  zachování  

ekologické stability. [18]  

M#sto  

M"sto p#edstavuje  centrum,  které zabezpe$uje vybrané funkce jako  správu, vyšší  služby,  

dopravu apod. pro vlastní  širší  zázemí.  M"stské prost#edí  v sou$asné dob"  již  nelze  tak  

snadno ohrani$it od venkovského. [21]  

M#stská $ást  

M"stská $ást tvo#í $ást území statutárních m"st a m"sta Prahy.  Je vymezena v rámci  

pravomoci uspo#ádání vnit#ních pom"r& ve v"cech správy p#íslušející t"mto m"st&m. [18] 

Místní komunikace 

Místní komunikace je ve#ejn" p#ístupná pozemní komunikace, která slouží p#evážn" místní 

doprav" na území obce. [19  ] 
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Obec 

Obec je základním územním samosprávným spole$enstvím ob$an&; tvo#í územní celek, který 

je vymezen hranicí území obce. Obec pe$uje o všestranný rozvoj svého území a o pot#eby 

svých ob$an&; p#i pln"ní svých úkol& chrání též ve#ejný zájem vyjád#ený v zákonech a jiných 

právních p#edpisech. [22] 

Obytná plocha 

plocha vypo$ítaná z rozm"r& hrubé stavby, zapo$itatelná podlahová plocha jednotlivých 

místností, které slouží výhradn" k bydlení. [19] 

Obytná ulice 

Ulice se zklidn"nou dopravou (komunikace podružného, obslužného významu), jjíž obytný 

charakter zd&raz'uje stromo#adí, nízká zele', drobná architektura atd. [19 ] 

Obytná zóna 

Pohyb vozidla je v obytné zón" omezen do stavebn" vymezených pr&jezdných prostor&, které 

mu neumožní jet rychlostí, jež by svými možnými d&sledky ohrožovala bezpe$nost ostatních 

uživatel& obytné ulice = kde je stavebními úpravami (šikanami, zúženími, atd.) zajišt"n 

provoz vozidel omezenou rychlostí.  Maximální povolená rychlost v obytných ulicích je 20 

km.h-1. [19] 

Odstupy budov, vzdálenosti staveb 

ve stavebním #ádu a stavebním zákon" jsou p#edepsány minimální vzdálenosti budov a mezi 

budovami. Vzdálenosti jsou stanoveny v územním, zastavovacím plánu. [18] 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma jsou území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve 

kterých se zakazují nebo omezují ur$ité $innosti z d&vod& ochrany zájm& spole$nosti, 

zejména z hlediska ochrany ovzduší, zájmových území ochrany p#írody, ložisek nerost& a 

bá'ských staveb, provozu pr&myslových a zem"d"lských podnik&, dopravních staveb a 

inženýrských sítí, vodních tok& a zdroj& povrchových a podzemních vod ur$ených pro 

zásobování pitnou vodou ap. 

Jsou to území, v n"mž se stanoví zvláštní podmínky, jichž je nutno dbát p#i po#izování 

územn" plánovací dokumentace a dalších dokumentací. Lze zde omezit nebo zakázat ur$itou 

$innost, na#ídit úpravu stavby $i prostoru, pozemku atd. Chrán"na m&že být $innost, zdroj 

nebo hodnota p#ed negativními vlivy okolí nebo naopak okolí p#ed d&sledky $innosti 

provozované na ur$itém zdrojovém území. Ochranné pásmo m&že být vyhlášeno též okolo 

kulturní památky, souboru $i památkové rezervace. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává 
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stavební ú#ad. Obec, je-li stavebním ú#adem, m&že dle § 133 SZ vyhlásit obecn" závazným 

p#edpisem stavební uzáv"ru nebo chrán"né území. [18] 

Orientace ke sv#tovým stranám  

Umíst"ní stavby na situa$ním plánu ve vztahu k orientaci, napojení, vzájemnému uspo#ádání 

vytvá#í p#edpoklady pro vyvážené oslun"ní b"hem dne. Architektonický návrh má zajistit  

uspo#ádání  p&dorysu  tak,  aby  bylo  zajišt"no  optimální  proslun"ní  p#íslušných místností. 

[1]  

Ovzduší 

Kvalita vn"jšího ovzduší výrazn" ovliv'uje kvalitu bydlení Ve zne$išt"ném ovzduší není 

možná vým"na nezbytná vzduchu v byt" za $istý vzduch z exteriéru Nev"trané prostory 

ohrožují t"lesné (somatické) funkce $lov"ka. [19] 

Parcela 

Parcela je obraz pozemku, který je geometricky a polohov" ur$en, zobrazen svislým 

pr&m"tem hranic v katastrální map" a ozna$en parcelním $íslem. Jeden stavební pozemek 

sestává vždy z alespo' jedné parcely. [23 ] 

Pozemek 

P#esn" vymezená $ást zemského povrchu (tj. souše), pop#. $ást území, která je p#edm"tem 

ur$itých právních vztah&. Pozemek je podle ob$anského zákoníku nemovitostí. Pro jednotlivé 

druhy kultur se do katastru nemovitostí zapisují charakteristiky, blíže ur$ující druh pozemku. 

Každá zam"#ená a do pozemkové knihy zapsaná plocha parcely je pozemek. Je-li z v"tší 

plochy s jediným pozemkovým $íslem vykoupena $ást, bude ozna$ena jako parcela. [23] 

Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace je dopravní cesta ur$ená k užití silni$ními a jinými vozidly a chodci, 

v$etn" pevných za#ízení nutných pro zajišt"ní tohoto užití a jeho bezpe$nosti.  19! 

Pozemková kniha 

ve#ejný soupis, v n"mž jsou zaneseny všechny pozemky.  19! 

Pozemková mapa 

jsou v ní. nap#. posuvné nebo skládací zakresleny všechny parcely se st"ny. svými $ísly.  19! 

Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou zm"ny v uspo#ádání pozemk& v ur$itém území, provedené za ú$elem 

vytvo#ení p&dn" ucelených hospodá#ských jednotek podle pot#eb jednotlivých vlastník& p&dy 

a s jejich souhlasem a podle celospole$enských požadavk& na tvorbu krajiny, životního 

prost#edí a na investi$ní výstavbu. Pozemkovými úpravami se uspo#ádávají vlastnická práva k 
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pozemk&m a s nimi související v"cná b#emena, pozemky se jimi prostorov" a funk$n" 

upravují, scelují nebo d"lí a zabezpe$uje se jimi p#ístupnost pozemk& a vyrovnání jejich 

hranic. Sou$asn" se jimi vytvá#ejí podmínky k racionálnímu hospoda#ení, k ochran" a 

zúrodn"ní p&dního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. O provedení 

pozemkových úprav a souvisejících úkonech rozhoduje okresní pozemkový ú #ad za 

podmínek stanovených zákonem. Schválený návrh pozemkových úprav je závazným 

podkladem pro územn" plánovací dokumentaci.  19! 

Rodinný d"m 

Stavba ur$ená pro bydlení, která svým stavebním uspo#ádáním a situací odpovídá 

požadavk&m na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a 

prostoru ur$ena k bydlení. Rodinný d&m m&že mít nejvýše t#i samostatné byty, jedno 

podzemní a nejvýše dv" nadzemní s podkrovím. [13] 

!adový d"m  

Spole$ná stavební forma pro #azení stejných nebo obm"n"ných typ& dom&, otev#ená nebo  

uzav#ená zástavba, vysoké zhušt"ní p#i zachování dobré bytové kvality, velmi hospodárný  

typ domu. [1]  

Stavební $ára 

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastav"nou $ástí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši 

rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme s.$. uzav#enou 

(rozhraní souvisle a úpln" v celé své délce zastav"né) a s.$. otev#enou (rozhraní stavebn" 

p#erušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti 

hovo#íme o s.$. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém pr&b"hu, tj. nesmí 

p#ekro$it, ale ani ustupovat - s výjimkou arký#&, rizalit& apod.) a s.$. nep#ekro$itelné 

(rozhraní nemusí být dokro$eno, nelze je ovšem p#ekro$it sm"rem ven - op"t s výjimkou 

arký#&, rizalit& stanovené hloubky atd.). U bloku m&žeme rozlišit stavební $áru vn"jší a 

vnit#ní (vzdálenost mezi nimi je pak „hloubkou zástavby“).  18! 

Terén 

Z terénního pohledu se jeví ideálními pozemky rovinaté, pop#ípad" s maximálním sklonem 

10%. Jakkoliv m&že být pozemek v kopci atraktivní (výhled), musíme po$ítat s tím, že terénní 

úpravy pot#ebné k vyrovnání pozemku stavbu zna$n" prodraží.  18! 

Uli$ní $ára 

Hranice mezi regulovanou (nebo „regula$ní“) parcelou a ve#ejným prostranstvím p#ípadn" 

ve#ejným komunika$ním prostorem. Uzav#ená uli$ní $ára logicky vymezuje blok.  18! 
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Území 

Vybraná $ást zemského povrchu. Pojem území však do ur$ité míry zahrnuje i to, co se 

nachází pod a nad tímto povrchem.  18! 

Územní plánování 

(innost, která soustavn" a komplexn" #eší funk$ní využití území, stanoví zásady jeho 

organizace, v"cn" i $asov" koordinuje výstavbu a jiné $innosti ovliv'ující rozvoj území. 

Vytvá#í p#edpoklady k zabezpe$ení trvalého souladu všech p#írodních, civiliza$ních a 

kulturních hodnot v území, zejména se z#etelem na pé$i o životní prost#edí a ochranu jeho 

hlavních složek - p&dy, vody a ovzduší.  21! 

Územní plán  

Územní plán stanoví plán rozvoje územní obce, ochrany jeho hodnot i jeho prostorového a  

plošného uspo#ádání. Územní plán vymezuje zastav"né území, plochy a koridory.  21! 

Územn# plánovací podklady 

Územn" plánovací podklady jsou informa$ním systémem ve#ejné správy na úseku územního 

plánování. Obsahují informace (data) o stavu území, limitech využití území a ostatních 

faktorech, ovliv'ujících využitelnost území.  21! 

Urbanismus 

V"dní obor a sou$asn" praktická $innost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z n"hož 

se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územn"-plánovací $innosti - územnímu 

plánování. Jako v"dní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy tvorby i 

p#etvá#ení osídlení, sídelních útvar& a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonitosti jejich 

vývoje a formuluje zásady pro jejich #ešení.  21! 

Sít# inženýrské 

Technický prvek (sou$ást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.  

Sí  stoková - soustava za#ízení pro sb"r, shromaž*ování a dopravu tekutých odpad& . Tvo#í ji 

uli$ní stoky, sb"ra$e a kmenové stoky. M&že být „jednotná“ nebo „oddílná“ ( tj. v podstat" 

soustava dvou stokových sítí, z nichž jedna je pro deš%ové a druhá pro ostatní odpadní vody).  

Sí  vodovodní - soustava za#ízení pro rozvod vody.  21! 

Sít# technického vybavení  

Jsou nadzemní nebo podzemní vedení v$etn" armatur, za#ízení a konstrukcí na vedení, 

zabezpe$ující napojení území, obcí, jejich $ástí a staveb na jednotlivé druhy technického 

vybavení; podle ú $elu jsou sít" technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, 
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plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunika$ní, pop#ípad" jiná vedení 

(nap#íklad produktovody).  21! 

Strategický plán (program rozvoje) 

Výchozí plánovací dokument, neodd"lující složky sociálního, ekonomického a územního 

rozvoje. Vyjad#uje na základ" p#edchozích analýz rozvojovou politiku a cíle rozvoje.  21! 

Studie 

V obecném pojetí úvaha, pojednání, zamyšlení, názor. V souvislosti s výstavbou je to obvyklé 

ozna$ení dokumentace ur$itého projektu, která je zpracována ve fázi p#edinvesti$ní. Lze 

rozlišovat studie technicko-ekonomické, díl$í a dále vybrané konkrétní studie jako studie 

proveditelnosti (Feasibility Study), studie p#íležitostí (Opportunity Study), studie p#edb"žná 

(Prefeasibility Study).  18! 

Zastavitelná plocha 

plocha, která je v územním plánu ur$ená stavební $árou, stavební hranicí nebo stavební 

hloubkou.  18! 
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2.2 Historie m#sta Ostravy 

Dnešní Moravská Ostrava byla osídlena ješt" p#ed tím, než zde vzniklo m"sto, tedy v 

p#edloka$ním období. P#ibližn" v polovin" 13. století tato malá osada získala od olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenburku statut m"sta a m"stská práva. P&vodn" se m"ste$ko 

jmenovalo Ostrava, pozd"ji N"mecká Ostrava. Název Moravská Ostrava se objevuje až v 15. 

století. Centrem m"sta bylo na svou dobu velké nám"stí, jehož obvod tvo#ilo 42 m"š%anských 

dom&. Koncem 14. století je již m"ste$ko chrán"no pevnými hradbami. Bylo zde rovn"ž sídlo 

farnosti. V polovin" 16. století za biskupa Thurza bylo m"sto jednou z nejvýchodn"jších 

držav olomouckého biskupství na hranicích t"šínského knížectví a polského státu.  

 Další rozmach m"sta pokra$oval. M"sto získalo práva na n"kolik výro$ních trh& a 

jeho podoba se postupn" m"nila, protože do p#estavby zasáhli vlašští stavitelé. Vyrostlo 

mnoho m"š%anských dom& v renesan$ním slohu. Prosperita pokra$ovala, Moravská Ostrava 

koupila vsi (ertovu Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a P#ívoz. P#elomem v tomto období 

rozkv"tu byl obrovský požár roku 1556, kdy celé m"sto lehlo popelem. V roce 1625 zasáhla 

obyvatele epidemie moru, která zp&sobila smrt asi p"ti set osob. Na za$átku 18. století žilo ve 

m"st" pouze tisíc obyvatel. Následoval vpád dánských vojsk, poté vtrhli do m"sta švédští 

žoldné#i. Prohraná válka Marie Terezie o Slezsko p#erušila obchodní cestu ze Saska, p#es 

Opavu, Hlu$ín a Ostravu do Krakova. V polovin" 18. století proto byla Moravská Ostrava co 

do velikosti až na 53. míst" mezi m"sty na Morav". Nález kamenného uhlí, vybudování 

Rudolfovy hut" ve Vítkovicích roku 1828 a výstavba Severní dráhy Ferdinandovy zp&sobily 

rozhodující obrat. V roce 1829 žilo ve m"st" jen 1752 osob, o $ty#icet let pozd"ji vzrostl po$et 

obyvatel na sedm tisíc. Koncem 19. století se stala Moravská Ostrava nejvýznamn"jší 

pr&myslovou oblastí Rakousko-Uherska. Teprve v této dob" p#estaly být nad#ízenými státními 

centry Nový Ji$ín a Místek. Za první republiky – v roce 1924 – došlo ke spojení n"kterých 

obcí, jež pak tvo#ily jediný správní celek: Moravská Ostrava, P#ívoz, Vítkovice, Mariánské 

Hory, Záb#eh nad Odrou, Nová Ves a Hrab&vka. Po$et obyvatel se vyšplhal až na 114 tisíc. 

Po obsazení m"sta N"meckem došlo k vynucenému p#ipojení dalších obcí. V roce 1946 se 

proto název Moravská Ostrava zm"nil na Ostrava. Sou$asné statutární m"sto Ostrava tvo#í od 

roku 1992 celkem 34 obcí a žije v n"m 316 tisíc obyvatel.  25! 
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Obrázek 1 Historická mapa Ostravy r1836  31! 

 

2.3 Historie m#stského obvodu Ostrava Jih 

 

M"stský obvod Ostrava-Jih vznikl na katastru p&vodn" samostatných obcí Výškovice, 

Hrab&vka, Záb#eh nad Odrou a Dubina, která zasahuje až na katastry Nové a Staré B"lé. 

Historii obvodu lze vy$íst už ze znaku, který byl vytvo#en v roce 1994 a vychází z pe$etních 

obraz& p&vodních obcí. Základem znaku je $tvrcený štít. První pole p#evzalo symboliku 

pe$eti Záb#ehu. Jedná se o t#i st#íbrné kužely v $erveném poli, které v minulosti vyjad#ovaly 

p#íslušnost k olomoucké kapitule. V druhém modrém poli jsou st#íbrné váhy, v t#etím modrém 

poli je st#íbrná ryba. Poslední st#íbrno-$ervené šachové pole je heraldickou stylizací soudobé 

sídlištní zástavby.  

 Obvod Ostrava-Jih je v sou$asné dob" charakterizován jako nejlidnat"jší území 

Ostravy. Po$et jeho obyvatel se pohybuje okolo $ísla sto patnáct tisíc, což by jako samostatné 

m"sto bylo páté nejv"tší v (eské republice.  Historii zastupují i kulturní památky, mezi které 

bezpochyby pat#í kostel R&žencové Panny Marie a socha svatého Floriána v Hrab&vce. V 

Záb#ehu je kostel Navštívení Panny Marie, kterému byl darován gotický zvon z p#elomu 13. a 

14. století, což je pravd"podobn" nejstarší zvon na Morav". Památník ob"tem druhé sv"tové 

války na vysokých B#ezích v Záb#ehu, pomník anglických letc& vedle kostela v Hrab&vce, 

pam"tní deska na Klegov" ulici v Hrab&vce, pam"tní deska a vila Dr. Martínka v 
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Hrab&vce. Mezi kulturní a chrán"né památky pat#í i Jubilejní kolonie, postavená 

Vítkovickými železárnami podle projektu J. Friewalda v letech 1921 - 1932. Jedná se o 

d"lnické byty v Hrab&vce, situované do jednopatrových dom& se dvory a vnit#ními ulicemi. 

Dnes po rekonstrukcích tato $ást nabízí nejatraktivn"jší bydlení v obvodu. Návšt"vníky láká 

také nov" zrekonstruovaný zámek v Záb#ehu, jehož sou$ástí je i pivovar. [25] 

 

Obrázek 2 Znak m!stského obvodu Ostrava-Jih [25] 

 

2.4 Historie m#stské $ásti Záb%ehu nad Odrou 

 

Záb#eh nad Odrou tvo#í nejsevern"jší $ást m"stského obvodu Ostrava-Jih. V minulosti k n"mu 

pat#ily také katastrální území Záb#eh-Hulváky a Záb#eh-VŽ, tudíž jsou dnes $ásti území 

p&vodní historické obce sou$ástí dvou dalších ostravských m"stských obvod&, jimiž 

jsou Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice. Písemné záznamy uvád"jí ves Záb#eh poprvé v 

roce 1288. Po #ad" majitel& v prvních staletích existence p#ešel v roce 1652 do majetku  

olomoucké kapituly a s n"kterými dalšími sousedními obcemi z&stal – v rámci  

pet#valdského panství - v jejím držení až do zrušení patrimoniálního z#ízení v roce 1848. Na 

katastru zem"d"lské vesnice bylo též n"kolik rybník&. Na vývoj obce m"ly vliv nejen  

železárny v blízkých Vítkovicích, ale také továrna na lepenku založená v roce 1886, 

dále cementárna a hlavn" chemické závody Julia Rutgerse, které zpracovávaly vedlejší 

produkty vznikající p#i výrob" koksu. Od konce 19. století zde fungovala také cihelna; krom 
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kvalitních cihlá#ských hlín se zde t"žily i slévárenské písky. Pr&myslový rozvoj ale vyvolal 

také zm"ny demografické a sídelní. Ve t#icátých letech dvacátého století  byl  vilovou  $tvrtí  

Moravské Ostravy (zejména místní lokalita Záb#eh  - Družstvo). Nemocnice zde byla 

postavena v roce 1912, Záb#eh byl p#ipojen k Moravské Ostrav" v roce 1924. Obec byla 

b"hem druhé sv"tové války osvobozena  Rudou armádou dne 30. dubna 1945. Mezi 

nejvýznamn"jší historické stavby pat#í Kostel Navštívení 

Panny Marie a Záb#ežský zámek. [27] 

 

Obrázek 3 znak Záb"ehu nad Odrou [27] 

 

2.5 Charakteristika m#stského obvodu Ostrava-Jih 

 

Tém"# celé území m"stského obvodu se rozkládá mezi #ekami Odrou a Ostravicí, nepatrná 

$ást území se rozkládá i na pravém (východním) b#ehu Ostravice. Skládá se z celých  

katastrálních území Dubina u Ostravy, Hrab&vka, Výškovice u Ostravy a Záb#eh nad Odrou, 

která zahrnují místní $ásti B"lský Les, Dubina, Hrab&vka, Výškovice a Záb#eh. 

 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Ostrava – M"sto 

Historická zem": Morava 

Katastrální vým"ra: 16,31 km2 

Po$et obyvatel: 113 973  

Zem"pisná ší#ka: 49°47'37.64" s. š. 

Zem"pisná délka: 18°15'03.47" v. d. 

PS(: 70030 

Základních sídelních jednotek: 42 
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Celých místních $ástí: 5 

Adresa ú#adu: Horní 791/3  700 30 

 Ostrava-Hrab&vka 

 posta@ovajih.cz 

starosta: Karel Sibinský [27] 

 

 

Obrázek 4 Letecká fotomapa obvodu Ostrava- Jih [31 ] 

 

2.6 P%írodní podmínky 

 

2.6.1 Geologická charakteristika 

Na území Ostravy se stýkají dv" jednotky, fundament (eského masivu a Karpatská soustava. 

(eský masiv se nalézá v severovýchodní $asti . Je tvo#en devonem, na n"j navazujícím 

spodním karbonem a dále sedimenty svrchního karbonu. Na povrch vystupuj i hlavn" 

uhlonosné horniny spodního karbonu obklopené sedimenty miocenními a kvartérními. 

Karpatská soustava tvo#í v"tšinu území m"sta Ostravy. Je zastoupena vn"karpatskými 

p#íkrovy, budovanými slezskou a podslezskou jednotkou. Ty byly ve štýrské fázi alpínské 

orogeneze p#esunuty pres miocénní sedimenty vn"karpatské p#edhlubn". Geologická jednotka 

je p#ekryta geneticky r&znorodými sedimenty kvartéru, které dosahuji mocnosti až 20m. Na 
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skladb" kvartéru se uplat'ují také sedimenty fluviální , lakustrinní, organické, deluviální a 

eolické. Sedimenty svrchního karbonu jsou sou$ástí hornoslezské pánve Ostravsko 

Karvinského revíru (OKR). Lze jich dosáhnout prost#ednictvím vrtu a d&lních d"l. v

kvartéru území zasáhlo starší elsterské zaledn"ni a pozd"ji sálské zaledn"ní. Jsou zde 

p#ítomny ledovcové sedimenty. Svrchnoelsterské zaledn"ní tvo#í tilly. Sprašové hlíny 

svrchního pleistocénu nabývají mocnosti až 10m. !í$ní fluvialní sedimenty holocenního stá#i 

vypl'ují údolní nivy vodních tok&. Tvo#í je pís$ité st"rky a povod'ové pís$ité hlíny, pop#. 

hlinité pisky. V nivách se vyskytuji místy hnilokalové a slatinne uloženiny, které tvo#í mrtva 

ramena vodních tok&. Vliv pr&myslu v ostravské oblasti je velmi významný. Nacházejí se zde 

antropogenní sedimentární haldy a hlušiny z uhelných dol&, z hutních a chemických závodu a 

r&zné navážky a skladky. [28] 

Moravsko-slezská oblast se d"lí na díl$í jednotky: 

" moravikum 

" silesikum 

" brunovistulikum 

" moravsko-slezský devon 

" moravsko-slezský kulm (spodní karbon) 

" moravsko-slezský svrchní karbon  

 

Obrázek 5 Moravsko-slezská oblast: 1 - platformní formace a neogén karpatské p"edhlubn!, 2 

- permokarbon, 3 - okraj karpatské p"edhlubn!, 4 - moravsko-slezský devon a karbon, 5 - 

brn!nský masív, 6 - krystalinikum silesika, 7 - st"edo#eská oblast, 8 - kutnohorsko-svratecká 

oblast, 9 - lugická oblast, 10 - moldanubická oblast, 11 - granitoidy, 12 - p"esmyky, nasunutí, 

13 - zlomy, 14 - ozna#ení jednotek: MS1 - moravikum, MS2 - svinovsko-vranovské 

krystalinikum, MS3 - silesikum, MS4 - krystalinikum miroslavské hrást! a krhovické 
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krystalinikum, MS5 - brn!nský masív, MS6 - moravsko-slezský devon a spodní karbon (kulm), 

MS7 - moravsko-slezský svrchní karbon, MS8 - granitoidy silesika. [36] 

2.6.2 Geomorfoloqická charakteristika 

Z geomorfologického hlediska leží Ostravsko na rozhraní dvou systém  - alpskohimalájského 

a hercynského, podstatná !ást území je tvo"ena Ostravskou pánví spadající do 

alpskohimalájského systému, která svou podobu získala p"edevším díky fluviální a glaciální 

!innosti. Podstatnou m#rou se uplatnila antropogenní !innost - t#žba uhlí a hutnictví - bez 

nadsázky se dá tvrdit, že v p"ípad# Ostravy horninové položí zásadním zp sobem podmínilo a 

stále podmi$uje tvá"nost m#sta – v pozitivním i negativním smyslu.  

 

Provincie: Zapadni Karpaty  

             Subprovincie: Vn#karpatské sníženiny  

                           Podsoustava: Zapadni Vn#karpatske sníženiny 

                                          Celek: Moravská brána 

                                                        Podcelek: Oderská brána 

                                                                    Okrsek: Klimkovická pahorkatina, Oderská niva 

Podsoustava: Severní Vn#karpatské sníženiny 

              Celek: Ostravska pánev 

                         Podcelek: Ostravské roviny [7] 

 

2.6.3 Hydroloqická charakteristika 

Územím m#sta Ostravy protékají !ty"i velké "eky. Jedna se o "eku Odru, Ostravici , Opavu a 

Lu!inu. Z významných menších toku jmenujme Porubku a %erný potok. &eka Odra pramení 

v Oderských vrších ssz od obce Kozlova ve výšce 632mn.m., ústí do Baltského mo"e, plocha 

povodí je 118600 km2, na územi %R je to 10288 km2 (cca , 9% z celkového povodí "eky), 

pr m#rný pr tok u ústi 610 m3/s. Jedna se o vodohospodá"ský významný tok. Od Suchdola 

nad Odrou až po státní hranici je to celkem 22km, rychlost proudu p"esahuje 68 km/hod, 

proud je souvislý, netvo"i pe"eje, jen za p"ekážkami a místy u b"ehu se mohou tvo"it zp#tné 

proudy. &eka Ostravice vzniká soutokem Bíle a %erné Ostravice u Starých Hamru ve výšce 

521 m n. m., plocha povodí je 826,8 km2 , délka toku je 65 km, pr m#rný pr tok u ústí 14,23 

m3/s. Prameni a v horní !asti toku protéká hornatinou Moravsko slezských Beskyd, v dalším 

úseku te!e Frenštátskou a T"ineckou brázdou a v dolní !asti p"ed ústím protéká Ostravskou 

pánvi. Ostravice je vodohospodá"sky významný tok. Chrán#nou !ástí je p"írodní výtvor 

koryta reky pod m#stem Ostravice. Horní !ást toku se nachází ve vodohospodá"sky d ležité 
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oblasti Beskyd. " Reka Opava vzniká soutokem %erné a St"ední Opavy ve Vrbn# ve výšce 

540 m n.m. Ústi zleva do Odry u Ostravy - Svinova ve výšce 210 m n. m. Plocha povodí je 

2 088 km2 , délka toku je 118,6 km, pr m#rný pr tok u ústí je 15,01 m3/s. &eka Lu!ina 

(protéká Bartovicemi) pramení na severozápadních svazích Prašivé ve výšce 580 m n. m., 
ústí zprava do Ostravice v Ostrav# ve výšce 205 m n. m. Plocha povodí je 197,1 km2, délka 
toku 37,3 km. Vodohospodá"sky významný tok. Na "ece leží vodní nádrž Žermanice. Potok 

%erný p"íkop pramení východn# od Darkovi!ek ve výšce 260 m n. m. a ústí do Odry zleva u 

Pet"kovic v 205 m n. m. Plocha povodí je 17,1 km2, délka toku 7,3 km. [8] 

 

2.6.4 Vodní nádrže 

Oblast Ostravy zásobují pitnou vodou podzemní zdroje, dále dv# nádrže p"ehradního typu - 

vodní nádrž Šance a Vodní nádrž Kružberk . Další vodní nádrž Žermanice byla vybudována 

jako zásobárna užitkové vody pro ostravské pr myslové podniky.  29! 

 

2.6.5 Vodní nádrž Šance 

Šance je p"ehrada vybudovaná na "ece Ostravici, v údolí Beskyd. Stavba byla dokon!ena v 

roce 1970. Pod vodou p"ehradní nádrže zmizela !ást obce Staré Hamry a železni!ní tra' z 

Ostravice. Hlavním ú!elem p"ehrady je v sou!asnosti shromaž(ování zásob pro výrobu pitné 

vody v úpravn# Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí. D ležitým vedlejším využitím je 

regulace pr toku a ochrana p"ed povodn#mi.  

Rozloha:  335-337 ha 

Délka:  7,6 km 

Objem:  61,8 milionu m³ 

ší"ka paty hráze:  195 m  

ší"ka koruny hráze:  6 m 

délka hráze v korun#:  342 m 

délka hráze u paty:  215 m 

objem hrázového t#lesa:  1,34 milionu m³ 

 

2.6.7 Vodní nádrž Kružberk 

Byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí "eky Odry. Vodní 

nádrž slouží jako rezervoár pitné vody pro Ostravský region a rovn#ž jako ochrana p"ed 

povodn#mi. Voda z p"ehrady protéká 7 kilometr  dlouhou štolou vybudovanou ve skále do 

úpravny vody v Podhradí. 
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Rozloha: 306 ha 

Délka: 10 km 

Objem: 28,598 – 35,525milionu m³ 

délka hráze v korun#:  279,80m 

ší"ka koruny hráze: 9,5m 

objem hrázového t#lesa:  4,01 milionu m³  29! 

 

2.6.8 Klimatoloqická charakteristika 

Okres Ostrava pa"í do mírn# teplé oblasti, p"esn#ji do oblasti MT 10. Je charakterizována 

dlouhým, teplým, mírn# suchým létem. P"echodné období je krátké s mírn# teplým jarem a 

mime teplým podzimem. Zima je krátká , mírn# teplá a velmi sucha s krátkým trváním 

sn#hové pokrývky. [9] 

 

po!et letních dn  40 - 50 

po!et dn  s pr m#rnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

po!et mrazových dn  110 - 130 

po!et ledových dn  30 - 40 

pr m#rná teplota v lednu -2 -  -3 

pr m#rná teplota v !ervenci 17 - 18 

pr m#rná teplota v dubnu 7 -8 

pr m#rná teplota v "íjnu 7 -8 

pr m#rný po!et dnu se srážkami 1mm a vice 100 - 120 

srážkový úhrn ve vegeta!ním období 400 - 450 

srážkový úhrn v zimním období 200- 250 

po!et dn  se sn#hovou pokrývkou 50 - 60 

po!et dn  zamra!ených 120 - 150 

po!et dn  jasných 40- 50 

Tab. 1: Klimatické charakteristiky MT 10 [9] 

 

2.6.9 V trné pom ry 

B#hem roku p"evládá vlhké západní proud#ní. Atmosférický klid p"ispívá v podzimním 

období k hezkému, teplému a stálému po!así. Avšak v zim# i ve vlhkém pozdním podzimu 

podporuje zesílení inverzních situaci, za kterých velká !ást emisi p"icházejících do ovzduší 
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z stává v nejbližším okolí zdroj  zne!išt#ní. Síla v#tru v celoro!ním pr m#ru jen asi v 5% 

p"esahuje stupe$ Beaufortovy stupnice, a to p"evážn# v zimním období, p"i jihozápadním 

proud#ní. 

 

2.6.10 Pedoloqická charakteristika 

Na území m#sta Ostravy se nachází t"i typy pud. Jsou to hn#dé pudy na terasových 

uloženinách, nivní pudy a illimerizované pudy s illimerizovanými p dami oglejenými. Nivní 

p dy (fluvizem#) se nachází podél "eky Odry, Opavy a Ostravice. Vypl$ují plocha dna "í!ních 

údolí. Prvotními porosty byly lužní lesy, druhotnými údolní louky. P dotvorným substrátem 

jsou výhradn# nivní uloženiny ("í!ní a poto!ní náplavy). Nivní p dy jsou vývojov# velmi 

mladými p dami. P dotvorný proces je !asto periodicky p"erušován akumula!ní !inností 

vodního toku p"i záplavách. Pod nevýrazným humusovým horizontem leží mate!ní substrát 

tvo"eny naplaveným materiálem. Zrnitostní složení kolísá v závislosti na rychlosti toku a na 

vzdálenosti od "e!išt#. P"i bázi pudy leží št#rková vrstva. Hn#dé p dy na terasových 

uloženinách se nachází v bloku na okraji SV !ásti Ostravy. P vodní vegetaci hn#dých pud 

byly listnaté lesy. Jako mate!ní substrát se uplat$ují tém#" všechny horniny skalního 

podkladu. Jsou to pudy vázané na terasové št#rky a písky v nízkých rovinatých polohách. 

Hlavním p dotvorným pochodem je intenzivní vnitrop dní zv#trávání. Jde o vývojové mladé 

p dy, které mohou p"ejit v jiný p dní druh, nap". hn#dozem, podzol nebo pudy 

illimerizované. Illimerizované p dy s illimerizovanými p dami oglejenými se rozkládají na 

v#tšin#  území m#sta Ostravy. Illimerizované pudy jsou rozší"eny ve st"edních výškových 

polohách. Vznikaly p"evážn# pod kyselými doubravami a bu!inami. Mate!ním substrátem 

jsou nej!ast#ji sprašové hlíny, st"edn# t#žké glaciální sedimenty, n#kdy také zahlin#né 

terasovité sedimenty nebo hluboké zv#traliny pevných hornin. Hlavním p dotvorným 

procesem je illimerizace. Pod humusovým horizontem leží n#kolik decimetr  mocný horizont 

eluviální. postupn# p"echází v iluviální horizont, který zasahuje hluboko do mate!ního 

substrátu. Horizont pudy je obohaceny jílem, a tudíž je málo propustný pro vodu. Zrnitostn# 

jde o st"edn# t#žké a t#žší p dy. Obsah humusu je st"ední a jeho kvalita je mén# p"íznivá. 

P dní reakce je obvykle kysela a pudy jsou málo provzdušn#né. [10] 

 

2.6.11 Biogeoqrafická charakteristika 

Biogeoqrafická provincie: St"edoevropské listnaté lesy 

Biogeoqrafická podprovincie: Polonska 

Biogeografický region: Ostravsky, Pooderský 
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Ostravský bioregion zabírá geomorfologicky celek Ostravska pánev a !ást Moravské brány. 

Vyskytuji se zde podmá!ené stanovišt# na hlínách, se silným antropogenním narušením 

hlubinnou t#žbou uhlí a koncentraci mest a t#žkého pr myslu. Biota je p"evážn# 4. bukového 

stupn# se zastoupením hercynských prvku, p"edevším splavených horských karpatských 

druhu. Vegetaci tvo"í podmá!ené dubové bu!iny, luhy a olšiny. Ve volné krajin# dnes 

p"evažuje orná p da, vlhké louky, vodní plochy a olšové lesy. Pooderský bioregion zabírá 

centrální !ást geomorfologického celku Ostravska pánev a !ást Moravské brány. Je tvo"en 

nivami rek Odry a jejich p"ítoku. Je typicky nivní, 4. vegeta!ního stupn# se st"edoevropskou 

vlhkomilnou a mok"adní biotou. Biota regionu souvisí s Polonikem, z!ásti je ovlivn#na 

splavenými karpatskými, mén# hercynskými prvky. V sou!asnosti j sou zde hojn# zastoupeny 

vlhké louky, rybni!ní soustavy a menši lužní lesy, zpravidla s hodnotnou biotou. [11] 

 

2.7 Doprava 

 

2.7.1 Silni!ní doprava 

Stávající silni!ní doprava v regionu severní Moravy a Slezska ve sm#ru jihozápad-

severovýchod je vedena p"evážn# na silnicích I/47(dálnice D1 Praha – Brno – Ostrava), I/48 

a I/35. M#stská !ást Záb"eh Nad Odrou je ohrani!ena silnicí Rudná I/11, která slouží jako 

jižní obchvat Ostravy a je spojnicí Opavy s Haví"ovem. K"íží se s rychlostní silnicí II/647 

(Plze$ská) která sm#"uje Bravantice - Klimkovice - Poruba - Záb"eh - Hrušov - Bohumín 

(17.listopadu – Plze$ská - Mariánskohorská - Muglinovská - Bohumínská). Rychlostní silnice 

I/11 (Rudná), MÚK se rovn#ž k"íží s rychlostní silnicí I/59 - ul. Fryštácká – hrani!ní okres 

Ostrava - Frýdek-Místek. Dále má napojení na: Okr. k"iž. Vr!ení (I/32) - Chlumec n.C. - 

Nové M#sto (I/36) - Hradec Králové (I/33, I/35, I/37, I/31) - Vamberk (I/14) - Žamberk - 

%ervená Voda (I/43) - Štíty (I/43) - Bludov (I/44) - Šumperk - Rapotín (I/44) - Rýma"ov - 

Bruntál (I/45) - Opava (I/46, I/57) - Ostrava (I/47, I/58, I/56, I/59) - Haví"ov - %eský T#šín 

(I/48, I/67) - T"inec-Nebory (I/68) - Jablunkov – Slovensko.  

V oblasti Ostravy - Záb"ehu se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy na silnicích 

I. , II. T"ídy, místních komunikací, statické a hromadné dopravy. Celoro!ní pr m#rná 

intenzita dopravy silnice I/11  je 17969 vozidel za 24h a silnice II/647 – 5575 vozidel za 24h. 

Proto byla na silnici I/47 rozší"ena kapacita a napojena na dálnici D1. Dálnice D47 (D1) 

doplnila chyb#jící dálni!ní p"ipojení centra aglomerace a krajského m#sta Ostravy na stávající 

dálni!ní sí' %eské republiky, která je již integrována do evropské sít# dálnic a rychlostních 
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silnic prost"ednictvím dálni!ní sít# Slovenska a N#mecka. Sou!asn# umož$uje napojení na 

dálni!ní sí' Polska a prost"ednictvím budované sít# dálnic a rychlostních silnic v Polsku na 

severoevropskou sí' rychlostních komunikací s potenciálními dopravními koridory na 

severozápad Evropy a severovýchod Evropy.  

 

Obrázek 6 Silni ní sí! v Moravskoslezském kraji 

 

2.7.2 Místní komunikace 

Záb"eh nad Odrou je ze severozápadní strany ohrani!en místní komunikací I. t"ídy – ulici 

Výškovickou která se jižn# napojuje na ulici Blanickou a Proskovickou a severovýchodn# na 

ulici Ruskou dále sm#"ující na Vítkovice. Velká !ást ostatních komunikací má charakter 

ú!elových komunikací – vjezdy na soukromé pozemky, vjezd ke sportovnímu areálu, 

obchodu atd. Povrch vozovky je p"evážn# z asfaltu, jejich technický stav závisí však na 

zástavb#, majetkových a terénních podmínkách. Silni!ní provoz je pln# usm#rn#n dopravním 

zna!ením. 

 

2.7.3 Železni!ní doprava 

Ostrava má 5 železni!ních nádraží. Nejvýznamn#jším je Ostrava – Svinov. Ostrava hlavní 

nádraží se nachází v m#stské !ásti P"ívoz, Dalšími jsou nádraží Ostrava-st"ed, Ostrava-

Vítkovice a Ostrava-Kun!ice. Z nádraží Ostrava-Svinov vychází také d ležitá železni!ní tra'  

ve sm#ru na Opavu, nádražím Ostrava-st"ed projížd#jí p"edevším vlaky ve sm#ru na Frýdek-

Místek a do poho"í Beskyd. Od konce roku 2007 je v provozu i nová  železni!ní  stanice 

Ostrava-Stodolní u Stodolní ulice, která výrazn# zrychlí p"epravu ve sm#ru na Haví"ov. Další 
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dv# železni!ní stanice Ostrava-T"ebovice a Polanka nad Odrou mají pro dopravu menší  

význam. Hlavní koridor železni!ní dopravy je trasa Praha-Ostrava, která je spojena denn# 

také šesti až sedmi páry spoj  vlaky Supercity „Pendolino“, které nabízí vysoký komfort a 

rychlost p"epravy a navazují na služby %eských aerolinií. 

 V blízkosti Záb"ehu nad Odrou vede dvoukolejná železni!ní tra' nazývaná Polanecká 

spojka vedoucí z Polanky do Ostravy Vítkovice, Kun!ice, dále pak severn# do %eského 

T#šína a jižn# T"ince. K osobní doprav# je spojka využívána hlavn# v ned#li, kdy tudy 

projížd#jí rychlíky mezi T"incem a Prahou. P#ší most p"es silnici Rudnou vede k nejbližší 

zastávce druhé koleje Polanecké spojky Kpt. Vajdy. na m#stskou hromadnou dopravu 

tramvajových spoj  6 (Nám#stí Republiky – Výškovice) a 11(Výstavišt# – Záb"eh). Soub#h s 

železni!ní tratí za!íná za nádražím Ostrava Vítkovice a kon!í za Mostem Mládeže, kde 

pokra!uje p"es ulici Pavlovova a dále na ulici Výškovická a kon!í na odbo!ce sm#rem na 

zastávku Záb"eh.  

 26! 

 

2.7.4 Statická doprava 

Dopravou v klidu je "ešeno p"edevším odstavování a parkování osobních vozidel 

v zastav#ném území, mimo jízdní pruhy komunikací po dobu kdy se vozidlo nepoužívá. Typ 

odstavování závisí na druhu bytové zástavby – rodinné domy, bytové domy. Parkování je 

umíst#ní vozidla mimo jízdní pruh komunikace p"i návšt#v# objekt  ob!anské vybavenosti. 

V m#stské !ásti Záb"ehu nad Odrou je odstavných stání nedostatek. Hlavní parkovací plochy 

jsou p"edevším na ulici Jugoslávská a St"edoškolská. Parkovací místa pak dopl$ují plochy u 

supermarket  Albert a Lidl. To však ne"eší pot"ebu odstavných stání pot"ebnou pro sídlišt#.  

 

2.7.5 Hromadná doprava 

M#stská hromadná doprava v Ostrav# je sou!ástí Integrovaného dopravního systému ODIS, 

který v Ostrav# a okolí garantuje koordinovanou p"epravní nabídku více dopravc . P"ímo 

v Ostrav# operuje p"edevším Dopravní podnik Ostrava, který provozuje na sedm set vozidel 

v husté síti tramvajových, autobusových a trolejbusových linek, a ro!n# p"epraví až 114 mil. 

osob. M#sto je rozd#leno do !ty" zón. Nov# byla vytvo"ena zóna i Ostrava XXL, která 

zahrnuje obce a m#sta v bezprost"edním okolí Ostravy. Sou!ástí Integrovaného dopravního 

systému ODIS je také mimo"ádn# rozvinutá p"ím#stská doprava, jejíž linky vedou i do 

okolních obcí. N#kolik p"epravních spole!ností navíc nabízí i spoje dálkové a mezinárodní. 
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Úst"ední autobusové nádraží se nachází nedaleko centra m#sta a železni!ního 

nádraží Ostrava-st"ed. M#sto Ostrava se d#lí na 4 dopravní zóny MHD, jsou to:  

1 zóna: Hoš'álkovice, Hulváky, Lhotka, Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Nová Ves, 

Pet"kovice, P"ívoz a !ást Vítkovic  

2 zóna: Antošovice, Bartovice, He"manice, Hrušov, Koblov, Kun!ice, Kun!i!ky, 

Michálkovice, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava 

3 zóna: B#lský les, Dubina, D l Paskov, Hrabová, Hrab vka, Nová B#lá, Proskovice, Stará 

B#lá, !ást Vítkovic, Výškovice, Záb"eh  

4 zóna: Krásné Pole, Martinov, Plesná, Polanka, Poruba, Pustkovec, Svinov, T"ebovice 

Další dopravní zóny jsou v rámci programu XXL. Hromadnou dopravu m#stského obvodu 

Ostrava-Jih zabezpe!ují tramvaje a autobusy z toho !ást Záb"eh Nad Odrou je dostupný 

z ulice Plze$ské a z ulice Výškovické. Ob# ulice jsou velmi frekventované s velkým po!tem 

zastávek a spoj .   26! 

 

2.7.6 Cyklistická doprava 

V Ostrav# je necelých 200 km zna!ených cyklotras vedoucích po mén# frekventovaných 

komunikacích a cyklostezkách a 8 oficiálních cyklotras vedené m#stem. V nejbližších letech 

by m#la Ostrava rozší"it trasy až na 330 kilometr . Kolem území studie prochází trasa B. 

Zprovozn#ný úsek trasy B za!íná za hranicí Ostravy v centru Krmelína na k"ižovatce u 

kulturního domu. Trasa pokra!uje po ulicích Kostelní a Zahradnická k stezce pro chodce a 

cyklisty k silnici I/58 (ul. Staroveská). Tuto silnici trasa k"íží a po ul. U Paleska pokra!uje 

podél lesa sm#rem severním až na hranici Staré B#lé, odkud vede poli k ul. Gregárkov#, 

Hlin#né a Je!mínkov#. Trasa pak pokra!uje podél ul. Blanické ke koupališti a dále po ul. Na 

Zám!iskách do B#lského lesa. Z lesa trasa vychází na k"ižovatce ulic %ujkovova a kpt. Vajdy 

a po posledn# jmenované ulici vede k ul. Pavlovov#. Trasa mí"í po lávce p"es ul. Rudnou a 

dále po ul. Jugoslávské a Rottrov# k podchodu pod ul. Plze$skou a po ul. Starob#lské k %EZ 

arén#. Z ul. Závodní trasa mí"í po ul. Sovov#, Ruské, Me!nikovov# a Syllabov# k Romovce. 

Další pokra!ování p"es Vítkovice vede ulicemi U Cementárny, Štramberská, Pohrani!ní a 1. 

Máje. Na této ulici trasa vchází do m#stského obvodu Moravská Ostrava a P"ívoz, po ul. 

Pr myslové, po nové stezce podél ul. Železárenské a po ul. Na Jízdárn# mí"í trasa ke 

Krajskému ú"adu. Trasa vchází do sadu dr. M. Horákové a po ul.Varenské a Sládkov# mí"í k 

do!asnému ukon!ení na sídlišti Fifejdy.  26! 
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Obrázek 7 výškový profil cyklotrasy B  26! 

 

2.8 Technická infrastruktura 

 

2.8.1 Vodovodní sít  

Spole!nost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele m#sta Ostravy pitnou 

vodou z ve"ejné vodovodní sít#. 30 až 35% pitné vody vyrábíme z podzemních zdroj  

nacházejících se v oblasti m#sta Ostravy. Ro!ní produkce pitné vody z podzemních zdroj  se 

pohybuje okolo 7,5 až 9,5 mil. m3 vody. 65 až 70% je nakupováno od SmVaK Ostrava, a.s. 

Jsou to vody povrchové z nádrží Kružberk a Šance. Vodovodní sí' v délce 1 327 km, v!etn# 

vodovodních p"ípojek, dopravuje pitnou vodu pro 314 000 obyvatel m#sta Ostravy. Distribuce 

pitné vody:  25! 

 

Délka vodovodní sít# : 1044 km 

Délka vodovodních p"ípojek : 283 km 

Po!et vodovodních p"ípojek : 28342 ks 

Po!et vodom#r  zabudovaných v síti : 28375 ks 

Po!et !erpacích stanic : 8 ks 

Po!et úpraven vod : 2 ks 

Po!et vodojem  : 13 ks 

Objem vodojem  : 38 430 m3 

 

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves  

Je dodnes nejv#tší a nejvýznamn#jší vodárnou na území m#sta Ostravy. Úprava vody na této 

úpravn# je vícestup$ová z d vodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iont  v 

surové vod#. Do vody se dávkuje vápenné mléko pro úpravu pH, polyflykulant ASP 20 
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Degremot pro zvýšení ú!innosti filtrace a chlorová voda pro desinfekci. Úpravna zásobuje 

hlavn# centrální !ást Ostravy, Mariánské Hory, P"ívoz, dolní tlakové pásmo Slezské Ostravy, 

Hrušov, dolní !ást He"manic, Muglinov a !ást Ostravy - Poruby.  25! 

 

Vodní zdroj II. vodovod - Ostrava – Záb eh 

Vodní zdroj byl postupn# budován v letech 1930 - 35  a je tvo"en  3 jímacími "ady (s 

celkovým po!tem 36 studní) a 3 !erpacími stanicemi umíst#nými v Záb"ehu v areálu 

B#lského lesa. Jímaná voda je zbavována agresivního oxidu uhli!itého na aera!ních v#žích a 

p"ed !erpáním do vodovodní sít# hygienicky zabezpe!ována dávkováním chlorové vody. 

Zdroj zásobuje Záb"eh, Vítkovice a !ást Hrab vky.  25! 

 

2.8.2 Kanaliza!ní sí" 

Kanaliza!ní sí' v délce 923 km, v!etn# kanaliza!ních p"ípojek. P"evážná !ást kanalizace pro 

ve"ejnou pot"ebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se za!alo u n#kterých nov# 

budovaných sídliš'. Z hlediska odkanalizování je na území m#sta vytvo"eno n#kolik 

kanaliza!ních systém  s !išt#ním odpadních vod na %OV nebo s odvád#ním odpadních vod 

p"ímo do recipientu. V rámci rozší"ení kanaliza!ního systému spole!nost spolu se statutárním 

m#stem Ostravou vytvá"í podmínky pro plošné odkanalizování p"ilehlých oblastí s odvedením 

odpadních vod na Úst"ední !istírnu odpadních vod. Financování je zajišt#no spoluú!astí 

Evropské unie a statutárního m#sta Ostrava v rámci p"edstrukturálních fond  ISPA. Stavba 

doplní stávající systém jednotné kanaliza!ní sít# Ostravy v délce 18 km tak, aby bylo možné 

p"ivád#t na Úst"ední !istírnu odpadních vod odpadní vody ze spádových oblastí Krásné Pole, 

Polanka a Klimkovice, Proskovice, Stará B#lá, a z !ásti Muglinova.   33! 

 

Odvád"ní a  išt"ní odpadních vod: 

Délka kanaliza!ní sít# : 728 km 

Délka kanaliza!ních p"ípojek : 195 km 

Po!et kanaliza!ních p"ípojek : 19 281 ks 

Po!et !erpacích stanic : 19 ks 

Po!et !istíren odpadních vod : 4 ks 

Drobné vodní toky : 17 km 

Po!et obyvatel napojených na kanalizaci : 279 046 

Z toho s !istírnami odpadních vod :  253 070 
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2.8.3 Zásobování plynem 

Výlu!ným dodavatelem zemního plynu do ostravského regionu je RWE Severomoravská 

plynárenská. Zásobování je zabezpe!eno z tranzitního plynovodu pres p"edávací stanice 

VVtl/vtl Štramberk 250 000 m3/k D#hylov 300 000 m3/ k Z t#chto p"edávacích stanic je do 

Ostravy p"ivedeno 7 vtl p"ivad#!  DN 300 - DN 500 . Systém vysokotlakých plynovod , 

regula!ních stanic a st"edotlaké sít# m#sta Ostravy vytvá"í dva odd#lené systémy. Jeden pro 

oblast Poruby a okolí, druhy tvo"í ostatní !ásti m#sta.  34! 

 

2.8.4 Zásobování elektrickou energií 

Je z celkové pot"eby m#sta zajišt#no cca z 35 % z místních elektráren (ETB, E-Ostrava, 

ENH, EVZ ) .  

Zdroje %EZ:  T"ebovice: 50MW 

Závodní zdroje:  Nová Hu': 150MW 

 Vítkovice: 77MW 

 

Zbývající !ást elektrické energie je p"ivedena z jednotné sít# VVN 110 kV a nad"azené VVN 

220 a 400 kV. Významnými uzly mimo m#sto Ostravu jsou: 

Elektrárna D#tmarovice:  680 MW 
Rozvodny Nošovice:  R 400/110 kV 500 MW 
Albrechtice:  R 400/110 kV 2 x 250 MW 

Liskovec:  R 400/110 kV 2 x 200 MW 
Vratimov: R 400/110 kV 

Bohumín: R 110 kV 

Rozvodny Ostravy:  

ETB (T"ebovice): 110 kV/22 kV    

Martinov 110 kV/22 kV   

E-Ostrava 110 kV/22 kV  

%erná Louka 110 kV/22 kV 

Kun!ice 110 kV/22 kV 

Výškovice 110 kV/22 kV 

Hrabová 110 kV/22 kV 

Rudná 110 kV/22/10 kV 
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P"evážná !ást VVN 110 kV je vedena jako venkovní. Pouze vedení !. 5001, 5002 (Vratimov - 

NH3 ) a !ást trasy 655 a 656 (Kun!ice - VŽ1) je vedena v kabelech v zemi nebo na 

nadzemních lávkách. Distribu!ní sí' VN je provozována  o hladinách 10kV a 22kV. Ve m#st# 

Ostrav# je 350 distribu!ních trafostanic napájených ze sítí VN 22 kV zajištující 30% 

z celkového distribu!ního odb#ru. Jednou z nejvýznamn#jších sou!asných investicí 

spole!nosti %EZ Distribuce na severní Morav# je práv# dokon!ená rozvodna 110 kV v 

Ostrav# na ulici Rudná. Nový uzel distribu!ní sít# je odpov#dí na r st spot"eby, který 

vyvolaly zejména požadavky investor  v pr myslové zón# nad Porubkou a v okolí stávajícího 

Shopping parku.  V lokalit# Záb"eh nad Odrou je zavedena podzemní sí' 22 kV napojená na 

TR Kun!ice využívaná hlavn# pro zvýšený zájem elektrického vytáp#ní, záložní napájení pro 

sí' 110 kV je napojeno na novou rozvodnu %EZ.  35! 

 

2.9 Bydlení 

Ostrava-Jih je vnímána p"edevším jako jedno velké panelové sídlišt# a !asto bydlení na 

sídlišti lidé vnímají jako nevyhovující. Sídlišt# sestává p"evážn# z velmi dlouhých deskových 

dom , které na n#kolika místech dopl$ují domy výškové a na okrajích  skupiny 

!ty"podlažních dom . Bydlení v Záb"ehu nad Odrou má také charakteristiku typického 

sídlišt# budované v 70. letech. P"esto p sobí lidšt#ji než zbylá !ást Ostravy-Jihu. V celé !ásti 

nejsou známky po rozsáhlejší revitalizaci sídlišt#. Zm#ny jsou vid#t jen na fasádách dom , 

nebo jiná využití ob!anské vybavenosti. V sídlištním komplexu se nachází 5 škol z toho 4 

st"ední školy na ulici St"edoškolská. Na tak malém území je hustota škol neobvyklá. Když 

p"i!teme 2 mate"ské školy, dalo by se "íci že mladý !lov#k zde m že vyr stat bez 

p"ekonávání dalekých vzdáleností až do st"edoškolského vzd#lání. Další pozitiva jsou 2 

supermarkety p"ímo v centru sídlišt#, blízká docházková vzdálenost na m#stskou hromadnou 

dopravu s možností výb#ru n#kolika zastávek a spoj . Sm#rem na západ tvo"í okraj sídlišt# 

zástavba rodinných domk  za nímž se nachází h"bitov. Celé sídlišt# trpí nedostatkem zelen#, 

d#tských h"iš' a krom# sportovních ploch st"edních škol i dalšími prostory sportovního vyžití 

pro ve"ejnost.  

                         

2.10 Ob!anská vybavenost 

V Záb"ehu nad Odrou  jsou 4 st"ední školy (SPŠ Stavební, SPŠ akademika Heyrovského a 

gymnázium, u!$ovské dílny, st"ední škola Stavební a d"evozpracující), základní škola 

Jugoslávská, 2 mate"ské školy. Kulturu pro obvod Ostrava-Jih zajiš'ují krom# Domu kultury 

Akord i Kulturní d m K-TRIO, záb"ežské kino Luna, Komorní klub na Velflíkov# ulici v 
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Hrab vce a v neposlední "ad# %EZ Aréna, která je využívána ke sportovním i jiným 

spole!enským akcím. V lét# roku 2006 za!al ve"ejnosti sloužit Vodní areál Jih na Svazácké 

ulici v Záb"ehu. Má dva tobogány a !ty"i skluzavky, padesátimetrový plavecký bazén, 

relaxa!ní bazén atypického tvaru a d#tský bazén. Návšt#vník m slouží také nová sportovišt#. 

Nabídka služeb celého areálu je postupn# rozši"ována a zkvalit$ována. Kompletn# by m#l být 

dokon!en v roce 2010. Cílem je, aby byl využitelný celoro!n#. 

 

2.11 Koncepce územního systému ekologické stability  (USES) 

 

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vybrána soustava ekologicky stabiln#jších 

!ásti krajiny, které jsou ú!eln# rozmíst#ny na základ# ekologických funk!ních a prostorových 

kritérií. Návrh místního systému ekologické stability v rámci územního plánu m#sta Ostravy 

je "ešen v rozsahu celého okresu Ostrava v!etn# severní !ásti CHKO Pood"í (celkem 214 

km2). Pate"í systému ekologické stability v "ešeném území je nadregionální biocentrum 

Pood"í s navazujícími nadregionálními biokoridory "ek Odry a Opavy. Nadregionální SES je 

dopln#n „suchou“ "adou, procházející jihovýchodním a severovýchodním okrajem m#sta, 

propojenou s Pood"ím regionálním tahem údolím Jarkovského potoka. Na nadregionální SES 
se napojuji významné regionální tahy údolím Ostravice a Lu!iny. Jádrem SES v západní !ásti 

území je regionální biocentrum B"ezí, spojené regionálními biokoridory jednak s nivami Odry 

a Opavy, jednak s regionálním biocentrem horník v okrese Opava. Hlavním problematickým 

úsekem je jižní úsek nadregionálního biokoridoru (K 99) propojující RBC Bu!ina s RBC 

Paskov ležící v okrese Frýdek – Místek. Zde bylo nutno z d vodu respektování schváleného 

ÚPN obce Šenova a v souladu s ÚTP regionálního ÚSES navrhnout mimo katastrálního 

území Šenova, na území m#sta Ostravy. Navrhovaná trasa NRBK se vztahuje ke katastr m 

Bartovic a Kun!ic; v jejím pr b#hu jsou rovn#ž navrhována vložená lokální biocentra.  32! 

 

2.11.1 Koncepce zelen  a rekreace 

Rozvoln#ná zástavba území umož$uje v!lenit do mezilehlých nezastav#ných území výrazný, 

spojitý systém zelených ploch. V rámci tohoto propojujícího systému zelen# jsou situovány i 

jednotlivé !lánky systému ekologické stability krajiny. c, kde využívají výrazných stávajících 

p"írodních prvk , ale také podél Ostravice a Lu!iny, kde je t"eba zele$ stále rozši"ovat. Na 

p"írodní partie podél "ek navazují lesní plochy, zele$ na hranách "í!ních teras, parky, zele$ 

ochranných pásem velkých závod , nov# založené rozsáhlé plochy zelen# na velkoplošných 
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odvalech a rekultivovaných skládkách a lesní masívy v okrajových polohách m#sta. Pásové 

uspo"ádání umož$uje pronikání zelen# mezi jednotlivé funk!ní celky i do hloubky obytných 

zón, kde se tak zvyšuje hodnota obytného prost"edí. Na areály zelen# na okrajích obytných 

zón navazuji sportovní areály, V zelených pásech hlavn# podél vodote!í jsou vedeny 

turistické cesty a cyklistické stezky, propojující navzájem jednotlivé rekrea!ní a sportovní 

areály, areály koupališ', areály vodních sport  apod.  26! 
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3. PR"VODNÍ ZPRÁVA 

 

3.1 Identifika!ní údaje 

 

Návrh podal:  Zpracoval:  

Magistrát m#sta Ostravy Bc.Václav Halfar 

71000 Ostrava 

 

3.2 Podklady 

 

územní plán m#stského obvodu Ostrava – Jih 

ZABAGED –  

      -   výškopis, 

       -   katastrální mapa 

       -    ortofoto 2009 

       -    informace o parcelách v "ešeném území  

       -    polohopisné zobrazení technické infrastruktury 

Vyjád"ení správc  inženýrských sítí 

Dalkia %eská republika, a.s. 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

 3.3 Základní údaje o zadání 

 

Zadání poskytnuté magistrátem m#sta Ostravy je urbanisticko-architektonické "ešení lokality 

V Záb"ehu nad Odrou v m#stském obvodu Ostrava - Jih. Cílem "ešení diplomové práce je 

"ešit bytovou zástavbu v!etn# návrhu pot"ebné ob!anské vybavenosti, ve"ejného prostranství a 

parkov# upravených ploch ve vymezeném území. Návrh obsahuje urbanistické "ešení a 

rozvržení ploch pro 15 bytových dom , do 5 podlaží NP, ve"ejných prostranství, technické 

infrastruktury, dopravního napojení, odstavných ploch, návrh zelen#, "ešení odpadového 

hospodá"ství. V návrhu je t"eba zohlednit návaznost na sousední sídlišt#, vy"ešit ú!eln# vliv 

hluku z blízké dopravní trasy a tramvajové trati 
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3.4 Vymezené území 

&ešené území je v sou!asné dob# nevyužívaná plocha o rozloze 11000 m2. V d"ív#jších 

dobách byly na daném území rybníky a dodnes je p da místy bažinatá, zarostlá houštím a 

nevzhledným neudržovaným porostem. Reliéf terénu je nerovnom#rný, místy vytvá"í kopce i 

n#kolik metr  vysoké. Velká !ást území je skryta hustým porostem a stává se tak úto!išt#m 

bezdomovc . Z jižní strany je území lemované ochranným protihlukovým valem chránícím 

p"ed mimoúrov$ovým k"ížením ulice Rudné a Plze$ské.  

 

Obrázek 8 Fotodokumentace sou asného stavu – pohled z jihozápadní strany 

 

Obrázek 9 Fotodokumentace sou asného stavu – 

pohled ze severozápadní strany na p#ilehlé sídlišt" 



31 
 

 
Obrázek 10 Fotodokumentace sou asného stavu – pohled z jihovýchodní strany 

 

Obrázek 11 Fotodokumentace sou asného stavu – pohled z jihozápadní strany 

 

3.5 Širší vztahy 

 

&ešená lokalita je v p"ímé návaznosti na stávající sídlišt# Záb"ehu nad Odrou. P"íjezdové 

sm#ry jsou dva. Jeden ze severu po ulici Jugoslávské, za!ínající u zastávky Karpatská a 

vedoucí kolem dvou supermarket  Lidl a Albert. Ulice má malou frekventovanost dopravy, se 

zákazem vjezdu vozidel nad 30 tun. Ze západní strany se ulice Jugoslávská napojuje na ulici 

Výškovickou u zastávky Obchodní centrum. Odtud m že být p"íjezdovou cestou také ulice 

St"edoškolská kon!ící 50m od kolm# procházející cyklostezky trasy B, která tvo"í západní 

hranici území. Severní !ást ohrani!uje stávající sídlišt#, kde hlavní dominantou tvo"í vysoké 

panelové domy typu T 06B-BTS stav#ných v 70. letech. Mezi velmi frekventované úseky 

pat"í rychlostní silnice Rudná (jih) a silnice Plze$ská (západ), ob# odd#lené protihlukovým 

valem od území studie. 
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Obrázek 12 Lokalizace #ešeného území – širší vztahy 

                

 

3.6 Limity v území 

 

&ešené území neprotíná žádné ochranné pásmo. Veškeré ochranné pásma stávající inženýrské 

sít# probíhají kolem n#j v dostate!né vzdálenosti. Území zasahuje jen hranice dot!ených vliv  

d lní !innosti. D lní !innost je v dané lokalit# ustálena. 

 

3.7 Funk!ní využití  

 

Podle územního plánu je "ešená plocha za"azena do kategorie bydlení hromadné. Bydlení v 

nájemných domech v m#stské a sídlištní zástavb#.  

Nejvyšší p"ípustné hladiny venkovního hluku:  

- uvnit" m#stské zástavby 55/45 dB  

- na okraji m#sta 50/40 dB  
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 1) Vhodné  

- R zné typy nájemných dom  (v#tšinou nad 3 N.P. viz poznámka) p"evážn# bez vestav#né  

vybavenosti.  

- Vybavenost, sloužící danému území: za"ízení obchodu, služeb, místní správy, p"edškolní, 

školní  

(základní a st"ední školy), zdravotnická, sportovní, stravovací, spole!enská, za"ízení pro 

volno!asové  

aktivity.  

- P"íslušné komunikace motorové, cyklistické, p#ší, parkovišt#.  

- Zele$ ve"ejná a obytná, d#tská h"išt#, h"išt# pro mládež a dosp#lé.  

2) P ípustné  

- Vybavenost, sloužící širšímu území: za"ízení obchodu, služeb, stravování, školská, 

zdravotnická,  

církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní.  

- Nerušící drobná výroba a služby.  

- P"íslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestav#né garáže.  

- Nezbytná technická vybavenost.  

3) Výjime!n# p ípustné  

- Rodinné domky.  

- Hotely, administrativní budovy.  

- Boxové garáže  

- Benzinová !erpadla jako sou!ást hromadných garáží [6] 

 

3.7.1 Vlastnictví pozemk# 

V "ešeném území jsou pozemky ve vlastnictví soukromých osob a firem. Velkou !ást již 

odkoupil Statutární m#sto Ostrava – Ú"ad m#stského obvodu Jih. Zbylé pozemky vlastní:  

SPR Holding, Fromeliusova Zuzana, SJM Klimek Lubomír a Klimkova Zdenka Kutejova 

Hana, SJM Mokroš, Mokrošova Blanka, Iva  Pavlovova, P"ádka Miroslav.  

Ú"ad m#stského obvodu Jih nadále jedná o vykoupení zbylých pozemk  a seskupení území 

jako celku pro navrhovanou výstavbu. 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHU 

 

4.1 Návrh urbanistického  ešení 

Úkolem je návrh využití nezastav#ného pozemku v m#stské !ásti Záb"ehu nad Odrou, hlavn# 

pro hromadné bydlení. Forma hromadného bydlení je "ešena v bytových domech. P"ízemí 

bytových dom  je "ešeno individuáln#. V úvahu p"ipadá ob!anská vybavenost, garážová stání 

se sklepy, nebo p"ízemní byt se sklepy. Bydlení je navrženo až do výškové regulace 5.NP. u 

nejvyššího bytového domu. V jednotlivých konceptech je také definovaná hranice mezi !ásti 

soukromého užívání území a ve"ejného užívání území. Prostorové a objemové uspo"ádání je 

ur!eno tak aby byl dodržen vzájemný odstup budov z d vod  oslun#ní obytných prostor. 

Obytné prostory jednotlivých byt  musí být osv#tleny p"ímo denním sv#tlem a zárove$ 

klidové prostory odd#leny od prostor rušn#jších.  

Návrh dopravní infrastruktury "eší automobilovou dopravu v klidu i v pohybu a zárove$ je 

napojené na stávající dopravní sí', tak aby co nejmén# m#nil daný provoz okolního území. 

Celé území bude také vyžadovat terénní úpravy, hlavn# zarovnání kupovitých nános  hlíny, a 

odvodn#ní pozemku. U všech variant je uvažována také cyklostezka trasy B v návrhu 

sm#"ována kolem protihlukového valu. 

 

Do fáze územní studie jsou detailn# zpracovány 2 návrhy a t"etí je ve fázi konceptu. 

 

4.2. Koncept návrhu  

 

 

Obrázek 13 koncept návrhu  
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Koncept návrhu je rozd#len na t"i bloky, p"i!emž jižní blok je rozd#len mén# frekventovanou 

komunikaci sloužící hlavn# obyvatel m bytových dom  tohoto bloku. Z východní strany se 

p"ijíždí p"es kruhový objezd, kde dále pokra!ujeme severn# na ulici Jugoslávská. D vodem 

ke sklonu navržené komunikace byla možnost napojení na ulici St"edoškolskou, která kon!í 

50m od návrhového území. Koncept návrhu se zam#"uje p"edevším na správnou orientaci 

budov podle oslun#ní obytných prostor. Uvažovány jsou bytové domy pavla!ového typu, 

nebo chodbového typu se !ty"mi byty na patro. Ostatní domy jsou schodiš'ového typu 

se dv#ma byty na patro. V#tšina dom  jsou orientované hlavními vchody na východ. Tímto 

jsou pavla!ové domy mén# vhodné, z d vodu nadm#rného hluku z jižní a východní strany od 

silnic Plze$ská a Rudná. Domy v severním bloku mají hlavní vchod sm#"ován na jih, avšak 

dispozice domu je uvažována s pr chozí chodbou až k obslužné chodb# byt , umíst#na na 

sever. Ze severní !ásti jsou navrženy parkovací plochy pro odstavná i parkovací stání. 

V centrálním bloku jsou bytové domy navrženy s podzemním parkováním, to uvolní okolní 

plochu pro d#tská h"išt#, parky, prostory pro ven!ení ps  a jiná využití. 

 

4.3. Návrh !.1 

 

 

Obrázek 14 návrh  .1  

 

Stejn# jako v p"edešlém konceptu je území rozd#leno do t"ech blok . Ulice rozd#lující severní 

a st"edový blok je vedena kolmo ke spojovací komunikaci na ulici Jugoslávská. Neuvažujeme 

tedy napojení na ulici St"edoškolskou, která bude nadále sloužit hlavn# jako p"íjezdová 
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komunikace k místním školám. Bytové domy jsou zde uspo"ádány do liniové zástavby, kde  

ve st"edovém bloku vytvá"í uzav"enou oblast od okolních frekventovan#jších ulic. Jižní !ást 

celého území je tedy pro komfortn#jší bydlení, s parkovou plochou pro odpo!inek a sport. 

Nechybí zde prostor pro ven!ení ps  a d#tská h"išt#. Jižní blok je ohrani!en protihlukovým 

valem a cyklostezkou napojující se na známou Ostravskou cyklotrasu B a je rozd#len 

pr chozím chodníkem s parkem a zahradou. Bytové domy jižního bloku jsou vysoké t"i patra 

se 4-6 byty. Tomu odpovídají odstavná stání p"ed domy. V severním bloku jsou bytové domy 

vysoké do 5 NP se !ty"mi byty na jedno podlaží. Domy jsou garážované a zbylá odstavná 

stání jsou umíst#na p"ed garážemi, kde se napojují na stávající parkovací plochu. Op#t 

uvažujeme hlavní vchod z jihu s pr chozí chodbou na sever a k obslužné chodb# do byt . 

Bytové domy st"edového bloku jsou navrženy do 4 NP. Ší"ka rozd#lující ulice a nižší pohledy 

bytových dom  st"edového bloku spl$ují normové limity na oslun#ní. Ze západní jsou 

umíst#ny dva rovn#ž spojené domy, p"i!emž d m bližší k liniové zástavb# má jen 3 NP 

z d vodu dobrého oslun#ní. Domy nemají podzemní podlaží a o první nadzemní podlaží se 

d#lí sklepy s komfortním !ty"pokojovým bytem. 

Po!et bytových dom : 15 

Po!et byt : 125 

P"edpokládaný po!et obyvatel: 400 

 

4.4.Návrh !. 2  

 

 

Obrázek 14 návrh  .2 
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Návrh !.2 na rozdíl od p"edešlého návrhu zd raz$uje klidové zóny. Ty jsou "ešeny 

vytvo"ením obytných ulic v severním a jižním bloku. Celé území je tak rozd#leno na 

zklidn#nou plochu, kde komunikace slouží jen pro obyvatele daného bloku a na pr jezdovou 

ve"ejnou komunikaci. Pro ješt# komfortn#jší bydlení jsou v jižním bloku navrženy rodinné 

domky rozd#leny parkovou plochou navazující na obytnou ulici. P"i umíst#ní rodinných dom  

je dodržována uli!ní !ára a odstupy od spole!ných hranic. Pr m#rná velikost parcel je 

v rozmezí 730 – 1000 m2. Obytná ulice za!íná zvýšenou sklopenou plochou a je dlážd#ná 

zámkovou dlažbou se zvýrazn#ným hmatným pásem rozd#lující vozovku od p#ší 

komunikace. Možnost návrhu také m že být uzav"ení celého jižního prostoru oplocením a 

vytvo"it tak soukromou oblast i pro bytové domy. 

Po!et bytových dom :10 

Po!et rodinných dom :10 

P"edpokládaný po!et obyvatel: 346 

 

 

4.5 Dopravní  ešení 

 

4.5.1 Návrh silni!ní komunikace a komunikace pro p ší 

Nov# navržená komunikace bude provedena jako st"edn# nosná konstrukce ší"ky 6,5m se 

živi!ným povrchem. Severní komunikace je vybudována v jednostranném p"í!ném sklonu 

k severu ve sm#ru odvod$ovací rýhy se spádem do 2,5%. Jižní bude naklon#na k jihu. Obruby 

jsou navrženy betonové. Polom#ry oblouk  k"ižovatek jsou 8m, polom#r kruhového objezdu 

je 12 m, ostatní odbo!ky jsou o polom#rech 10-38 m. Ostrov kruhového objezdu je dlážd#n 

dlažbou Einstein odolná proti posunu. Obytná zóna druhé varianty je dlážd#na zámkovou 

dlažbou rozdílné barvy od p#ší komunikace a rozd#lena hmatným pásem pro nevidomé. 

Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy dle %SN 736101 Projektování silnic a dálnic. 

Cyklistická stezka je ší"ky 3 m, p#ší komunikace k vedlejším vchod m obytných dom  je 

2,5m u hlavních vchod  4-6 m.  

 

4.5.2 Parkování 

Pro nov# navrženou bytovou zástavbu jsou navržená odstavná stání podle po!t  byt . Podle 

normy %SN 736110 je jedno odstavné stání na 1 byt do 100 m2. V návrhu je p"ipo!teno 
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p"íležitostné odstavování vozidel a do!asné parkování. Povrch parkovacích ploch je navržen 

ze stejného povrchu jako jsou samotné komunikace. Stání parkovacích ploch jsou o rozm#ru 

2,5 m x 5 m 2,25 m x 5 m v liniové zástavb#, místa 3,5 m x 5m pro zdravotn# postižené 

osoby. 

 

4.6 Zásobování pitnou vodou (pro návrh !. 1) 

 

4.6.1Vodovod 

Místo napojení na stávající vodovod je v ulici Tylov# p"ed domem !.p.4447. Stávající 

vodovod je z trub z PVC DN 160 mm. 

 

4.6.2 Technický popis 

Navržený vodovod bude proveden potrubím z polyetylenu DN 110 a 90mm. 

Minimální sklon vodovodního potrubí je 3‰. Vodovodní potrubí bude vedeno na ve"ejných 

pozemcích pod prostorem chodník , s hloubkou uložení 1,2 m. P"i k"ížení s pozemní 

komunikací bude vodovodní potrubí uloženo do chráni!ky. Vodovodní p"ípojky pro 

jednotlivé objekty budou provád#ny z polyetylenu. P"ípojky budou ukon!eny vodom#rnou 

šachtou, ve které je umíst#na vodom#rná sestava. P"i vedení tras vodovodního potrubí musí 

být dodrženy prostorové podmínky %SN 73 6005 – prostorové uspo"ádání sítí technického 

vybavení. Na "adech jsou navrženy podzemní hydranty, pro požární zabezpe!ení, umíst#né ve 

vzájemné vzdálenosti nep"esahující 200 m. Celková délka navrženého vodovodního potrubí je 

cca 500m. 

Podle zákona !.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro ve"ejnou pot"ebu je 

stanoveno pro vodovodní "ády do pr m#ru 500mm ochranné pásmo 1,5m. Toto pásmo je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vn#jšího líce st#ny na každou stranu. 

 

4.6.3 Výpo!et pot$eby pitné vody 

  

Bytový d m: 

Po!et osob celkem (Pi)       400 

Specifická pot"eba (qi) [l/os.den]      150 
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Pr$m#rná denní pot eba  

QpO = 400 x 150 = 60000/den = 60m3/den  

 

Maximální denní pot eba 

QmO = QpO x kd  

Koeficient denní nerovnom#rnosti kd = 1,5 

QmO = 60 x 1,5 = 90m3/den 

 

Maximální hodinová pot eba 

QhO = QmO x kh  

Koeficient hodinové nerovnom#rnosti kh = 2,0 

QhO = 90/24 x 2 = 7,5m3/hod 

 

Obchod: 

Po!et objekt          1 

Po!et osob na jednu sm#nu       3 

Po!et osob celkem (Pi)       6 

Specifická pot"eba (qi) [l/os.sm#na]      50 

 

Pr$m#rná denní pot eba a maximální denní pot eba 

QpP = QmP = 50 x 6 = 300l/den = 0,30m3/den 

 

Maximální hodinová pot eba 

QhP = 0,5 x 3 x 50 =  75l/hod = 0,075m3/hod 

Celková pr$m#rná denní pot eba vody 

QpC = 60 + 0,30 = 60,3m3/den 

 

Celková maximální denní pot eba vody 

QmC = 90 + 0,30 = 90,30m3/den 

 

Celková maximální hodinová pot eba vody 

QhC = 7,5 + 0,075 = 7,575m3/hod 
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Orienta!ní návrh profilu: 

 

Rychlost proud#ní vody (v) [m/s]      1,5 

Množství požární vody (pv) [m
3/s]      0,01 

 

Q = pv + QhC = 0,01 + 7,575/3600 = 0,021 

 

D = ) (4 x Q/* x v) = ) (4 x 0,021)/(* x 1,5) = 0,134m % DN110mm 

 

Navržený profil DN110mm je pouze orienta!ní, podrobn#jší výpo!ty jsou sou!ástí dalšího 

stupn# projektové dokumentace. 

 

4.7 Kanalizace 

 

Kanalizace nacházející se kolem zájmového území odvádí pouze deš'ovou vodu. Navržená 

kanalizace je jednotná, proto bude napojena na stávající stoku jednotné kanaliza!ní sít# v 

T#šínské ulici. 

 

4.7.1 Technické $ešení 

Kanalizace nacházející se v blízkosti "ešené lokality je jednotná. Místo napojení na stávající 

kanalizaci je v ulici Tylov# p"ed domem !.p.4447. Stávající kanalizace je z betonových trub 

DN300 mm. 

 

4.7.2 Technický popis 

Napojení na stávající kanalizaci bude p"es revizní šachtu. Navržená kanalizace bude 

provedena jako gravita!ní a bude kopírovat upravený terén ve sklonu 1%. Hlavní trasa je 

vedena v ose komunikací. Je provedena z trub z PVC DN 300mm. Šachty nacházející se na 

trase budou typové z betonových skruží. Jejich maximální vzdálenost je 50m. z této hlavní 

trasy – viz situace, budou provedeny p"ípojky k jednotlivým objekt m. Deš'ové vody 

z komunikací a parkoviš' budou odvedeny pomocí uli!ních vpustí. Celková délka navrženého 

kanaliza!ního potrubí je cca 600m. P"i vedení tras kanaliza!ního potrubí musí být dodrženy 

prostorové podmínky %SN 73 6005 – prostorové uspo"ádání sítí technického vybavení.  
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Podle zákona !.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro ve"ejnou pot"ebu je 

stanoveno pro vodovodní "ády do pr m#ru 500mm ochranné pásmo 1,5m. Toto pásmo je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vn#jšího líce st#ny na každou stranu. 

 

 

4.7.3 Výpo!et množství odpadních vod: 

 

Splaškové vody 

Vychází z p"edpokladu, že množství splaškových vod  je rovno množství spot"ebované vody. 

 

Nejv#tší pr tok splaškových vod: 

Qmax S = QP/24 x kmax 

Qmax S = 60,3/24 x 5,5 = 13,8m3/hod = 3,83l/s 

 

Minimální pr tok splaškových vod: 

Qmin S = QP/24 x kmin 

Qmin S = 60,3/24 x 0,06 = 0,15m3/hod = 0,042/s 

 

kmin , kmax     koeficienty nerovnom#rnosti pr toku 

 

Deš'ové vody 

Deš'ová kanalizace je dimenzována na 15-ti minutový déš' s intenzitou 120l/ha/s 

Qmax D = + x qs x Ss 

sou!initel odtoku (+) 

specifická vydatnost dešt# dle ombrograf.stanice (qs) [l/ha/s] 

plocha (Ss) [ha] 

 

st"echy: + = 0,9; qs = 0,6ha 

zpevn#né plochy: + = 0,8; qs = 1,4ha 

 

Qmax D = 0,9 x 120 x 0,6 + 0,8 x 120 x 1,40 = 199,2l/s  

 

Qn = 199,2 + 3,83 = 203,03/s = 0,203m3/s 
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Orienta!ní návrh profilu:  

D = ) (4 x Qn/* x v) = ) (4 x 0,203)/(* x 3) = 0,294m % DN300mm 

 

4.8 Zásobování elektrickou energií 

 

4.8.1 Technické $ešení 

Zájmové území lze "ešit místem p"ipojení ze stávající distribu!ní trafostanice a 

zasmy!kováním jednotlivých bytových dom  kabely nn 0,4kV p"es HDS. Rozvody kabel  

jsou vedeny pod chodníkem. Jsou provedeny kabely AYKY 3x120+70, do výkopu bude 

vkládán zemnící pásek 100FeZn 30x4 uložený 150mm pod kabely. Kabelové vedení pod 

komunikacemi bude uloženo v chráni!ce KOPOFLEX 40. 

 

4.8.2 Výpo!et pot$eby elektrické energie: 

Výpo!et pot"eby je proveden dle %SN 34 1610 a hodnoty slouží pouze pro hrubou orientaci. 

Na každý rodinný d m p"ipadne instalovaný !inný výkon 11kW. Soudobost u 15 bytových 

dom  (bytových jednotek je) je , = 0,32. 

 

Instalovaný !inný výkon bytové jednotky (pi) [kW] 

Celkový výkon lokality (pc) [kW] 

Instalovaný výkon bytové jednotky (p) [kW] 

Soudobost (,) 

Po!et bytových jednotek (n) 

Ro!ní spot"eba elektrické energie (A) 

 

pi  = p x n = 11 x 125= 1375kW 

pc  = pi x , = 1375 x 0,32 = 440kW 

 

Celoro!ní spot"eba elektrické energie p"i 1500 hodinovém provozu (dle %SN 34 2130) bude: 

A = 1500 x pc = 1500 x 440 = 660 000kWh = 660MWh 
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4.9 Ve ejné osv#tlení 

 

Napojení kabelového rozvodu navrhovaného ve"ejného osv#tlení se bude provád#t na 

stávající rozvod ve"ejného osv#tlení v "ešené lokality, konkrétn# na nejbližší osv#tlovací 

stožár u p"íjezdové komunikace. Vlastní rozvod bude proveden v zemi uloženým kabelem 

typu AYKY 4B x 16 mm2 ,  smy!kovaným na stožárových svorkovnicích jednotlivých 

stožár . Osv#tlení bude tvo"eno z pozinkovaného bezpaticového stožáru BM5 5400, sodíkové 

výbojky jsou umíst#ny ve svítidle IJX tvaru koule. Stožáry se zemním jisti!em. Vzdálenost 

svítidel je asi 25m. 

 

4.10 Vytáp#ní a p íprava TUV 

V zájmovém území existují v podzemí v železobetonovém kanálu uložené horkovody (CZT), 

které se nachází v majetku Dalkia %eská republika, a.s. Na tento rozvod bude lokalita 

napojena. 

 Horkovodní p"edávací stanice HPS bude umíst#na v jednom z bytových dom  

v místnosti o min. ploše 12m2 a bude vyráb#t topnou vodu (TV). V bytových domech budou 

umíst#ny domovní p"edávací stanice DPS v místnostech o min. ploše 8m2 a tyto budou 

zajiš'ovat vytáp#ní (ÚT) a p"ípravu teplé vody (TUV). V p"ípad# luxusn#jšího bydlení je 

možno realizovat "ešení i s bytovými stanicemi BPS.  

Do místa HPS je nutno z"ídit samostatnou p"ípojku elektro. Do místa DPS je nutná 

samostatná p"ípojka elektro i vody.  

Pro venkovní rozvody bude použit p"edizolovaný systém, vnit"ní rozvody budou mít 

klasickou izolaci. 

V návrhu s rodinnými domy z stane návrh pro bytové domy stejný a všechny rodinné 

domy budou rovn#ž napojeny na CZT s BPS. Rodinné domy je také možno "ešit individuáln# 

– elekt"ina, tepelné !erpadlo, d"evo apod. 

Návrh vedení je zakreslen v p"iložené situaci. Návrh byl konzultován a schválen Ing. 

Romanem Kortusem (vedoucí lokality, Dalkia %eská republika, a.s.) 

 

4.9 Zele& 

 

V "ešeném návrhu bude zastoupena p"edevším zele$ geometricky uspo"ádaná. V zahradách 

"ešených geometricky jsou nepostradatelným estetickým prvkem zvlášt# ty stromy, které se 
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vyzna!ují pravidelnou korunou, nebo' jsou zde p"irozenými živými architektonickými tvary, 

které tím, že se umis'ují v p"esn# stanovených odstupech, zesilují ješt# formálnost 

uspo"ádání. Hlavním požadavkem bude v t#chto zahradách ovšem zachování náležitého 

pom#ru mezi tvary. V liniové zástavb# je t"eba navrhnout stromy malých korun. Parkové 

plochy a d#tská h"išt# budou tvo"it zahrady rámované kulisy strom , pop"ípad# pergoly 

s popínavými rostlinami v odpo!inkových koutech parkových ploch. 

 

4.10 Odpady 

 

Ukládání odpad  bude p"id#leno na pozemcích u jednotlivých bytových dom  v plastových 

popelnicích o objemu 120 litr . K tomu je vždy vyhrazená plocha p"ed domem zakrytá 

zídkou, ke"em , nebo stromy. 

 

5 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO'NOSTI 

 

5.1 Ekonomická náro!nost (pro návrh !.1) 

 

5.1.1Propo!et náklad# na komunikace 

5.1.1.1Vozidlové komunikace a plochy parkoviš" 

Do této položky jsou po!ítány náklady na provedení živi!né komunikace a parkovací plochy. 

Jsou zde také zapo!teny zpomalovací úpravy na komunikacích (zvýšená úrove$ vozovky) 

Položka Jedn.cena Náklady 

Vozidlové komunikace v!etn# obrubník -živice, 8300m2 1175K!/m2 9752500K! 

Parkovací plochy-dlažba, 2650m2 1070K!/m2 2 835500K! 

Celkem  12588000K! 

 

5.2.1.2P ší komunikace 

Propo!et se vztahuje na veškeré p#ší komunikace v "ešené lokalit#. Komunikace budou 

provedeny zámkovou dlažbou do št#rkopískového lože. 

Položka Jedn.cena Náklady 

P#ší komunikace-dlažba, 5316m2 926K!/m2 4922616K! 

Celkem  4922616K! 
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5.2.2Propo!et náklad# na inženýrské sít  

V této fázi se uvažuje s propo!tem náklad  na hlavní distribu!ní sít# jednotlivých médií a 

energetiky, nejsou zde zapo!ítány náklady na p"ípojky. 

 

5.2.3 Vodovod 

Do této položky nákladového rozpo!tu byla zapo!ítána výstavba vodovodu z trub z PVC 

DN110 a 90mm. 

Položka Jednotková cena Náklady 

Vodovod DN110mm, 850m 1590K!/bm 1 351 500 K! 

Vodovod DN90mm, 550m 1600K!/bm 880 000 K! 

Celkem  2 231 500 K! 

 

5.2.4 Kanalizace 

Zde je zapo!ítána navržená kanalizace z PVC trub DN400 a 300mm 

Položka Jednotková cena Náklady 

Kanalizace DN400mm, 760m 6200K!/bm 6 200 000 K! 

Celkem  6 200 000 K! 

 

5.2.6 Elektrorozvody 

V této položce je zapo!ítán rozvod nn ze stávajících trafostanic. 

Položka Jednotková cena Náklady 

Podzemní vedení nn 0,4kV, 3150m 1526K!/bm 4806900K! 

Celkem  4806900K! 

 

5.2.7 Ve$ejné osv tlení 

Zde je zapo!ítáno ve"ejné osv#tlení ulic a ostatních ploch v!etn# podílu ceny za sloup a 

svítidel 

Položka Jednotková cena Náklady 

Rozvody VO v!etn# sloup , 3670m 1294K!/bm 4748980K! 

Celkem  4748980K! 
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5.2.8 Sadové úpravy 

Propo et se týká jemných terénních úprav nezastav!ného terénu s výsadbou strom" a ke#", 

výsevem travin a kone nou úpravou do parkové formy. 

Položka Jednotková cena Náklady 

Sadové úpravy, 2200m2 202K /m2 444 400K  

Celkem  444 400K  

 

5.2.4 Celkové náklady 

Položka Náklady 

Komunikace 17510616 

Inženýrské sít! 17987380 

Sadové úpravy 444 400 

Celkem 35942396 
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6. ZÁV R 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu p#evážn! bytových domu do 5 NP v rámci 

územní studie. Na základ! prohlídky území a jeho okolí, získaných podklad" a studijních 

materiál" byly vytvo#eny 2 návrhy a jeden v konceptuálním provedení.  

 Možností využití pozemku bylo z po átku mnoho. Seznamování se s okolními 

d"sledky, dodržování norem, nebo inspirace moderních trend" budování bytové zástavby 

ur ilo úzký po et výsledných návrh". Ty se pak mohli r"zn! kombinovat a vytvá#et nové 

otázky pro co nejlepší návrh. Záleží na mnoha faktorech, kterým sm!rem se bude práce 

vyvíjet. Na výsledek m"žeme pohlížet z ekonomického, architektonického, prostorového, 

ú elového, nebo jiného hlediska. Výsledná práce musí být zam!#ena hlavn! na ú elnost. 

D"ležité bylo zapojit navrženou dopravní infrastrukturu do stávající dopravní sít!, co nejlépe 

k okolnímu terénu. Navržené obytné domy správn! sm!rov! orientovat k nejlepšímu oslun!ní 

obytných prostor a zárove$ myslet na hlu né silnice Rudnou a Plze$skou ohrani ující území 

studie. V návrhu je také #ešena možnost vybudování klidových zón formou obytných ulic, 

nebo možnost navržení rodinných domk" v jinak uceleném panelákovém sídlišti. Diplomová 

práce byla vypracována v rámci územní studie. Výsledný projekt se tedy i nadále m"že m!nit. 
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