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Anotace bakalářské práce 
 

 Fajkus Čeněk, Návrh rozvoje využití území v okolí ul. Riegrovy, Ostrava-Hrušov  

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

2014 

 Bakalářská práce; vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. 

 60 stran 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout rozvoj lokality kolem ulice Riegrovy (sociální a výrobní 

brownfield), nacházející se mezi ul. Stará cesta, Bohumínská, železnicí a řekou Ostravicí. 

Bude navrženo nové funkční využití (s možným prostorovým řešením) s ohledem na okolní 

funkce a potřeby území a v souladu s požadavky územního plánu. 

 

 Bakalářská práce bude vypracována v rozsahu územní studie. Výsledkem mé 

bakalářské práce je komplexní urbanistický návrh území kolem ulice Riegrovy, vypracovaný 

ve třech variantních řešeních. Jednotlivé urbanistické návrhy mají odlišný charakter 

prostorového členění území a zároveň také různé funkční využití. V jednom z návrhů byla 

lokalita využita pro zástavbu novým městským (národním) fotbalovým stadiónem, v dalších 

dvou návrzích se jednalo zejména o zástavbu hromadným bydlením, výrobními a 

skladovacími objekty ale také funkcí sportovního a multikulturního areálu včetně veřejných 

prostranství. Jedno z navržených urbanistických řešení je pak dále podrobněji zpracováno, a 

pro tuto variantu bylo schematicky vyřešeno vedení technické infrastruktury a dopravní řešení 

území.   

 

Klíčová slova: Rozvoj území, Bytový dům, Fotbalový stadión, důl Stachanov 

 

 

 

 

 

 



The Annotation of bachelor thesis 
 

 Annotation of bachelor thesis Fajkus Čeněk, The proposal for development of land use 

in the area of Riegerova street, Ostrava-Hrušov.  

 Department of Civil Engineering, Faculty of building, VŠB-TU Ostrava, 2014 

 Bachelor thesis; supervisor bachelor thesis: Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. 

 60 pages 

 

The target of this thesis is to propose  the development of an area around Riegriva street 

(social and producting brownfield) located between Stara cesta street, Bohuminska, the 

railway and Ostravice river. The thesis will propose a new functional usage (with possible 

spatial solution) with regards to the functions and needs of the surrounding area and in 

accordance with planning requirements of zoning map. 

 

 Results from my bachelor thesis were based on a complex urban proposal for the area 

around Riegrova street, which was prepared in three alternative solutions. Individual urban 

designs have different spatial character division of the territory and at the same time various 

functional usage. One of the proposals was to use the location for a new football stadium. The 

other two proposals involved the building of mass housing, production and storage facilities 

amd also a sport complex including a multicultural public spaces. One of the urban proposals 

is further elaborated and, for this option, schematically resolved technical infrastructure and 

transport arrangement for the area. 

 

Key words: Territorial development, Apartmant building, Football stadium, Stachanov mine 
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1. Úvod 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rozvoj lokality v rozsahu územní studie, 

nacházející se mezi ulicí Stará cesta, Bohumínská, železnicí a řekou Ostravicí. Lokalita se 

nachází v městském obvodě Slezská Ostrava, ve správním obvodě Hrušov. Bakalářská práce 

obsahuje textovou a grafickou část řešeného území. Textovou část tvoří úvod, teoretická 

východiska, rozbor současného stavu řešeného území, vlastní návrhy a závěr. Návrh číslo tři 

byl zvolen pro podrobnější zpracování. V grafické části bude zahrnut výkres limit území, 

výkres širších vztahů, stávající stav území spolu s urbanistickými návrhy, návrhy technické a 

dopravní infrastruktury. Seznam výkresů je uveden v obsahu výkresové části bakalářské 

práce. 

  

 Bakalářská práce bude vyžadovat ve všech návrhových řešeních změnu ÚP. Dnes je 

celá lokalita daná ÚP funkcí lehkého průmyslu. Po změně ÚP najdeme v řešeném území krom 

funkce lehkého průmyslu také funkci hromadného bydlení, sportovního areálu či areálu 

volného času a občanské vybavenosti. 

 

Celá lokalita kolem ulice Riegrovy je zanedbaná, s nevyhovujícími hygienickými 

podmínkami a je sociálně nestabilní. Budovy i technická infrastruktura jsou v dezolátním 

stavu.  

 

Cílem bude navržení variantních řešení s ohledem na okolní funkce a potřeby území. 

Bude třeba zhodnotit praktickou funkčnost a reálnou využitelnost návrhů v návaznosti na širší 

okolí, případně v rámci celé Ostravy. 

  

 V prvním návrhu bylo cílem využít území tak, aby bylo reálně využitelné v rámci celé 

Ostravy a to v podobě nového fotbalového stadiónu, který využije strategické polohy u 

dálnice D1 a ulice Bohumínské. Další aspekt, vedoucí k návrhu fotbalového stadiónu v této 

lokalitě byl historický, a byl to fakt, že se nachází stále na území Slezské Ostravy. 

 

 Ve zbylých dvou návrzích půjde o propojení hromadného bydlení, kulturní či 

sportovní oblasti s funkcí lehkého průmyslu. Hromadné bydlení bylo zvolené s ohledem na 

budoucí vývoj okolních lokalit, jakožto startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi, hledající 
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práci v zamýšlené průmyslové zóně, kterou město Ostrava plánuje již brzy realizovat v 

asanované části obce Hrušov nacházející se při pravém břehu řeky Odry. Zachování funkce 

lehkého průmyslu alespoň v části mnou řešeného území u variantního řešení č. 3, bylo cílené 

z důvodu strategické polohy u železnice. Jednalo by se o sklady s překladištěm kontejnerové 

dopravy z železniční dopravy na kamionovou.   

 

 

Cíl bakalářské práce 

 
Cílem této územní studie má být nalezení nejvhodnějšího funkčního řešení zadané lokality a 

to s důrazem na využití dálnice D1, cyklostezky, zlepšení životního prostředí, navržení nové 

technické a dopravní infrastruktury. Při návrzích bude možno ponechat některé z objektů 

k novému využití. Studie by měli nastínit možné variantní řešení prostorového členění 

zadaného území s ohledem na jeho funkci, dále vyřešit organizaci dopravy pro automobily a 

pěší. V návrhu číslo 3 bude podrobně řešeno vedení technické infrastruktury. Součásti třetí 

varianty návrhů bude hrubý odhad ekonomické náročnosti a detail řešení parkovacích stání u 

bytových domů. 
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2. Teoretická východiska řešené problematiky 

 

2.1. Hlavní teoretická východiska 

 

2.1.1. Území 

 

 Je část povrchu země, účelově vymezená. Zahrnuje prostor pod povrchem vymezeného 

území i nad ním. Pod povrchem se v územním plánování řeší tzv. podzemní urbanismus, 

podzemní inženýrská vedení, nad povrchem nadzemní inženýrská vedení a prostorové tvary a 

výšky zástavby. Pojem „území“ v územním plánování především vymezuje rozsah zájmového 

prostoru určitého územního plánu. Rozlišujeme tyto velikosti území (dle typu zpracované 

ÚPD ):   

 - ČR 

 - Kraje 

 - Obce 

 - Části obce, sídla        [1,2] 

 

 

2.1.2. Územní plánování 

  

Obecným plánem územního plánování je optimální využití území podle kritérií ekologických, 

kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit vybavení a 

funkcí území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot.    

Územní plánování má specifické znaky: 

 - dlouhodobost 

 - velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel 

 - týká se četných zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat 

 - ovlivňuje kvalitu života a životní prostředí 

 - je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno 

 - základní úkoly určuje v ČR zákon      [1,2] 
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2.1.3. Územní plán 

 

Územní plán je projekt (dokumentace) záměru jak uspořádat území v budoucích letech. 

Konkrétně obsahuje určení ploch v území k využití rozlišnému podle hlavních účelů, tzv. 

funkční využití ploch. Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, 

např. výškové zónování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení 

podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objektů.       [1,2]
 

 

 

2.1.4. Urbanismus 

 

Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského osídlení. 

Vychází z architektury. Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často jako nástroj 

v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který však má zvláštnost v tom, že některé 

urbanistické počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, protože urbanismus 

řeší problémy technické, výtvarné a estetické. Má teoretickou i praktickou stránku.   [1,2] 

 

 

2.1.5. Limity využití území 

  

 Limity využití území omezují možnosti provádění změn v území. Stavební zákon zařazuje 

stanovení limitů využití území mezi základní úkoly a činnosti územního plánování, viz odst. 

2.1 Podle § 139a, odst. 1), limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují 

umisťování staveb, využití území a opatření území. 

V územně plánovacích nástrojích (ÚPP, ÚPD) jsou limity využití území charakterizovány jak 

v části textové tak v grafické. V průzkumech a rozborech musí grafická část obsahovat 

zejména výkres limitů využití území (vyhl. 503/2006 Sb.). 
     

        [1,4] 

  

 

  

2.1.6. Funkční využití ploch 

 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým specifickým 

určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní, sportu a rekreace, veřejné zeleně, 
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jiné zeleně, dopravní, vodní, technického vybavení atd. Kromě funkčního, tj. účelového 

využití plochy lze použít ještě např. členění plochy podle fyzikálně-technických parametrů, 

např. podle intenzity zástavby, hustoty osídlení atd.      

                       [1,2] 

 

 

2.1.7. Technická infrastruktura 

  

Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 

technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravního 

značení, ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zeleň a čistotu prostředí. 

           
         

       [1,2] 
 

 

 

 

 

2.1.8. Ochranné pásmo 

  

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

území vymezeno. Jsou vyhlašována:  

 - ze zákona (vznikají spolu se stavbou či zařízením) 

 - příslušným orgánem státní správy jiným než stavebním úřadem 

 - stavebním úřadem z podnětu jiného subjektu 

 - stavebním úřadem 

 

Specifickou územní ochranou lze rozumět vytváření a respektování ochranných 

pásem, pásem hygienické ochrany, bezpečnostních pásem, zabezpečovacích pásem, 

chráněných území trasy technické infrastruktury nebo chráněných oblastí různého druhu pro 

určité druhy chráněných objektů uvnitř pásma nebo oblasti. Uvedené typy specifické územní 

ochrany jsou stanoveny zákony a jinými předpisy.                            [1,29] 
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2.1.9. Asanace 

  

Asanace je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve 

městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí 

rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu. 

Asanace přináší výrazné migrační pohyby, změny v sociální struktuře obyvatel, v cenách 

nemovitostí aj.                      [16] 

 

 

2.1.10. Obslužné komunikace 

 

Obslužné komunikace (C1, C2, C3) zpřístupňují jednotlivé, objekty nebo území, zajišťují tedy 

jejích přímou obsluhu. Jejich návrh při novostavbách by měl znemožnit zbytečné průjezdy 

obytnými okrsky a minimální rušení objektů a ploch vyžadujících klid. Je vyloučená sběrná 

dopravní funkce.                        [3] 

 

 

2.1.11. Statická doprava 

  

a. Parkování  

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu        [10] 

 

b. Odstavování (dlouhodobé stání) 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. 

v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá.
        

[10]
 

 

c. Parkovací stání 

Je plocha určena pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla.      [10] 

  

d. Parkovací záliv 

Je plocha určena pro jedno nebo několik parkovacích stání s podélným, šikmým nebo 

kolmým řazením umístěná podél jízdního pásu.        [10] 
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e. Parkoviště 

 

Je venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od 

pozemní komunikace, na kterém jsou navržená jednotlivá parkovací stání.     [10] 

  

f. Osoba s omezenou schopností pohybu 

 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání 

pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje 

manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu 

manipulační plochu.  

  

 V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být 

zajištěn přímý bezbariérový přístup 

na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z 

příslušné stavby nebo výtahu.                   [7,28] 

  

 

2.1.12. Revitalizace 

 

Pojem revitalizace znamená znovuoživení území. (z lat. re -, znovu a vitalis, životný, 

životaschopný) znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu 

životnosti kulturních menšin, místních tradic a podobně. Dnes se používá ve velmi mnoha 

případech, například ve spojení Revitalizace starých staveb – asanace, modernizace, zateplení. 

Typické programy revitalizace ve městech se týkají například opuštěných továrních a 

skladových areálů, které se po stavební úpravě mění na obytné budovy, případně galerie a 

podobně. Tento pojem je i v současné době spojován s hledáním nového využití pro opuštěné 

areály.               [34]  
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2.1.13. Bytový dům 

 

Stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Taková stavba obsahuje čtyři a 

více byty, které jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z 

veřejné komunikace.             
 
[28]    

 

2.1.14. Zóna 30 

 

„Zóna Tempo 30" je tvořená zklidněnými komunikacemi s „klasickým“ šířkovým 

uspořádáním - je rozdělena na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor (jízdní 

pruhy, chodníky, případně dělící nebo zelené pásy atd.) 

Hlavním důvodem zřízení „zóny Tempo 30" má být snaha o zvýšení bezpečnosti provozu a 

zlepšení životního prostředí za současného zachování provozu motorových vozidel. 

Nezvyšuje ale na rozdíl od obytné neb pěší zóny pobytovou funkci zklidněné komunikace. 

Navrhuje se na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny.     [13] 
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2.2. Obecné požadavky na vymezení ploch    

 
Obr. 1: Výřez územního plánu se zaměřením na Hrušov, zdroj obrázku: 

http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm   

 

 

2.2.1. Plochy bydlení 

 

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v 

kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

 

  Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných 

domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 

prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze 

tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky 

souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy2)
 obchodního prodeje o 

výměře větší než 1 000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a 

zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 

s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.        [6] 
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2.2.2. Plochy rekreace 

 

Plochy rekreace se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v 

kvalitním prostředí.  

 

  Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 

dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných 

prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk 

a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu 

prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.       [6] 

 

 

2.2.3. Plochy občanského vybavení 

 

Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění 

podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.   

 

  Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní 

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

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy 

občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 

dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.           [6] 

 

 

 

2.2.4. Plochy veřejného prostranství 

 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění 

podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.  
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  Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.      [6] 

 

 

2.2.5. Plochy dopravní infrastruktury 

 

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

pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 

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

dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, 

například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby 

nerostů.                [6] 

 

  Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní 

infrastruktury se zpravidla člení na: 

 

- plochy silniční dopravy, 

- plochy drážní dopravy, 

-  plochy letecké dopravy, 

- plochy vodní dopravy, 

- logistická centra jako plochy kombinované dopravy. 

 

  Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. 

třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které 

nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti 

komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a 

dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová 

nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové 

garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 

pohonných hmot.  
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  Plochy drážní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, 

opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní 

dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a 

pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.        [6] 

 

 

2.2.6. Plochy technické infrastruktury 

 

  Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických 

komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch 

mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.          [6] 

 

 

2.2.7. Plochy výroby a skladování 

 

  Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu 

a skladování, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, 

pozemky zemědělských staveb2)
 a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby 

a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z 

nich přístupné.               [6] 
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3. Poznatky a rozbor stavu řešeného území 

3.1. Historie 
 

 První písemná zmínka pochází z roku 1256, kdy je zmíněna ves Hrušov (villam 

Grussene) v listině krále Přemysla Otakara II.. Další zmínka je v soupise desátků 

vratislavského biskupství z roku 1305 (Grussow). Podrobnější informace včetně výsad 

dědičného fojtu se nachází v listině těšínského knížete Kazimíra z roku 1332 (Gruschow). 

Jméno se postupně vyvíjelo, např. v roce 1426 držel Hrušov Herbort z Hrušova (Greysaw), v 

roce 1447 kníže Bolko (Hruszowie), v roce 1481 Mikuláš Kropáč z Hrušova (Hrussowi), v 

roce 1568 Jan Sedlnický mladší (Hrussow). Změny majitelů skončily v roce 1704, kdy 

Hrušov za 19 tisíc zlatých koupil Jindřich Vilém hrabě Vlček a roku 1714 jej připojil ke 

Slezské Ostravě. V roce 1849 byl spolu s Muglinovem sloučen do Heřmanic, avšak roku 1866  

se opět osamostatnil. 

 

 Hrušov byl významným průmyslovým centrem. Od roku 1838 se zde těžilo uhlí, v 

roce 1847 bylo vybudováno nádraží na Severní dráze Ferdinandově. Nejvýznamnějším 

počinem však bylo založení První rakouské továrny na sodu v roce 1851, která byla prvním a 

hlavním dodavatelem sody na trh rakouské monarchie. Kromě sody produkovala také 

kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou a chlorové vápno. 

 

 Původní dřevěný filiální kostelík sv. Máří Magdalény z roku 1813 brzy přestal 

postačovat vzrůstajícímu počtu obyvatel, proto byla v roce 1886 zahájena stavba nového 

kostela sv. Františka a Viktora, který byl slavnostně vysvěcen v roce 1893. Roku 1898 získal 

Hrušov samostatnou duchovní správu. Místní synagoga byla postavena v roce 1908, ale 

nacisté ji v červnu 1939 vypálili. Původní dřevěný kostelík byl zbourán v roce 1942. 

 

 Význam obce byl zdůrazněn povýšením na městys dne 12. září 1908. Dne 20. 

července 1909 byl privilegiem císaře Františka Josefa I. udělen městysu znak. V prvním poli 

je stříbrný kamzík s černými rohy stojící na třech zelených pahorcích a držící v předních 

nohách dvě zkřížená hornická kladiva, ve druhém se nachází nízká cihlová zeď se stříbrnou 

věží v modrém poli (představuje chladicí věž továrny na sodu) a v patě štítu je vlnící se voda 

se stříbrnou rybou. Od 1. července 1941 se stal Hrušov součástí Moravské Ostravy. Obec byla 

během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 30. dubna 1945. 
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Z pracovního tábora, zřízeného v Hrušově roku 1959 se vyvinula dnešní věznice Heřmanice. 

Mezi slavné rodáky patří herec Vlastimil Brodský či zpěvačka Marie Rottrová.   [16] 

 

Obr. 2: Znak městské části Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: www.slezska.cz 

 

 

 

 

Obr. 3: Historická pohlednice, Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: www.fotohistorie.cz 
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3.2. Charakteristika území 
 

3.2.1. Podklady pro návrhy 

 

 Územní plán města Ostravy (aktualizovaný stav ke dni 25. 1. 2013) 

- Plánovaný nový Územní plán města Ostravy (Veřejné projednání se 

uskutečnilo 1. 8. 2013.) 

 Územně analytické podklady (Magistrát města Ostravy - Útvar hlavního architekta) 

- Textová část 

• A. 1 - Průvodní zpráva 

- Grafická část 

• Výkres limitů využití území 

• Výkres hodnot území 

• Výkres záměrů na provedení změn v území 

• Výkres problémů 

 Katastrální mapa města Ostravy (Odbor IT služeb Magistrátu města Ostravy, oddělení 

GIS) 

 ČUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) 

 Výškopis 

 Polohopis 

 Ortofoto 

 Technická mapa 

 Katastrální mapa          [17] 

 

3.2.2. Umístění řešeného území a základní údaje 

 

Hrušov, jakožto správní obvod patří pod ÚMOb Slezská Ostrava, který leží na území města 

Ostravy. Obec Hrušov leží v severovýchodní části města Ostravy, na soutoku řeky Ostravice a 

Odry. Patří co do počtu obyvatel k nejméně obydleným částem obvodu Slezská Ostrava a to s 

celkovým počtem pouhých 1951 obyvatel (k 1. 1. 2014). Rozlohou zaujímá plochu o celkové 

rozloze 421 ha.            [17] 
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Poloha: 

 zeměpisná šířka: 49 °51´45´´ severní šířky 

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

 nadmořská výška: 200 m.n.m. 

 

Ostatní údaje: 

 Adresa ÚMOb Slezská Ostrava (Úřad městského obvodu Slezská Ostrava) 

• Těšínská 35, 710 16, Slezská Ostrava 

• Telefon: 844 12 13 14, 599 410 003 

• IČ: 00845451 

• e-mail: posta@slezska.cz 

• Web: www.slezska.cz 

• Starosta: Ing. Antonín Maštalíř         [17] 

 

3.2.3 Širší vztahy území 
 

Řešená lokalita se nachází v severovýchodní části města Ostravy. Zadáním bakalářské práce 

vymezené území spadá pod správní obvod Hrušov, který je pod správou městského obvodu 

Slezská Ostrava.  Celá obec Hrušov je situována v oblasti soutoku dvou řek, Ostravice a 

Odry. V anotaci této bakalářské práce je uvedeno, že hlavním cílem bude rozvoj okolí ul. 

Riegrovy. Ulice Riegrová leží v jihozápadní části Hrušova. Na západ od ulice Riegrovy se 

nachází řeka Ostravice, která vtéká pod dálnicí D1 do řeky Odry. Podél řeky Ostravice se na 

protipovodňovém valu nachází značená cyklostezka, která pokračuje dále po pravém břehu 

řeky Odry na Koblovská jezera. 

  

 Zadaná lokalita je ohraničena třemi významnými komunikačními tahy a řekou 

Ostravicí. V jižní části tvoří hranici železniční koridor celostátního významu  Ostrava - 

Bohumín patřící do tratí I. kategorie (železniční trať č. 270, Olomouc - Ostrava - Bohumín) a 

dále pokračující směrem na Slovenské hranice ( připojeno na trať č. 320 Bohumín - Mosty u 

Jablunkova a dále směr Slovensko). Z východní strany je řešená lokalita oddělená od zbytku 

Hrušova ulicí Bohumínská (silnice I. třídy I/58 Rožnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava - 

Bohumín - státní hranice s Polskem). Na severu je území napojeno na komunikaci III. třídy 
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(III/01135 Petřkovice - Koblov - Hrušov), která po cca 100m navazuje na ulici Bohumínskou 

a tvoří severní hranici řešené lokality. 

 Dále v severní části řešeného území vede významný tah mezinárodního významu, a to 

dálnice D1, která vede směrem na severovýchod kolem Bohumína na polské hranice a 

směrem na jihozápad do Olomouce a dále směr Praha. Po ukončení výstavby by měla tvořit 

spojnici mezi Prahou, Brnem a Ostravou a dále přirozeně navazovat na polskou dálniční síť. 

 Další formou dopravní obslužnosti dané lokality je možnost využít MHD města 

Ostravy nebo dopravní prostředky ČSAD Karviná případně dalších dopravních společností. 

Jako dopravní prostředky MHD jsou zde využity hlavně autobusy a trolejbusy DP Ostrava.  

(Viz. Výkres č. 1 – širší vztahy). 

 

Autobusové zastávky a linky v řešené lokalitě: 

 

 Autobusová zastávka Riegrova 

• Trolejbus č. 103,105,113 

 Autobusová zastávka Žižková  

• Trolejbus č. 103,105,113                  [18] 

 

Obr. 4: Zastávka MHD - Riegrova, Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: soukromý archív 
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 Na západní straně lokality za řekou Ostravicí se nachází stále fungující závod 

chemické výroby, který ničí životní prostředí nejen v dané lokalitě ale v celém širokém okolí 

a kazí celkový ráz území. 

 

3.2.4. Bytový fond ve vymezené lokalitě 

 

Aktuální stav bydlení v okolí ulice Riegrovy není ideální. V řešeném území se setkáváme z 

99% s hromadným bydlením v bytových domech. Jen sporadicky najdeme individuální 

bydlení v rodinných domech. S pohledu kvality bydlení je situace naprosto nevyhovující. 

 Počet obyvatel kvůli útlumu těžby uhlí v devadesátých letech v Ostravě-Hrušově 

klesal, smrtelnou ránu Hrušovu zasadily povodně v roce 1997. Voda sahala do výše 3,5 

metru. Zaplavené domy se postupně rozpadaly, mnoho bylo srovnáno se zemí. Z centra 

Hrušova zůstalo jen torzo. V opuštěných objektech často zůstávali jen sociálně slabší lidé.

             

Lokalita je v poměrně hezkém prostředí na soutoku řeky Ostravice a Odry. Je zde 

hodně zeleně, která je však neudržovaná. Celkový dojem a klid pro bydlení v řešeném území 

kazí průmyslový areál Koksárny Svoboda a teplárny Přívoz. Celý tento areál se nachází na 

protějším břehu řeky Ostravice na dohled od ulice Riegrovy. (Viz. Výkres č. 3 – Stávající stav 

území)             [19] 

 

Obr. 5: Chemický závod v Ostravě – Přívoze, Ostrava-  Hrušov, zdroj obrázku: soukromý archív 
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3.2.5 Občanská vybavenost 
 

Hrušov a jeho občanská vybavenost je rozptýlená po celé obci a celkový stav občanské 

vybavenosti je velice podprůměrný až podprůměrný. 

 

Na ulici Stará cesta se nachází Česká pošta, Lékárna a praktický lékař (stomatolog). 

Povodňová vlna zdevastovala také kostel svatého Františka a Viktora, který se na této ulici 

nachází. Nyní je rekonstruovaný římskokatolický kostel Sv. Františka a Viktora jediná 

opravená a dochovaná budova starého Hrušova, o které bylo rozhodnuto, že nepodlehne 

komplexní asanaci povodněmi zničeného starého Hrušova a zůstane pro další generace. 

 Základní škola je nyní v soukromém vlastnictví a je po povodních z roku 1997 stále 

zcela prázdná a opuštěná, kromě prvního patra, kde sídlí stolařství Jiří Barč. 

Jihovýchodně od zadané lokality, na ulici Na Liščině 689/12a Ostrava-Hrušov 

nalezneme služebnu Městské policie Ostrava. Mateřskou školku mohli rodiče donedávna 

využívat v ulici Keramická, ale ta byla kvůli úbytku dětí v dané lokalitě zrušena a nejbližší 

školka, která ji dostatečně nahradila je v Ostravě - Přívoze, na ulici Špálova 1073/32. Děti s 

povinnou školní docházkou musejí dojíždět do 2 km vzdálené základní školy v Ostravě-

Muglinově na ulici Pěší 66/1 a nebo do zhruba stejně vzdálené základní školy v Ostravě - 

Přívoze na ulici Gebauerova 819/8 . V Ostravě - Muglinově můžeme také nalézt základní 

uměleckou školu, kulturní dům či sokolovnu. (Viz. Výkres č. 3 – Stávající stav území)   [23] 

 

Obr. 6: Rekonstrukce kostela Sv. Františka a Viktora, Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: 

www.msstavby.cz  
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3.2.6. Průmyslová výroba 
 

Průmyslovou výrobu v Hrušově zastupuje lehký průmysl, sklady a drobná výroba. Po 

povodních z roku 1997 začali využívat malé firmy a soukromníci možnost levných pronájmu 

a skvělé dopravní obslužnosti. Z tohoto hlediska je tato lokalita ideální plochou pro lehký 

průmysl a zejména pro průmyslovou zónu jako je kupříkladu průmyslová zóna v Hrabové.  

  

 Stav je v současné době takový, že 2/3 pozemků jsou zcela nevyužity a město je 

postupně vykupuje do vlastnictví města Ostravy. Představitelé města Ostravy, potažmo 

městského obvodu Slezská Ostrava, chtějí oživit část Hrušova a vytvořit z ní rozvojovou 

průmyslovou zónu. Hlavním problémem celé operace je fakt, že celá lokalita je stále 

záplavovou a je třeba ji navýšit cirka 1 až 3 metry. Jako materiál na navýšení celé této lokality 

by měla sloužit zdejší halda po dole Stachanov mezi ulicemi Riegrová a Verdiho. Tímto 

krokem vznikne zóna lehkého průmyslu, která bude sloužit záměru schváleného v územním 

plánu města.  

 

Aktuálně v obci Hrušov najdeme např. tyto firmy: 

 

 DEKTRADE a.s. 

 PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s. 

 RUMPOLD s.r.o. (areál bývalého dolu Stachanov) 

 HANSANET, spol. s.r.o. 

 Jan Patermann (pneuservis) 

 ARTEX Kuchyně 

 Věznice Heřmanice 

 Via Pharma s.r.o. 

 Stolařství Jiří Barč           [23] 
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3.2.7. Dopravní infrastruktura 
 

 

Silniční doprava 

 

Z čistě dopravního hlediska leží obec Hrušov na výhodné a z podnikatelského hlediska 

lukrativní pozici v rámci Ostravy. Cela oblast Hrušova je připojená na základní komunikační 

síť, která je tvořená dálnicí D1, silnicemi I. třídy na které se připojují silnice II. a III. třídy, 

místní komunikace a obslužné komunikace.  

  

 Na severní straně lemuje Hrušov dálnice D47/D1, která je napojená na stávající 

evropskou dálniční síť. D 47 se napojuje u Brna a vede skrze Ostravu dále směrem na 

hraniční přechod Veřňovice - Gorzyczki a polskou dálniční síť (dálnice A1 ).  

Sjezd a nájezd na dálnici D 47 je severovýchodně od řešeného území a je řešen kruhovým 

objezdem a připojením na silnici I/58 (ul. Bohumínská).  

 

 Díky nově vybudované dálnici D 47/D1 se stala část území obce Hrušov zajímavým 

místem pro logistické centrum případně průmyslovou zónu. Především oblast bývalé 

chemičky v Hrušově. Mnou řešené území je protnuto ulicí Riegrová, která je ukončená jako 

slepá. Ulice Riegrová je napojená na komunikaci III.třídy (III/01135 Petřkovice - Koblov - 

Hrušov), která dále navazuje na ulici Bohumínskou (silnice I.třídy I/58). 

 

Mezi významné dopravní tahy patří: 

 Dálnice D1 

 Silnice I. Třídy 

 

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

I/47: Ostrava – Bílovec – Bělotín – Přerov 

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

I/58: Bohumín – Ostrava – Příbor – Rožnov pod Radhoštěm 

I/59: Ostrava – Orlová – Karviná  

20
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Železniční doprava 

 

 Obec Hrušov byla připojena na železniční trať už v roce 1847 a to v souvislosti se 

zahájením těžby černého uhlí. Železnici využívali okolní šachty a také místní továrna na sodu. 

V blízkosti dnes již neexistující železniční stanice se nacházel důl Odra. Nádraží pro osobní 

vlaky přestalo fungovat v roce 1979 z důvodu plošného poddolování celého území. Nejbližší 

nádraží pro osobní vlakovou dopravu je Ostrava - Hlavní nádraží.  

 

 Od západu k východu prochází území obce Hrušov železniční trať ČD 270 (Třebovice 

- Olomouc - Ostrava -Bohumín) patřící do kategorie celostátní tratě I. kategorie. Na trať ČD 

270 se napojují trať ČD 320 (Bohumín-Mosty u Jablůnkova) a ta pokračuje dále na 

Slovensko, trať ČD 832 (Bohumín - Chalůpky) dále pokračující do Polska.    [21] 

 

 

Městská hromadná doprava 

 

V řešené lokalitě poskytuje městskou hromadnou dopravu Dopravní podnik Ostrava a.s. Je 

možné využít i služeb ČSAD Karviná či jiných dopravních společností. V okolí ulice 

Riegrovy jsou dvě zastávky MHD.  

 

 Zastávka Riegrová je na ulici Stará cesta blízko pobočky České pošty. Zastávka 

Žižková se nachází na ulici Bohumínská. Pokrytí řešeného území je dostatečné. Na zastávky 

jezdí trolejbusové linky č. 103, 105, 113.         [18] 

 

Pěší a cyklistická doprava 

 

Jízdní kolo, jakožto jeden z populárních dopravních prostředků, si zaslouží nemalou 

pozornost v každém městě. Na cyklostezky jsou vyčleňovány nemalé finanční prostředky jak 

z fondů Evropské unie, ale také z prostředků městské kasy. V Ostravě se nachází cca 200km 

cyklistických tras, které vedou buď po méně rušných komunikacích, nebo samostatně. 

 

 Prioritou Ostravy pro budoucí roky je napojení na tzv. Greenway Krakov - Morava - 

Vídeň, vybudování ostravského úseku podél řeky Odry. Zároveň město Ostrava plánuje 
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dostavbu cyklotrasy kolem řeky Ostravice. Neméně důležitá je dostavba chybějících vazeb 

uvnitř města a do příměstských oblastí.  

 

 V Ostravě můžeme cyklotrasy rozdělit na dvě hlavní větve, a to větev podél řeky 

Ostravice a podél řeky Odry. Na ně se napojují další cyklotrasy. Trasa E, vedoucí po 

protipovodňovém valu kolem řeky Ostravice (Centrum - Muglinov - Hrušov - Vratimov - 

Hrabová), je zatím v etapě výstavby, ale cyklisty již hojně využívaná. V konečné fázi bude 

vést až na Koblovská jezera. Cyklotrasa po západní straně Hrušova bude velkou devízou 

řešeného území kolem ulice Riegrové a přinese ji nejen vyšší atraktivitu ale také přísun turistů 

z okolí. V minulosti trasa E vedla přímo přes ulici Riegrová, ale po několika napadeních 

cyklistů místními nepřizpůsobivými obyvateli, došlo ke změně trasy do aktuální podoby na 

protipovodňovém valu kolem řeky Ostravice.        [17]  

 

 Pěší trasy v obci Hrušov téměř nenajdete. V oblastech kdy byly, zmizeli spolu s 

povodněmi v roce 1997. Dnes pěší využívají pouze místní komunikace. V daném řešeném 

území jsou chodníky pouze kolem ulice Stará cesta (komunikace III/01135).    [17] 

 

3.2.8. Technická infrastruktura 

 

Zásobování pitnou vodou  
 

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

vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se získává z podzemních zdrojů 

nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se 

pohybuje okolo 7,5 až 9,5 mil. m
3
 vody. 60 až 65 % je nakupováno od společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která dodává upravenou  pitnou vodu z 

vody povrchové - z přehradních  nádrží Kružberk, Šance a Morávka.      [22] 

 

 Celý Hrušov je zásobován pitnou vodou z úpravny vody v Ostravě - Nové Vsi. 

Vodovodní síť v daném území je původní a zastaralá. Její dimenze je dostačující i pro 

případnou nově vznikající výstavbu, ať už by se jednalo o průmyslovou zónu, nebo bytové 

domy s případnou občanskou či jinou výstavbou. Problém je však stáří potrubí a doznívající 
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důlní vlivy. Pro návrh nové výstavby by proto bylo vhodné zvolit výstavbu nového 

vodovodního potrubí v celé lokalitě. (Viz. Výkres č. 2 – Limity území) 

 

 ulice Stará cesta - PE DN 150 

 ulice Riegrová - OC DN 125 

 ulice K Šachtě - PVC DN 150 

 ulice Stašková - OC DN 100          [30] 

 

Kanalizace 

 

I v tomto případě obhospodařuje řešenou lokalitu firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

Ostravská kanalizační síť v délce cca 1 017 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí 

odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. 

  

 Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná a s budováním oddílné 

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

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV 

nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu.        [22] 

 

V rámci rozšíření kanalizačního systému společnost spolu se statutárním městem 

Ostravou vytváří podmínky pro plošné odkanalizování přilehlých oblastí s odvedením 

odpadních vod na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze.      [22] 

 

 V řešeném území i celém Hrušově můžeme najit nejčastější typ kanalizace a to 

jednotnou kanalizaci. Kanalizační síť je gravitační, řešená odtokem skrze hlavní sběrač přímo 

do recipientu, kterým je řeka Odra. Před vyústěním do řeky Odry je kanalizace chráněná proti 

zpětnému vzdutí protipovodňovou čerpací stanicí odpadních vod a klapkami ve výustním 

objektu hlavního kanalizačního sběrače, který je vysoce naddimenzován pro současnou 

potřebu Hrušova, jelikož v dřívějších dobách odváděl odpadní vody z areálu bývalého 

chemického závodu v Hrušově. V rámci plánu dostavby plošné kanalizace na celém území 

města Ostravy má dojít k odvedení a likvidaci odpadních vod na ÚČOV v Přívoze vedle 

dálnice D 47. (Viz. Výkres č. 2 – Limity území)  
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 ulice Stará cesta - DN 300 KAM 

 ulice Riegrová - VJ 700 x 1050 BET 

 ulice K Šachtě - DN 600 KAM 

 ulice Verdiho - DN 300 BET 

 Centrální sběrač - DN 1000 BET         [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Ústřední čistírna odpadních vod, Ostrava-Přívoz, zdroj obrázku: www.ovak.cz 

 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

Výhradním majitelem rozvodů a distributorem elektrické energie na Ostravsku je společnost 

ČEZ a.s. Zásobování elektrické energie je zajištěno z jednotné celostátní sítě VVN 110 kV 

napájenou přímo z elektráren nebo přes nadřazenou přenosnou soustavu VVN 220 a 400 kV.  

 

 V řešeném území je přenos elektrické energie zajištěn pomocí nadzemní přenosové 

soustavy NN 0,4 kV, která je napojená na VN 22 kV, vedoucí z teplárny Přívoz kolem řeky 

Ostravice a dále do Hrušova. Na začátku ulice Riegrová, v souběhu s ulicí Stará cesta, je nově 

instalovaná stožárová trafostanice 22/0,4 kV, odkud je elektrická energie dále distribuována 

nadzemním vedením NN 0,4 kV do objektů.  V celém řešeném území i jeho okolí je 

minimum vedení NN 0,4 kV vedeno v zemi. (Viz. Výkres č. 2 – Limity území)     [4, 15, 31] 

 

 V nových návrzích bude počítáno s tím, že se nová elektrické síť povede ze 100% v 

zemi. V řešeném území se dále vyskytuje veřejné osvětlení, které spravují Ostravské 



 

26 

 

komunikace, a vede nad zemí. I v tomto případě návrh počítá s uložením vedení veřejného 

osvětlení do země. 

 

 

 Centrální zásobování teplem 

 

Na tomto území se s tímto typem energie nesetkáme. 

 

 

Zásobování plynem 

 

V okolí ulice Riegrová se tento typ energie nevyskytuje z důvodů celoplošného poddolování 

lokality. Jediná možnost jak vést plynové vedení je na povrchu a to jen ve výjimečných 

případech. Nejbližší středotlaké vedení plynovodu je cca 700m směrem na jih v ulici 

Plechanovova. Firmou RWE nebylo doporučeno v lokalitě navrhovat jakýkoliv typ vedení 

plynovodu.             [32] 

 

 

Telekomunikace 

 

Velké části města jsou dostupné služby metropolitní sítě provozované společností 

OVANET a.s. Pro přístup na internet a datové přenosy je město pokryto rádiovými sítěmi 

společnosti GTS Novera, Broadnet Czech, Star 21, Ha-vel, Poda s.r.o. a další. Rychle se 

rozvíjí pokrytí kraje vysokorychlostním připojením k internetu pomocí ADSL i bezdrátovým 

připojením.                   [4, 33] 

 Nad celým územím obce Hrušov prochází radioreléová trasa. 

 

3.2.9 Vazba na územní plán 

  

Řešené území je dle územního plánu rozděleno na dvě funkční části. První část lokality má 

přiřazenou funkci lesa a druhá část funkci lehkého průmyslu. Tato bakalářská práce 

předpokládá potřebnou změnu územního plánu. Řešená oblast by se rozdělila na část s funkcí 

hromadného bydlení, na část s funkcí lehkého průmyslu a na část pro sport a rekreaci. 
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Počet podlaží všech budoucích budov bude řešen tak, aby byl vytvořen nenásilný přechod 

do volné krajiny. S nově vzniklou výstavbou bude vznikat i odpovídající počet parkovacích 

stání. Budou navrženy nové obslužné komunikace pro obsluhu území a nová technická 

infrastruktura.   
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4. Architektonicko-urbanistické návrhy 

(Průvodní a souhrnná technická zpráva k vlastnímu návrhu jsou vyhotoveny dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., v rozsahu řešení bakalářské práce)        [9] 

 

4.1. Průvodní zpráva – popis řešeného území 

 

4.1.1. Zadavatel 

 

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 

 

4.1.2. Poloha řešeného území 
 

Řešená lokalita se nachází v S-V části statutárního města Ostravy. Území je vymezeno řekou 

Ostravicí ze západní strany, ulicí Stará cesta na severu, železniční tratí na jihu a ulicí 

Bohumínskou na východní straně daného území. Docházkové vzdálenosti jsou do centra cca 

30min a na okraj Hrušova cca 15 min. Území leží jak na pozemcích města, tak na pozemcích 

ČR a soukromých vlastníků (viz. příloha č. 3). Dnes na území stojí zchátralé a vybydlené 

budovy, které by byly navrhnuty k demolici a to z důvodů nevyhovujících hygienických 

podmínek a podmáčeným základům. Stávající budovy, které jsem označil k demolici, jsou 

vyznačeny ve výkrese č. 3 – Stávající stav území. 

 

4.1.3. Charakteristika řešeného území  
 

Území je ze západní strany odděleno od řeky Ostravice protipovodňovým valem, který má 

charakter neudržované louky se dvěma enklávami vzrostlé zeleně. Za valem má území 

rovinný charakter. Celistvost rovinné plochy narušuje halda bývalého dolu Stachanov. Návrh 

počítá s navýšením a srovnání území do potřebné výšky pomocí materiálu z haldy. Nedaleko 

ulice Riegrovy se nachází významný biokoridor řeky Ostravice.  
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 Na protipovodňovém valu můžeme najít významnou cyklotrasu a turistickou trasu. V 

blízkosti nalezneme také soutok řeky Ostravice a Odry. 

 Další významnou dominantou v krajině je dálnice D 47 nedaleko severní hranice 

řešeného území. Za řekou Ostravicí, na jejím levém břehu se rozprostírající koksárny 

Svoboda a teplárny Přívoz. 

 

4.1.4. Údaje o vydané schválené ÚPD: 
 

Dne 29.4.2009 rozhodlo zastupitelstvo města v reakci na nový stavební zákon o pořízení 

nového územního plánu města. Jeho zpracované zadání bylo projednáno dle stavebního 

zákona v květnu 2009 a bylo schváleno zastupitelstvem města dne 24.6.2009. Společné 

jednání s dotčenými orgány ke zpracovanému návrhu územního plánu proběhlo dne 

17.10.2012. S krajským úřadem byl návrh projednán v termínu od 27.12.2012 do 10.4.2013. 

Projednaný a upravený návrh Územního plánu města Ostravy, včetně vyhodnocení SEA a 

posouzení NATURY 2000 a dodatku č. 1, který reaguje na zapracované požadavky dotčených 

orgánů, byl zveřejněn v termínu od 1.7.2013 do 8.8.2013. Veřejné projednání se uskutečnilo 

dne 1.8.2013, opakované veřejné projednání  proběhlo 1.3.2014. V současné době probíhá 

zpracovávání námitek a připomínek.          [17] 

 

4.1.5. Limity území 
 

Při navrhování je třeba ctít limity v území, které jsou omezovacím prvkem pro využití území. 

V daném území se nachází více limitů využití území. První, a zřejmě nejdůležitější limita pro 

toto území, je hranice záplavového území, která ovšem končí před hranici vymezené pro mé 

návrhy. Druhým limitem je nadregionální biokoridor vedoucí po březích řeky Ostravice a 

Odry. Hranice těchto limit do řešeného území přímo nezasahuji. Dále se můžeme v blízkosti 

řešeného území setkat s ochranným pásmem dálnice D 47, které je však dostatečně vzdáleno 

od hranice řešeného území.             [4]  

 

 Důležitá limita v řešeném území je ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV s 

ochranným pásmem 10 m na každé straně. Tato limita protíná řešené území v severozápadní 

části. Na začátku ulice Riegrovy se nachází stožárová trafostanice 22/0,4  kV s ochranným 

pásmem 7m. Ostatní vedení technické infrastruktury v řešeném území jako je vedení 
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elektrické energie, kanalizace splaškové a dešťové či vodovodu nelimitují, protože se s nimi v 

novém návrhu nepočítá. Bude navržená nová technická infrastruktura. Území protíná 

radioreléová trasa, z čehož vyplývá omezená výška staveb. (Viz. Výkres č. 2 – Limity území).

                [4] 

 

 

4.1.6. Ochranná pásma 

 

 Vzdušné vedení VN 22 kV - ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního 

vodiče ( u zařízení postavených do 31.12.1994)  

 

 Vzdušné vedení NN 0,4 kV - ochranné pásmo 7 m na každou stranu od krajního 

vodiče 

 Podzemní vedení NN 0,4 kV - ochranné pásmo 1 m na každou stranu od krajního 

vodiče 

 Stožárová trafostanice 22/0,4 kV s ochranným pásmem 7 m     [15]  

 Vedení jednotné kanalizace  

- DN 1000 s ochranným pásmem 2,5 m od vnějšího líce potrubí 

- DN 700 s ochranným pásmem 2,5 m od vnějšího líce potrubí 

- DN 600 s ochranným pásmem 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

- DN 300 s ochranným pásmem 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

 

 Vedení vodovodu pitné vody  

- DN 600 s ochranným pásmem 2,5 m od vnějšího líce potrubí 

- DN 150 s ochranným pásmem 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

- DN 125 s ochranným pásmem 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

 

 Vedení telekomunikačních sítí s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách od 

krajního vodiče            
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4.1.7. Vlastnická práva pozemků 

 

Jednotlivé pozemky a parcely v řešeném území mají mnoho vlastníků. Větší část je ve 

vlastnictví ÚMOb Slezská Ostrava. Zbylé pozemky a parcely patří fyzickým či právnickým 

osobám. Cílem města je výkup všech zbylých pozemků a parcel i s objekty, aby v budoucnu 

mohli zrealizovat komplexní návrh přeměny na celé řešené území. (Viz. příloha č. 3 – Výpis 

z katastru nemovitostí).           [24] 

 

 

4.1.8. Funkční využití pozemků 

 

Dle ÚP města Ostravy řešené území patřilo do kategorie funkčního využití „Lehký průmysl“.  

Po návrhu na změnu využití území bylo rozhodnuto, že nově bude území sloužit  účelům: 

 

 Hromadné bydlení 

 Lehký průmysl 

 Občanská vybavenost – obchod, služby 

 Sportovní areály 

 

4.2. Základní charakteristika urbanistických návrhů a jejích užívání 

 

4.2.1. Úvod k vlastnímu řešení 
 

Řešená lokalita kolem ulice Riegrovy bude vypracována ve třech urbanistických návrzích. 

První urbanistický návrh bude zahrnovat nejen vymezenou lokalitu, ale bude zacházet i za její 

hranice. Řešení nebude nikterak podrobné, půjde spíše o možnou představu toho, jak by se 

tato lokalita dala využít do budoucna. Druhá varianta nebude dále podrobně rozpracována. 

Pro podrobné rozebrání problematiky byl vybrán urbanistický návrh č. 3. 

 

 Při rozhodování nad celkovým pojetím daného území bylo zohledněno umístění 

lokality, její velikost, poměrně dobrá dopravní obslužnost díky ulici Bohumínské a dálnici 

D47/D1, železniční trati a možnost využití cyklotrasy podél řeky Ostravice.  
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 U návrhu č. 1 byla rozhodujícím faktorem dálnice D 47 a rozloha řešené lokality 

čítající cca 35.5 ha. Toto byly ideální podmínky pro realizaci studie fotbalového stadiónu. 

Vedlejším, ale neméně důležitým faktorem byla tradice. Návrh počítal s faktem, že fotbalový 

stadión Bazaly je za hranicí své životnosti a v budoucnu by jej měl nahradit nový fotbalový 

stadión, který by měl pokud možno stát opět na území Slezské Ostravy a sloužit fotbalovému 

klubu FC Baník Ostrava, potažmo národnímu týmu ČR. 

 

 Při řešení návrhu č. 2 a č. 3 se vycházelo z celkové situace v dané lokalitě. Neutěšenou 

sociální situací, zdevastované území po povodních z roku 1997 a neustálou hrozbu před 

velkou vodou a po dostavění dálnice D 47, území s ideální dopravní obslužností pro nákladní 

dopravu. K tomu všemu podél řešené lokality a řeky Ostravice vyrostla nová cyklotrasa 

směřující, po dostavění potřebných dílčích etap protipovodňové ochrany podél řeky Ostravice 

a Odry, až na Koblovská jezera a dále na polské hranice. Tato cyklotrasa zajišťuje turisticky 

ruch v celé oblasti. To vše byly faktory, které přispěly k rozhodnutí navrhnout území, kde se 

snoubí lehký průmysl se skladovací funkcí, s funkcí hromadného bydlení a funkcí občanského 

vybavení, rekreace a sportu.  Zelené plochy budou doplněny nezbytným městským 

mobiliářem. Struktura pěších komunikací je uzpůsobená jízdě na kolečkových bruslích a 

silničních kolech. V území budou navržena dětská hřiště pro všechny věkové kategorie.  

 

 U návrhu č. 2 a č. 3 bylo snahou dojít k takovému uspořádání území, aby byla v 

obytné zóně klidná dopravní situace a aby měly občanská vybavenost, služby a rekreace co 

nejbližší přístup k nadřazeným komunikacím.  

 

4.3. Souhrnná technická zpráva 
 

4.3.1. Popis urbanistického návrhu č. 1 

 

Návrh č. 1 počítá s výstavbou fotbalového stadiónu s tréninkovou víceúčelovou halou. 

Kapacita stadiónu je navržena na cca 25 000 sedících diváků. Jednalo by se o fotbalový 

stánek s charakterem národního stadiónu, splňující nejvyšší kritéria federace  UEFA či FIFA.  

 Inspirace pro návrh č. 1 bakalářské práce byla nalezena ve Velké Británii, kdy majitelé 

místního klubu zamýšleli využít budovu bývalé tepelné elektrárny v městské části Chelsea, ze 
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které je nyní průmyslový brownfield. Tepelnou elektrárnu v této studii přeměnili na nový 

fotbalový stadión FC Chelsea. 

 

Obr. 8: Battersea stadium, Londýn, Velká Británie, zdroj obrázku: www.dailymail.co.uk/ 

 

 Strategická poloha mezi dálnici D1, ulicí Bohumínská a železnicí tvoří z této lokality 

ideální místo pro sportovní stavbu podobného charakteru. Po přihlédnutí k faktům, že se jedná 

o téměř vybydlené území, znehodnocené důlní činností a povodněmi z roku 1997, které nemá 

smysl znovu osidlovat bez předešlého radikálního zásahu v podobě kompletní asanace území 

a navýšení celého území o 1–3 m, vzniká možnost dát této lokalitě opět významný 

zhodnocující prvek. Fotbalový stadion by do Hrušova dostal život, peníze a zašlou slávu. 

 

 Fotbalový stadión, jakožto nová dominanta území, bude velkým lákadlem pro turisty a 

cyklisty z celého Moravskoslezského kraje. Po západní straně areálu stadiónu povede 

cyklotrasa, vedoucí z Beskyd, přes Frýdek-Místek skrze Ostravu dále na polské hranice.  

Výstavba zasáhne téměř ¼ obce Hrušov. V řešeném území a jeho okolí zůstanou 

zachovány pouze kostel Sv. Františka a Viktora spolu s farou, sklad firmy Phoenix a budova 

pošty. Přímou součástí areálu stadiónu se stane část budov bývalého areálu dolu Stachanov.  

Budovy projdou nákladnou rekonstrukcí vnějších svislých konstrukcí, budou doplněny 

o nové vnitřní nosné konstrukce a také nové střešní pláště. Budovy budou plnit novou funkci, 

první z nich bude administrativní budova a bude fungovat jako ředitelství klubu a druhá bude 

plnit funkci muzea, mapující historii klubu FC Baník Ostrava.  

 

Technické řešení stadiónu a jeho infrastruktury 

 

 Jeden z faktů, který přispěl k myšlence fotbalového stadiónu, byla dálnice D1, vedoucí 

po severním okraji řešeného území a poměrně dobrá dopravní obslužnost ze všech koutů 
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Ostravy. Na dálnici D1/47 dnes odvádí dopravu ulice Bohumínská, která se napojuje cca 2km 

od řešeného území nacházející se v širším okolí ulice Riegrovy. Pro urychlení dopravy 

v řešeném území bylo využito dopravního prvku hájeného návrhovým koridorem a územní 

rezervou převzatého s koordinačního výkresu. Konkrétně se jedná o prodloužení ulice Stará 

cesta a doplnění o tři kruhové objezdy. Prodloužená ulice Stará cesta (ve výkrese  

značena jako DK77/R ) bude sloužit jako přímé propojení s dálnicí D1/47. Tyto změny budou 

uvedeny v život spolu s výstavbou stadiónu a předejdou dopravnímu kolapsu. (Viz. Výkres č. 

3 – Stávající stav území)           [17] 

 

 Dalším důležitým aspektem byla železnice vedoucí po jižním okraji zadaného území. 

Jedním z cílů návrhu č. 1 této bakalářské práce bylo znovuobnovení železniční stanice u 

bývalého dolu Stachanov. Železniční stanice Stachanov bude plně funkční nejen pro řešené 

území z hlediska podpory MHD při sportovních či jiných akcích, ale také pro běžnou dopravu 

obyvatel do ostatních oblasti Hrušova. Návrh počítá s tím, že vlakové vsuvky při sportovních 

akcích přivezou a odvezou až 2/4 diváků.  Vedle vlakového nádraží se bude nacházet také 

autobusové a trolejbusové nádraží. Dopravní prostředky MHD obstarají další 1/4 diváků. 

          

Obr. 9: Dopravní výkres, koordinační výkresový část ÚP, Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: 

www.ostrava.cz 

 

 Poslední 1/4 kapacity stadiónu tvoří diváci, kteří přijedou osobními automobily. 

Parkovací plochy můžeme rozdělit na severní a východní sektor. Každá z nich má kapacitu 

cca 1000 parkovacích stání. Počítá se i z možností podzemního parkování pod samotným 
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stadiónem s kapacitou cca 2000 parkovacích stání ve dvou až třech patrech. Personál a hráči 

mají své osobní parkoviště přímo u stadiónu včetně parkování pro klubové autobusy. 

 Varianta podzemních garáži vznikla z důvodů nedostatku místa kolem stadiónu, ale 

především z důvodu založení stadiónu na poddolovaném území a ochraně proti velké vodě. 

Celý objekt bude postaven na podzemních garážích, které se z větší části zakousnou do 

protipovodňového valu, z 1/3 budou pod úrovní terénu a z 2/3 budou vystupovat nad úroveň 

terénu. Důvod je následující. Část podzemních garáží, která bude vystupovat nad úroveň 

terénu, bude snadno odolávat případné velké vodě, která v této lokalitě hrozí. Jelikož se bude 

jednat o stavbu, kterou by voda snadno prošla a nezanechala větší následky na její konstrukci, 

bude horní část stadiónu dobře ochráněna před povodněmi. V podstatě se bude jednat o 

masivní železobetonový skelet stojící na vrtaných pilotech, ve kterém se bude nacházet 

dostatek místa pro podzemní parkoviště. Na tomto skeletu bude stát samotné stavební dílo 

fotbalového stadiónu. 

 Ulice Riegrová bude v tomto řešení potlačená výstavbou stadiónu, a její trasa bude 

přeložena a nově povede souběžně s železniční tratí. Půjde o pěší zónu před budovou nádraží, 

vedoucí k autobusovému nádraží, přímo sousedící s budovou vlakového nádraží.  

(Viz. Výkres č. 4 – Návrh č. 1 – Územní studie)  

 

4.3.2. Popis urbanistického návrhu č. 2 

 

Návrh č. 2 zachovává ulici Riegrovou jako takovou ve své původní trase napříč řešeným 

územím. Zůstane zachována halda a objekty po bývalém dole Stachanov, dále objekty 

soukromníků na nároží ulic Riegrová a Stará cesta či bytové domy na konci ulice Riegrovy. 

 

 Celá řešená lokalita bude rozdělena do tří základních zón. Zóna bydlení táhnoucí se 

souběžně s ulicí Riegrovou, zóna lehkého průmyslu vedle ulice Pod haldou a zóna občanské 

vybavenosti, služeb a sportu v bývalém areálu dolu Stachanov.  

 

 Zóna bydlení počítá s výstavbou 4 izolovaných bytových domů BD (SO 01.1-4) 

tvořící jeden ucelený blok na prodloužené ulici Pod haldou. Jedná se o startující bydlení pro 

mladé rodiny s dětmi (3 podlažní budovy s dvěma byty na podlaží do 100m2 ). Dalších 6 BD 

(SO 02.1-6) bude vybudováno podél ulice Riegrovy. Opět se bude jednat o startující bydlení 

pro mladé rodiny s dětmi (3 podlažní budovy s dvěma byty na podlaží do 100m2
 ). 
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 V zóně lehkého průmyslu se skladovací funkcí najdeme budovy pro skladování. 

V budově skladovací HALY I (SO 05.1) najdeme kanceláře, kantýnu, šatny a další zázemí pro 

pracovníky areálu. V budově skladovací HALY II (SO 05.2) najdeme samotné skladovací 

prostory.  

 

 Třetí zóna nabídne areál občanské vybavenosti, služeb a sportu (SO 04.1-5). Areál 

bývalé šachty Stachanov projde kompletní nákladnou rekonstrukcí. Po kompletní rekonstrukci 

5 objektů, které budou zachovány (viz. Výkres č. 3 – Stávající stav území) bude areál nabízet 

služby v podobě supermarketu a bowling arény s restaurací, sportovní vyžití na vnitřních 

tenisových, badmintonových či squashových kurtech. Venku potom multifunkční hřiště na 

fotbal, volejbal a další míčové hry. Celému areálu bude dominovat kašna s pódiem na kulturní 

akce pod širým nebem. V jedné z budov (budova bývalé trafostanice) nalezneme muzeum 

mapující historii Hrušova a jeho významné rodáky a kulturním sálem. 

 

 Celá lokalita je doplněna o restaurační zařízení pro cyklisty s venkovním posezením, 

které je umístěno na konci ulice Riegrovy, hned u cyklotrasy podél řeky Ostravice.  

(Viz. Výkres č. 5 – Návrh č. 2 – Územní studie) 

  

4.3.3. Popis urbanistického návrhu č. 3 

 

(Varianta vybraná k podrobnějšímu zpracování)  

 

Charakteristika území a stavebních pozemků 

 

Řešené území kolem ulice Riegrovy se nachází na předměstí Ostravy, v zastavěné městské 

části Hrušov. Stavební parcely patří z části ÚMOb Slezská Ostrava a z části do vlastnictví 

fyzických či právnických osob. (Viz. příloha č. 3 – Výpis z katastru nemovitostí). V okolí ulice 

Riegrova najdeme bujnou vegetaci, která je neudržovaná.  

 

 Řešené území se nachází dle ÚP na území lehkého průmyslu a na území s funkcí lesa. 

Tento návrh nám tedy vyvolá změnu ÚP. Nové dělení dle funkcí bude na území pro hromadné 

bydlení, kde se budou nacházet vhodné bytové domy (BD), území lehkého průmyslu, plynule 

navazující na území s hromadným bydlením. Poslední část území bude mít funkci občanské 

vybavenosti, služeb či sportu. 
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Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s vyjádřením jednotlivých správců 

inženýrských sítí.   

 

 Geologické a geomorfologické vlivy kolem ulice Riegrova se projevují v území, 

jako doznívající vlivy důlní činnosti. Tento fakt zohledníme při zakládání staveb. Způsob 

zakládání dále nespecifikuji, jelikož není předmětem bakalářské práce. (Viz. Výkres č. 2 – 

Limity území) 

 Celá řešená lokalita se nachází za protipovodňovým valem a dle ÚP mimo záplavové 

území. Nejbližší řekou je řeka Ostravice, která protéká na hranici Slezské a Moravské 

Ostravy. Jak je známo, protipovodňový val není ještě zcela hotov a stále hrozí reálné 

nebezpečí zatopení území. Celá lokalita je rovinného charakteru a je cca 205 m.n.m. a jediná 

možnost jak s naprostou jistotou předejít velké vodě je vyvýšení území o 1-3 m.  

 

 Parcelní čísla s vlastníky a výměrou uvádím v příloze č.3 (Viz. příloha č. 3 – Výpis 

z katastru nemovitostí). 

Výstavba bude etapizována. V etapě č. 1 se bude jednat o částečnou asanaci území a 

jeho vyčištění od divoké zeleně. Srovná se terén. K tomu se využije halda po bývalé šachtě 

Stachanov. Materiálem z haldy se vyvýší a vyrovná terén v celém řešeném území o 1–3 m. 

V etapě č. 2 bude vybudována nová technická infrastruktura. Bude se jednat o novou 

splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, elektrifikaci a dopravní komunikace. V 3. etapě 

půjde o výstavbu nové čtvrti bytových domů a rekonstrukcí bývalého dolu Stachanov. 

V poslední 4. etapě vybuduje město na své náklady skladovací haly, sloužící k pronájmu. 

Přístupová cesta na staveniště po dobu výstavby bude zajištěná z ulice Stará cesta a K šachtě.   

 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení staveb v území 
 

Bytové domy (SO 01.1 – 14) budou umístěny v centrální části řešené lokality. Stavby mají 

většinu oken orientovaných na jih a na sever a vzdálenost mezi BD je více jak 20m. Tímto 

bylo dosaženo maximálního prosvětlení a proslunění všech bytových jednotek. U bytových 

jednotek bylo docíleno příčného provětrání. Budovy tvoří dva bloky o šesti BD, kolem 

kterých navrhuji obslužnou komunikaci pro motorová vozidla a přístupová komunikace pro 

pěší. Další dva BD se nacházejí na ulici Pod Haldou. Kolem komunikace pro motorová 

vozidla najdeme dostatek parkovacích stání (včetně stání pro zdravotně postižené a rodiny 
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s kočárky). (Viz. příloha č. 2 – Výpočet parkovacích stání, Výkres č.11 a 12 – Detail 

parkovacích stání).  

Pro vstup do řešené lokality slouží ulice Riegrová, ústící na ulici Stará cesta. 

V obytných blocích najdeme dětská hřiště pro všechny věkové skupiny (DH A) a celková 

koncepce navozuje dojem uzavřeného a bezpečného prostoru pro klidovou zónu.   

 

Severozápadní část řešeného území je vymezená pro restauraci s penzionem (SO 02.1) 

a to především pro účely rozvíjející se cykloturistiky a turistiky obecně. Budovám patří nově 

navržené parkoviště a bufet s venkovním posezením pro cyklisty a turisty. Navíc bylo 

navrženo multifunkční hřiště (MH) na míčové sporty a dětské hřiště (DH B). 

 

 Jihovýchodní část řešeného území řeší problematiku sportovního vyžití, relaxace a 

chybějící občanské vybavenosti (SO 03.1–5). Areál bude mít parametry soudobých 

sportovních areálu a jeho zajímavostí bude fakt, že vzešel z bývalých objektů dolu Stachanov, 

které dostaly novou funkci. V areálu najdeme dva venkovní a jeden zastřešený tenisový kurt, 

kurty na squash a badminton, venkovní i vnitřní multifunkční hřiště na míčové sporty, 

supermarket a muzeum mapující historii Hrušova (bývalý objekt trafostanice).  

 

V jihozápadní části vzniknou nájemní sklady bez bližší specifikace a funkce (SO 04.1–3). 

 

 Výška budov bude navržena tak, aby nebyla v rozporu s výškou budov stávající okolní 

zástavby. Mezi navrhovanými budovami jsou dodrženy minimální vzdálenosti dle vyhlášky 

č.501/2006 Sb. § 25 Vzájemné odstupy staveb.  Při umísťování staveb na pozemcích a 

řešení vzájemných odstupů byly zohledněny architektonické, hygienické a požární 

požadavky.               [6] 

 

Zdůvodnění navrženého řešení staveb z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je zhotovená v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dále 

s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších změn o obecných požadavcích na využívání 
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území. Navrhované stavby i celé řešené území splňují základní obecné požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu stavby, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního 

prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a ochranu tepla.  

      [6, 7, 8 ] 
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4.4. Technická zpráva návrhu č. 3 
 

Návrh počítá s výstavbou: (Viz. Výkres č. 6 – Návrh č. 3 – Územní studie)  

4.4.1. Bytová výstavba 

 

SO 01.1 - 14 

 

Půjde o 14 bytových domů (BD). Byty jsou koncipovány jako startující bydlení pro mladé 

rodiny s dětmi. Jde o třípodlažní nepodsklepené budovy s centrálním schodištěm a výtahem 

pro bezbariérový přístup. Všechny vnitřní prostory jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 

Sb., O obecných a technických požadavcích zabezpečující užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace a požadavky na požární bezpečnost. Budovy jsou děleny na 

dvě křídla. Na každém s podlaží najdeme dvě bytové jednotky o půdorysné ploše do 100 m2
. 

Bytový dům má 6 bytových jednotek a celková půdorysná plocha BD je 804 m2
. Konstrukční 

výška podlaží byla navržena na 3 m. BD bude stavěn jako betonový skelet (vzhledem 

k podmínkám zakládání) a obvodové zdivo bude vyzděno cihelnými bloky, včetně vnitřních 

stěn. Budova bude mít plochou střechu s podtlakovým odvodněním (bližší popis bytových 

jednotek, včetně jejích přesných výměr nebyl předmětem BP). 

 

4.4.2. Restaurační zařízení s penzionem 

 

SO 02.1 

 

Restaurační zařízení spolu s penzionem bude orientováno především na cykloturistiku. 

Vzhledem k rozvíjející se cyklotrase napříč Ostravou, vedoucí od Beskyd přes Ostravu a dále 

na polské hranice, bude místo na soutoku řeky Ostravice a Odry ideálním místem 

k odpočinku. Penzion bude situován v těsné blízkosti ulice Riegrovy a prodloužené ulice Pod 

haldou. Penzion nabídne venkovní posezení s bufetem, uvnitř restauraci s možností se 

ubytovat. Multifunkční hřiště v areálu penzionu bude perfektním zpestřením jak pro místní 

občany, tak pro návštěvníky penzionu. Budova se bude skládat ze tří částí o třech podlažích. 

Budova penzionu s restaurací, budova bufetu a zázemí penzionu. Penzion pojme až 30 

návštěvníků. Půdorysná plocha budov je 1750m2. Konstrukční výška podlaží byla navržena na 

3 m. Penzion bude stavěn jako betonový skelet (vzhledem k podmínkám zakládání) a 
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obvodové zdivo bude vyzděno cihelnými bloky, včetně vnitřních stěn. Součástí objektů bude i 

navržené parkoviště pro 20 automobilů. 

 

4.4.3. Budovy sportovního areálu a občanské vybavenosti 
 

SO 03.1 - 5 

 

Jedná se o areál bývalého dolu Stachanov, který bude v návrhu zachován a rekonstruován. Jde 

celkem o 5 samostatných budov: 

 

 

 SO 03.1 - Budova SUPERMARKETU 

 SO 03.2 - Budova SUPERSPORT ARÉNY Hrušov (squash centrum) 

 SO 03.3 - Budova šaten a zázemí SUPERSPORT ARÉNY Hrušov (badminton, 

tenisové kurty) 

 SO 03.4 - Budova MUZEUM mapující historii Hrušova 

 SO 03.5 - Budova šaten SUPERSPORT ARÉNY Hrušov pro multifunkční hřiště 

 

 Budovy budou doplněny o dva venkovní tenisové kurty a multifunkční hřiště. 

Z technického hlediska budou objekty vyřešeny následujícím způsobem. Původní obvodové 

zdivo budovy bude zachováno, dovnitř budov bude vestavěn nový ŽB nosný skelet, do 

kterého se vestavějí potřebné místnosti a prostory tak, aby budovy splňovaly novou funkci. 

Dále projde rekonstrukcí i střecha všech objektů areálu bývalého dolu Stachanov.  

4.4.4. Budovy nájemních skladů a překladiště 

 

SO 04.1 – 3 

 

Budovy skladovacích hal budou tvořeny ŽB skeletem a montovanými systémovými prvky 

obvodového pláště. Půjde o sendvičové panely z PUR, PIR, nebo minerální vaty, TR plechů, 

či skládané pláště. Haly budou dvě. První z nich, HALA I o celkové ploše 2400 m2
 a druhá 

HALA II o celkové ploše 4500  m2
.          [26] 
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4.4.5. Návrh dopravní infrastruktury v řešeném území 
 

Nejbližší dopravní tah v okolí řešeného území je ulice Stará cesta, navazující na ulici 

Bohumínskou. Ulice Riegrová projde kompletní rekonstrukcí. Cílem návrhu dopravních 

komunikací bylo zajistit plynulý a zklidněný provoz motorové dopravy a také bezpečný 

pohyb chodců v obytných ulicích i na pěších komunikacích. Navržené komunikace vhodně 

doplní stávající dopravní síť a umožní obsluhu objektů v jednotlivých částech řešeného 

území.  

 MHD je v řešené lokalitě i nadále zajištěna Dopravním podnikem Ostrava. V severní 

části bude modernizovaná zastávka „Riegrová“ nacházející se na ulici Stará cesta v obou 

směrech. Další trolejbusovou zastávkou je „Žižková“ na ulici Bohumínské. (Viz. Výkres č. 9 – 

Návrh dopravního řešení)  



 

43 

 

Doprava dynamická 

 

Navržené komunikace budou tvořit uzavřený celek ulic. Ulice v řešeném území jsou z části 

zokruhovány. Bytové domy dodržují minimální vzdálenost domů od komunikace. 

Navrhované dopravní řešení počítá s jediným možným napojením území skrze ulici 

Riegrovou, což zajistí klid a bezpečnost obyvatel.  

 

Zklidnění komunikací bude zajišťovat také tzv. „ZÓNA TEMPO 30“, v klasickém 

šířkovém uspořádání. Hlavním důvodem zřízení „ZÓNA TEMPO 30“ má být snaha o zvýšení 

bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí za současného zachování provozu 

motorových vozidel. Nezvyšuje však na rozdíl od obytné zóny pobytovou funkci zklidněné 

komunikace. Pro zpomalení dopravy a regulaci rychlosti při odbočení z ulice Stará cesta na 

ulici Riegrovou jsem navrhl zpomalovací retardér. V celé „ZÓNĚ TEMPO 30“ bude platit 

přednost zprava a řidiče budou o tomto dopravním režimu informovat dopravní značky č. IP 

25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“.  

  [13] 

 

 Návrh vychází z normy ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací.  

V celém řešeném území je navržena obousměrná doprava na pozemních komunikacích. 

Nejvyšší rychlost motorových vozidel v území je stanovená na 30 km/h (ZÓNA TEMPO 30). 

Tuto zónu bude tvořit hlavně ulice Riegrová (KOMUNIKACE – B), na kterou se napojují 

nově dobudované (prodloužené a rekonstruované) ulice Hubertská (KOMUNIKACE – C) a 

Pod haldou (KOMUNIKACE – D), vycházející z původní trasy ulic. Poslední dvě zmiňované 

ulice spojuje ulice Verdiho (KOMUNIKACE – E). Navržená šířka všech ulic v řešeném 

území je 6,5m a poloměry jsou v rozmezí od 6 m na hlavních křižovatkách ulice Riegrová a 

ulic Pod haldou a Hubertská, až po poloměr 22 m v dlouhé zatáčce na ulici Hubertská. Na 

ulici Stará cesta (KOMUNIKACE – A), je zachována původní maximální dovolená rychlost 

50 km/h. V „ZÓNĚ TEMPO 30“ se nepočítá s nákladní dopravou, jedinou výjimku tvoří 

vozidla svážející komunální odpad. Po jižní straně řešené lokality vede příjezdová obslužná 

komunikace ke skladovacím halám (tato komunikace už nebyla součástí dopravního řešení). 

Je koncipovaná i pro nákladní dopravu a maximální povolená rychlost je navržena na 50 

km/h. Povrch komunikací je živičný (asfaltový) a plochy parkovacích míst jsou z betonových 

dlaždic. Odvodnění komunikací a parkovacích ploch je zajištěno do odvodňovacích žlabů a 

uličních vpustí a dále do nově navržené dešťové kanalizace.           [11, 13] 
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 Skladba vozovek: 

- Asfaltobetonový koberec 40 mm 

- Obalované kamenivo  110 mm 

- Štěrkodrť (ŠKI)  150 mm 

- Podsyp ze štěrkopísku 150 mm 

 

Od pěší komunikace jsou komunikace odděleny zeleným pásem o šířce 5,3m a šikmým 

parkovacím stáním. (Viz. Výkres č. 9 – Návrh dopravního řešení) 

 

Doprava v klidu 

 

Parkovací stání pro BD budou provedeny formou šikmého stání po obvodu ulic Hubertská a 

Pod haldou. V areálu multifunkčního areálu Hrušov byla navržena forma s kolmým řazením 

na samostatné parkovací ploše. Parkovaní bylo rozděleno zvlášť pro BD (SO 01.1-14), zvlášť 

pro restauraci s penziónem (SO 02.1), zvlášť pro multifunkční areál Hrušov (SO 03.1-5) a 

budovy nájemních skladů (SO 04.1-3). (Viz. příloha č. 2 – Výpočet parkovacích stání) 

 

 

Obr. 10: Navrhované formy parkování, Ostrava-Hrušov, zdroj obrázku: ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel  

 

Parkovací stání jsou navržena o rozměrech  

- Klasická šikmá stání  2,9 x 5,3 m 

- Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 3,5 x 5,3 m 

 

Celkem bylo navrhnuto 170 parkovacích stání pro motorová vozidla, z toho 19 bude kolmých 

bezbariérových stání, vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu (pro každý BD 

jedno stání, tj. 14 (BD) + 1 stání pro restauraci s penziónem a 4 stání pro multifunkční areál 

Hrušov). (Viz. Výkres č. 9 – Návrh dopravního řešení) 
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Výpočet počtu stání parkovacích míst u BD - (Viz. příloha č. 2 – Výpočet parkovacích 
stání) 
 

Skladba parkovacích stání: 

- Betonová zámková dlažba   80 mm 

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm   40 mm 

- Štěrkodrť     150 mm 

- Drcené kamenivo fr. 16-32 mm  150 mm 

 
Obr. 11: Detail přechodu z parkovacího stání na pěší komunikaci v řešeném území, Ostrava-Hrušov, 

zdroj obrázku:www.csbeton.cz 

 

Komunikace pro pěší 
 

Dopravní komunikace v území jsou doplněny hustou sítí komunikaci pro pěší. Všechny nově 

navrhované pěší komunikace jsou navrženy o minimální šířce 2 m kromě hlavní pěší 

komunikace kolem ulice Riegrovy, která má navrženou šířku 4 m. Jednotlivé komunikace pro 

pěší mají přímou návaznost na bytové domy a parkovací stání. Komunikace pro pěší jsou 

vhodně doplněny o přechody pro chodce, vyhovujícím vyhlášce č.398/2006 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.           [7, 28]  
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Skladba vrstev pro pěší komunikace: 

- Betonová zámková dlažba  60 mm 

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm  30 mm 

- Štěrkopísek    150 mm 

 

Obr. 12: Detail zámkové dlažby použité v řešeném území,  

Ostrava - Hrušov, zdroj obrázku:www.stavospol.cz/ 

 

Řešení dopravní infrastruktury a komunikací pro pěší je graficky znázorněno ve výkrese č. 9. 

(Viz. Výkres č. 9 – Návrh dopravního řešení) 

 

 

4.4.6. Návrh technické infrastruktury v řešeném území 
 

Při návrhu technické infrastruktury byly respektovány minimální vzdálenosti při souběhu a 

křížení jednotlivých sítí technického vedení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení včetně ochranných pásem (OP).        [12] 

 

Zásobování pitnou vodou  

 

Pro řešené území je navržená nová okruhová vodovodní soustava z polyethylenového potrubí. 

Návrh zásobování pitnou vodou počítá s napojením na stávající větve vodovodní sítě v ulici 

Stará cesta a K Šachtě. V ulici Stará cesta vede v současné době potrubí DN 150 PVC, v ulici 

K Šachtě potrubí DN 150 PVC. U obou větví bylo správcem vodovodní sítě (OVAK a.s.) 

povoleno napojení dle libosti (Viz. příloha č. 5 – Získané podklady od správců technické 

infrastruktury) s tím že kapacita stávající vodovodní sítě je v okolí celého území dostačující a 

stav sítě v dobrém stavu. Nově navržené potrubí bude vedeno částečně napříč dopravními a 

pěšími komunikacemi, ale převážně v zeleném pásu veřejného prostoru. 

 

 V křižovatce ulic Stará cesta a Riegrová je připojovací bod, kde se napojuje nová 

vodovodní větev, táhnoucí se v zeleném pásu podél celé ulice Riegrovy. Bylo navrhnuto 

potrubí DN 150 PVC a bude se jednat o páteřní větev řešeného území, na kterou se budou 

napojovat další dvě nové zokruhované větve. Větev v ulici Hubertská a větev v ulici Pod 
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haldou povedou v potrubí DN 80 PVC a budou vedeny v zeleném pásu podél komunikace. 

Další dva připojovací body jsou na ulici K Šachtě, kde se nově navržené potrubí napojuje na 

stávající větev vodovodního řádu. 

 

 Dimenze jednotlivých potrubí jsou navrženy odhadem, ale zpětně překontrolovány 

výpočtem potřeby pitné vody a dále softwarem pro navržení dimenzí. Vodoměrné soustavy 

jsou umístěny v jednotlivých objektech ve vyhrazených prostorech.  

 

 Pro všechna vodovodní potrubí v řešeném území platí ochranné pásmo 1,5 m od 

vnějšího líce potrubí na každou stranu. (dle nařízení firmy OVAK a.s.)     [22] 

 

Přípojky jednotlivých budov v území nejsou součástí řešení bakalářské práce, tudíž 

jsem je v návrhu nezohlednil. 

 

V řešeném území jsou pro zajištění požární ochrany navíc navrženy požární hydranty, které 

jsou rozmístěny tak, aby od sebe byly vzdáleny maximálně 200 m. Požární hydranty splňují 

také podmínky a předpisy požární ochrany. Celkem je v území navrženo 11 nových požárních 

hydrantů. 

   Řešení vodovodní sítě je graficky znázorněno ve výkrese č. 7. (Viz. Výkres č. 7 – 

Návrh vodního hospodářství) 

 

Řešení likvidace splaškových a dešťových vod 

 

V dotčeném území vede jednotná větvená stoková síť, kterou návrh zruší. Nový návrh počítá 

s vybudováním nové oddělené kanalizační sítě, která bude zvlášť odvádět splaškové odpadní 

vody skrze jednotnou čistírnu odpadních vod (ČOV) do centrálního sběrače a čerpací stanici 

odpadních vod do recipientu - řeky Odry. Dešťové vody v návrhu nového využití území 

odtékají přes odlučovač ropných látek dále do řeky Ostravice. Zachovány zůstanou pouze 

páteřní větve v ulici Stará cesta (DN 300 KAM) a ulici K Šachtě (DN 600 BET). Tyto větve 

se dále spojují v jedné šachtě a vlévají se do centrálního sběrače (DN 1000 BET). V rámci 

plánu města Ostravy o dostavbě plošné kanalizace v Ostravě má dojít k odvádění a likvidaci 

odpadních vod na UČOV v Ostravě - Přívoze. Návrh kanalizace v řešeném území nebyl 

problém. Území je rovinaté díky zrušení haldy Stachanov. Rozvezením haldoviny a po 
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následovném vymodelování území bylo dosaženo ideálních spádových poměrů pro spádování 

kanalizačního potrubí.  

 

 Splašková kanalizace byla navržena ve spádu směrem k ČOV, dále do centrálního 

sběrače a přes přečerpávací stanici odpadních vod do recipientu – řeky Odry. Trasy navržené 

splaškové kanalizace jsou vedeny v osách komunikací. Revizní šachty budou plastové a jsou 

umístěny ve zlomech potrubí a pak vždy po 50m. Navržené potrubí je DN 250 PVC. Dvě 

oddělené větve na ulicích Hubertská a Pod haldou, spojené na ulici Verdiho, vtékají do ČOV 

na ulici Pod haldou.  

 

Místo napojení nově navržené splaškové kanalizace na veřejnou stoku jednotné 

kanalizace je situováno ve východní části území na ulici Pod haldou a K Šachtě. Toto 

napojení je realizováno přes ČOV Bioflow 60 – 400 (pro 400 EO – ekvivalentních osob). 

Jedná se o typovou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod určených pro čištění 

splaškových odpadních vod malých obcí, z bytových jednotek, penziónu, hotelů, rekreačních 

zařízení, sociálních zařízení podniků atd. Čistírnu lze použít také na čištění nebo dočištění 

průmyslových odpadních vod, pokud je znečištění biologicky odbouratelné. Čistírnu Bioflow 

je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět 

veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod. ČOV je napojená na jednotnou 

splaškovou kanalizaci DN 600 BET pomocí potrubí DN 300 BET. Kolem ČOV Bioflow není 

třeba dodržovat žádné ochranné pásmo.         [25] 

 

Obr. 13: Fotodokumentace ČOV Bioflow použité v návrhu č. 3 řešeného území, Ostrava-Hrušov, zdroj 

obrázku:www.ekoplast.cz/ 
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Dešťová kanalizace je navrhnuta tak, aby byla vyspádovaná proti sklonu řešeného 

území, a to směrem k řece Ostravici skrze odlučovač ropných látek rovnou do recipientu – 

řeky Ostravice. Toto řešení vyžaduje hlubší uložení potrubí. Trasy navržené dešťové 

kanalizace jsou vedeny převážně při okraji komunikací.  Dešťové vody z komunikací a 

zpevněných ploch budou odváděny do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Uliční vpusti 

budou v komunikaci umístěny po 50 m. Páteřní stoku v řešeném území tvoří potrubí DN 400 

PVC na ulici Riegrová. Do této stoky vtékají čtyři větve dešťové kanalizace o DN 300 PVC a 

to na ulicích Hubertská a Pod haldou. Na trase centrální páteřní stoky najdeme 5 ks revizních 

šachet. Páteřní stoka dešťové kanalizace ústí výustním betonovým objektem dešťové 

kanalizace do řeky Ostravice.  

 

Řešení kanalizační sítě je graficky znázorněno ve výkrese č. 7. (Viz. Výkres č. 7 – Návrh 

vodního hospodářství) 

 

Zásobování elektrickou energií  

 

Původní přenosová soustava nadzemního vedení VN 22kV bude zachována včetně nadzemní 

stožárové trafostanice VN/NN – 22/0,4 kV. Nadzemní vedení NN 0,4 kV v řešeném území 

bude zrušeno a svedeno do země a dále povede od trafostanice v podzemním vedení NN 0,4 

kV. Trasy kabelů NN 0,4 kV jsou vedeny převážně v přilehlých zelených pásech podél 

silničních či pěších komunikací. Přípojky objektů v řešeném území nebyly předmětem řešení 

bakalářské práce.  

 

 Ochranné pásmo pro nadzemní vedení VN 22 kV je stanoveno na 12 m a pro nově 

navržené podzemní vedení NN 0,4 kV je 1 m na každou stranu.      [15]  

  

Řešení elektrické sítě je graficky znázorněno ve výkrese č. 8 (Viz. Výkres č. 8 – Návrh 

energetiky)   

Veřejné osvětlení  
 

Návrh počítá s kompletním zrušením starého nadzemního osvětlení na ulici Riegrová, které je 

ve špatném technickém stavu a vzhledem k rozsahu rekultivace území bylo nevhodné ho 

zachovat.  
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 Nově navržené vedení počítá s podzemním kabelovým vedením veřejného osvětlení a 

novým rozvržením jednotlivých lamp pouličního osvětlení. Napájení kabelu veřejného 

osvětlení je realizováno ze severní strany řešeného území ze stožárové trafostanice 22/04 kV. 

Odtud je vedení dále rozvedeno do všech ulic. Vedení veřejného osvětlení je umístěno 

v zelených pásech podél pěších komunikací. Lampy pouličního osvětlení jsou od sebe 

vzdáleny po 25 m a všechny komunikace jsou tedy dostatečně osvětleny. Soustava pouličního 

osvětlení v řešené lokalitě plynule navazuje na stávající rozvod v ulici Stará cesta. Přechody 

pro chodce budou speciálně osvětleny.  

 

 Řešení sítě veřejného osvětlení je graficky znázorněno ve výkrese č. 8 (Viz. Výkres č. 8 

– Návrh energetiky)            [15] 

 

Telekomunikační vedení  
 

Na žádost byla Telefónicou O2 CZECH REPUBLIC navržena větvená telekomunikační trasa 

skrze řešené území. Tato trasa bude mít svůj přípojný bod v ulici K Šachtě, odkud povede 

převážně v zelených pásek přilehlých prostor kolem komunikací. Telekomunikační vedení 

bude dovedeno do všech navržených objektů.        [33] 

 

 Řešení telekomunikační sítě je graficky znázorněno ve výkrese č. 8 (Viz. Výkres č. 8 – 

Návrh energetiky) 

 

Vytápění v řešeném území 
 

V řešeném území i jeho širším okolí se nenachází teplovod ani parovod. Vytápění plynem 

taky nepřipadá v úvahu z důvodů doznívajících důlních vlivů. Plynovod by musel vést po 

povrchu a to jen ve výjimečných případech. Nejbližší STL plynovodu je cca 700 m jižně od 

řešeného území na ulici Plechanovova. Firmou RWE bylo po konzultaci jasně nedoporučeno 

navrhovat jakoukoliv variantu plynovodu v dané lokalitě.  

 

 Všechny výše uvedené důvody vedly ke dvěma variantám vytápění a ohřevu teplé 

vody. První variantou by byla tepelná čerpadla pro každý objekt zvlášť v závislosti na 
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výpočtu tepelných ztrát budov. Druhá varianta by mohla být vyřešena centrální výrobnou 

tepla v objektu některé z nájemních skladovacích hal. Odtud by se teplo rozvádělo do 

jednotlivých objektů.  

 

Řešení likvidace odpadů  
 

Nakládání s tuhými odpady bylo v navrženém území vyřešeno vymezením ploch pro plastové 

koše, popelnice a kontejnery. Plastové koše mají objem 120 litrů a plastové kontejnery 1100 

litrů. Nakládání s tuhými odpady bude řešit technická služba, která popelnice vyprázdní. 

V řešeném území se počítá s tříděním odpadů. Jsou zde vždy navrženy 3 kontejnery na třídění 

odpadu, 1 na plast, 1 na sklo a 1 na papír a. Dále je bude doplňovat 1 kontejner čistě na 

komunální odpad. Umístění kontejnerů je navrženo tak, aby neobtěžovali okolí. Návrh 

umístění kontejnerů je graficky znázorněn ve výkrese č. 6. (Viz. Výkres č. 6 – Návrh č. 3 – 

územní studie)   

 

4.4.7. Návrh veřejné zeleně 

 

Základními přírodními prvky, jež se při tvorbě každého životního prostředí uplatňují (tj. při 

tvorbě obytného, pracovního či rekreačního prostředí) jsou zelené plochy a jeho prvky, tj. 

stromy, keře a trávníky.              [5]  

 Zeleň je považována za důležitý krajinný prvek a ve všech výše zmiňovaných návrzích 

hraje důležitou roli. Návrh č. 3 byl navržen tak, aby bylo zachováno co největší zastoupení 

zelených ploch, neboť jejích funkce jsou více než důležité. V návrhu č. 3 bude stěžejní 

především výsadba stromů na protipovodňovém valu. Návrh vegetačních úprav bude vycházet 

z požadavků Územního plánu města Ostravy. Město má také povinnost vyčerpat určité 

finanční obnosy z fondů Evropské unie pro regionální rozvoj. Výsadba zeleně na 

protipovodňovém valu bude mít vliv na čistotu ovzduší, bude zvyšovat vlhkost, snižovat 

hlučnost a prašnost přicházející směrem od chemického závodu na druhém břehu řeky 

Ostravice. Bude mít také estetický, okrasné a zdravotně/relaxační funkce.  

 Nezpevněné plochy budou upraveny jako plochy veřejné zeleně. Základem koncepce 

veřejné zeleně uvnitř řešeného území jsou volné travnaté plochy mezi BD se stromy 

v klidových zónách a menší keře a stromy sloužící jako zklidňující prvky. Klidové zóny 

budou doplněny o hřiště pro všechny věkové kategorie (DH A, B). 



 

52 

 

 Kolem komunikací, v tzv. zelených pásech je navrženo vedení technické 

infrastruktury. Do těchto míst bude vysazována pouze zeleň s málo rozsáhlým kořenovým 

systémem. Vegetace musí být odolná vůči klimatu, suchu, prostředí, náročnost na kvalitu 

půdy. Z ekonomického hlediska jsou vhodné běžné druhy dřevin.  

 Byly použity prvky, které dodává zahradnické centrum – Zahradnické centrum 

HROCH group s.r.o.            [27] 
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5. Závěr 

Bakalářská práce se zabývala především architektonicko-urbanistickým řešením a napojením 

zadaného území na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Cílem této bakalářské práce 

bylo navrhnout nové, vhodné využití území v okolí ulice Riegrovy. Územní studie měla klást 

důraz na funkční řešení s využitím dálnice D 47, cyklotrasy vedoucí po pravém břehu řeky 

Ostravice, zlepšení životního prostředí.  

 

Za tímto účelem byly vypracovány tři návrhy. První i druhý návrh byly pojaty jako 

možná řešení rozvoje území kolem ulice Riegrovy. Třetí řešení bylo zpracováno podrobně. 

Nejdůležitějším úkolem této práce bylo najít vhodné prostorové a ekonomické řešení 

dotčeného území tak, aby byla řešená oblast co nejefektivněji využita. V jednotlivých 

variantách se kombinují zmíněné funkce a různé prostorové uspořádání území. Pro dotčenou 

obec Hrušov je nejoptimálnější variantou územní studie č. 3, která byla dále rozpracována. 

Rozhodně nejzajímavější variantou je územní studie č. 1, která se zabývá možným návrhem 

nového fotbalového stadiónu.  

 

Varianta č. 2 a 3 v sobě zahrnují funkci hromadného bydlení, lehkého průmyslu, 

funkci občanské vybavenosti a sportu.  

 

Pro třetí variantu je funkce hromadného bydlení se startujícím bydlením pro mladé 

rodiny s dětmi více než vhodná, při přihlédnutí k faktu, že v obci Hrušov vznikne průmyslová 

zóna nabízející pracovní příležitosti právě pro toto spektrum potenciálních obyvatel (Viz. 

příloha č. 7 – Novinový článek o zamýšlené průmyslové zóně v Ostravě - Hrušově). Zvolené 

uspořádání BD by mělo vhodně doplňovat a navazovat na stávající prostředí, lokalita by 

mohla poskytnout pohodlné a příjemné podmínky pro bydlení a rekreaci. 

 

Lokalitu doplní nově vzniklý komplex budov multikulturního areálu Hrušov, který 

vzejde z rekonstruovaných budov bývalého areálu dolu Stachanov. Objekty skladovacích hal 

v J-Z části řešeného území doplní budoucí průmyslovou zónu či zamýšlené logistické centrum 

(díky svému umístění blízko železniční trati I. Kategorie) a přinesou další pracovní 

příležitosti. Celou lokalitu i nadále odděluje protipovodňový val, který bude osazen zelení 

z fondů pro regionální rozvoj EU.  
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Při řešení všech navrhovaných studií jsem se snažil respektovat zadání bakalářské práce a 

Územní plán města Ostravy a také požadavky Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu 

Slezská Ostrava včetně správců sítí. 

Veškeré návrhy řešeného území jsem vypracoval podle platných norem a vyhlášek. Mnou 

vybraná varianta je jedna z mnoha možných alternativ, jak se zadaným územím naložit. Při 

zpracování jsem využil teoretických i praktických poznatků, získaných během svého studia. 

Řešení tohoto tématu bylo pro mne velice podnětné a zajímavé. Nově nabyté poznatky během 

zpracování bakalářské práce bych rád využil i v budoucím životě a zaměstnání. 
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Příloha č. 1 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu území 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohled na zastávku „Riegrova“ Pohled z ulice Stará cesta směr řešené území 

Pohled na rozcestí ulic Stará cesta a Riegrova Objekty soukromých živností 

Pohled na BD č.p. 9 Pohled na BD č.p. 17, 19 

Poslední RD na ul. Riegrova č.p. 46 Pohled na BD č.p. 43, 45, 47, 49  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohled na kostel Sv. Františka a Sv. Viktora s farou, bývala základní škola v Hrušově 

S – Z pohled, pohled z dálničního mostního objektu, dálnice D 47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Výpočet parkovacích stání 



 

 

Výpočet počtu stání parkovacích míst pro posuzovanou část lokality 
 

14 bytových domů – dohromady 84 bytových jednotek do 100 m2
 celkové plochy 

Součinitelé použité u výpočtu: 

Ka = 0,96 (1:2,6) … součinitel vlivu automobilizace, stupeň automobilizace 

Kp = 1 … součinitel redukce počtu stání - (skupina A – obce (města) nad 50 000 obyvatel) 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

 

- N - je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu  
- Oo - je základní počet odstavných stání  
- Po - je základní počet parkovacích stání  
- ka - je stupeň automobilizace  
- kp - je součinitel redukce počtu stání 

 

Bytové domy + multifunkční areál Hrušov 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp = 84 . 0,96 + (252/20) . 0,96 . 1 + (100/2) . 0,96 . 1 = 116, 736 stání 

N = 120 stání (90 pro BD a 30 pro multifunkční areál Hrušov) 

 

Nájemní skladovací haly 

 

N = Po . ka . kp = (120/4) . 0,96 . 1 = 28,8 stání 

N = 30 stání 

 

Penzion s restaurací – 30 návštěvníků 

 

N = Po . ka . kp = (60/3) . 0,96 . 1 = 19,2 stání 

N = 20 stání 

 
V návrhu jsem počet parkovacích stání navrhl vyšší z důvodu budoucího nárůstu stupně 
automobilizace. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Výpis z katastru nemovitostí 

  



 

 

č. parcely vlastník  výměra [m2
] 

 

   
549 Statutární město Ostrava 313 

 551 RPG RE Land s.r.o. 551 

 553 RPG RE Land s.r.o. 2264 

 554 Vlastnictví soukromé osoby 1491 

 558 Vlastnictví soukromé osoby 229 

 575 Vlastnictví soukromé osoby 131 

 578 Vlastnictví soukromé osoby 170 

 582 RPG RE Land s.r.o. 849 

 585 Statutární město Ostrava 65 

 587 RPG RE Land s.r.o. 900 

 588 Statutární město Ostrava 1422 

 590 RPG RE Land s.r.o. 6253 

 591 Vlastnictví soukromé osoby 519 

 592 Statutární město Ostrava 696 

 593 Statutární město Ostrava 83 

 595 Statutární město Ostrava 368 

 596 Statutární město Ostrava 592 

 597 Statutární město Ostrava 427 

 600 Statutární město Ostrava 2286 

 605 Statutární město Ostrava 1365 

 606 Statutární město Ostrava 672 

 607 Statutární město Ostrava 829 

 608 Statutární město Ostrava 1741 

 609 Česká Republika 1169 

 611 Vlastnictví soukromé osoby 1183 

 612 Vlastnictví soukromé osoby 468 

 613 Vlastnictví soukromé osoby 76 

 614 Vlastnictví soukromé osoby 79 

 615 Vlastnictví soukromé osoby 433 

 616 HUMAKA s.r.o. 1044 

 618 HUMAKA s.r.o. 1778 

 619 Vlastnictví soukromé osoby 499 

 621 HUMAKA s.r.o. 182 

 623 HUMAKA s.r.o. 271 

 624 Vlastnictví soukromé osoby 340 

 625 Statutární město Ostrava 309 

 627 HUMAKA s.r.o. 695 

 630 Statutární město Ostrava 1573 

 631 Statutární město Ostrava 1404 

 632 Statutární město Ostrava 287 

 633 Statutární město Ostrava 3816 

 634 Statutární město Ostrava 2747 

 635 Vlastnictví soukromé osoby 584 

 636 Statutární město Ostrava 744 

 637 Statutární město Ostrava 64 

 



 

 

638 Vlastnictví soukromé osoby 83 

 639 Vlastnictví soukromé osoby 625 

 640 Statutární město Ostrava 229 

 641 Statutární město Ostrava 2150 

 645 RPG RE Land s.r.o. 18489 

 646 DIAMO 33910 

 647 DIAMO 1575 

 651 RUMPOLD s.r.o. 237 

 652 DIAMO 273 

 654 DIAMO 372 

 655 DIAMO 435 

 656 DIAMO 162 

 657 DIAMO 1527 

 661 DIAMO 1197 

 662 Vlastnictví soukromé osoby 388 

 665 DIAMO 953 

 666 JR Elektro 548 

 668 RPG RE Land s.r.o. 1532 

 679 RPG RE Land s.r.o. 3404 

 680 DIAMO 302 

 682 AGOSTO Fin 1825 

 683 AGOSTO Fin 110 

 684 RPG RE Land s.r.o. 520 

 685 RPG RE Land s.r.o. 488 

 686 RPG RE Land s.r.o. 142 

 687 RPG RE Land s.r.o. 312 

 688 RPG RE Land s.r.o. 537 

 689 Statutární město Ostrava 113 

 690 Statutární město Ostrava 312 

 691 Statutární město Ostrava 766 

 692 Statutární město Ostrava 483 

 693 RPG RE Land s.r.o. 141 

 694 RPG RE Land s.r.o. 137 

 695 RPG RE Land s.r.o. 405 

 696 RPG RE Land s.r.o. 87 

 697 RPG RE Land s.r.o. 182 

 698 RPG RE Land s.r.o. 596 

 699 Statutární město Ostrava 710 

 700 Miltnerová Hana 600 

 701 Statutární město Ostrava 2058 

 704 RPG RE Land s.r.o. 3523 

 705 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 223 

 706 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 528 

 707 Statutární město Ostrava 328 

 708 Statutární město Ostrava 438 

 709 RPG RE Land s.r.o. 188 

 710 Statutární město Ostrava 409 

 711 RPG RE Land s.r.o. 876 

 



 

 

712 RPG RE Land s.r.o. 407 

 713 Statutární město Ostrava 329 

 714 Statutární město Ostrava 889 

 715 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 469 

 716 RPG RE Land s.r.o. 277 

 717 RPG RE Land s.r.o. 498 

 718 RPG RE Land s.r.o. 227 

 721 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 154 

 722 RPG RE Land s.r.o. 5441 

 727 Statutární město Ostrava 380 

 728 BAU Ostrava 132 

 729 BAU Ostrava 362 

 731 Statutární město Ostrava 898 

 732 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 721 

 733 BIRD Ostrava 2 

 734 BIRD Ostrava 2 

 735 Technické služby Ostrava 2178 

 736 BIRD Ostrava 463 

 737 Technické služby Ostrava 692 

 739 Statutární město Ostrava 360 

 740 Statutární město Ostrava 159 

 741 Statutární město Ostrava 191 

 742 RPG RE Land s.r.o. 402 

 743 Statutární město Ostrava 142 

 744 Statutární město Ostrava 107 

 745 Statutární město Ostrava 255 

 747 RPG RE Land s.r.o. 1124 

 751 Česká republika 2966 

 752 Statutární město Ostrava 579 

 753 Česká republika 229 

 756 Dalkia a.s. 1028 

 760 Dalkia a.s. 448 

 761 Dalkia a.s. 965 

 762 Dalkia a.s. 167 

 763 Dalkia a.s. 891 

 764 REALIS Invest 349 

 766 Dalkia a.s. 257 

 767 Dalkia a.s. 198 

 769 Česká republika 411 

 773 RPG RE Land s.r.o. 5423 

 777 Statutární město Ostrava 1695 

 778 Statutární město Ostrava 2177 

 779 Česká republika 5562 

 780 Statutární město Ostrava 2003 

 785 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 1500 

 786 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 984 

 787 Soukromé vlastnictví fyz.osoby 868 

 788 Česká republika 10356 

 



 

 

789 Česká republika 2033 

 791 RPG RE Land s.r.o. 75000 

 802 Dalkia a.s. 5482 

 803 RPG RE Land s.r.o. 3325 

 804 RPG RE Land s.r.o. 282 

 806 RPG RE Land s.r.o. 140 

 807 RPG RE Land s.r.o. 730 

 808 RPG RE Land s.r.o. 140 

 809 Statutární město Ostrava 9 

 811 RITMEX s.r.o. 3152 

 1883 Statutární město Ostrava 401 

 1850 Česká Republika 8660 

 1851 ČD  451 

 1857 ČD  110 

 1859 ČD  439 

 1875 Statutární město Ostrava 2205 

 1876 Statutární město Ostrava 829 

 1877 Statutární město Ostrava 739 

 1878 Statutární město Ostrava 8386 

 1931 Statutární město Ostrava 1931 

 1932 Statutární město Ostrava 8226 

 1933 Statutární město Ostrava 511 

 1934 Statutární město Ostrava 13319 

 1935 Statutární město Ostrava 2020 

 1936 Statutární město Ostrava 8781 

 1937 Statutární město Ostrava 2317 

 1938 Statutární město Ostrava 8864 

 1939 Česká Republika 826 

 1940 Česká Republika 2585 

 

    1942 Statutární město Ostrava 1158 

 1943 Statutární město Ostrava 1519 

 1944 Statutární město Ostrava 1245 

 1945 Statutární město Ostrava 514 

 1946 Statutární město Ostrava 2388 

 

 

CELKOVÁ ROZLOHA 354423 m
2
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Vyhodnocení ekonomické náročnosti 

  



Orientační rozpočet 
 

Propočet nákladů - Územní studie č. 3 

Při propočtu mnou vybrané a řešené varianty územní studie lokality kolem ulice Riegrovy 

jsem postupoval na základě plošných a objemových výměr a pomocí jednotkových cen. 

Jednotkové ceny cca odpovídají současným cenám materiálů a stavebních prací (Použité 

jednotkové ceny byly použity z katalogů RTS a.s. - www.uur.cz a dále z 

www.stavebnistandardy.cz ) 

 

 Celý rozpočet je cíleně rozdělen do přehledných částí. První část celkové ceny se bude 

týkat pozemků v řešeném území. Zde je nutno podotknout, že se bakalářská práce zabývá jen 

cca. 50% celkové plochy řešené plochy pozemků. V současné době je ve správě  ÚMOb 

Slezská Ostrava nebo České Republiky cca 50% pozemků řešeného území kolem ulice 

Riegrovy. Město v současné době cíleně vykupuje pozemky, aby zde do budoucna mohla 

realizovat své záměry. Do nákladu je tedy započtených zbylých 50% pozemků řešeného 

území. Celková výměra je 35,4423 Ha  (354423 m
2
) 

 

  Jednotková cena pozemků v řešeném území byla stanovena zprůměrováním cen po 

nahlédnutí do kupních smluv, na základě žádosti k nahlédnutí z důvodu odhadu cen pozemku, 

na Katastrálním úřadě Ostrava. Dalším směrodatným zdrojem, který jsem použil, byla 

jednotková cena pozemků z webového portálu www.gisova.ostrava.cz      [17] 

 

Další část tvoří náklady na jednotlivé stavební objekty. První řešené položky v této 

části budou samotné nové objekty v území, budou následovat nové komunikace (zde se budou 

řadit všechny zpevněné plochy vozovek, parkovišť a chodníků. Dále budou započteny 

náklady na dětská hřiště a multifunkčních hřišť. V třetí čísti najdeme náklady na technickou 

infrastrukturu, kde jsou zahrnuty investice do vodovodu, splaškové kanalizace včetně ČOV a 

odlučovače ropných látek, dešťové kanalizace, vedení NN, veřejného osvětlení a 

telekomunikační spoje. Čtvrtá část propočtu investičních nákladů bude obsahovat náklady na 

veřejnou zeleň. Pátá část zahrnuje náklady na inženýrsko-projektové činnosti. Šestá část 

zahrnuje náklady na umístění staveniště a sedmá část řeší rezervu za nepředvídané výdaje. 

 



 U tohoto propočtu investičních nákladu byly záměrně vynechány náklady na provozní 

soubory, zařízení stavby, vyvolané investice a ostatní náklady, které nebyly předmětem řešení  

bakalářské práce.  

1. Rozpočtová část propočtu 
 

I. Náklady na pozemky 
 

Tab. 1 - Propočet nákladů za pozemky 

Položka Výměra[m2
] 

Jednotková 
cena[Kč/m2

] 

Náklady 

[Kč] 

50% pozemků 177212 200 35 442 400 

 

 

Náklady na přípravu stavby 
 

Tab. 2 - Propočet nákladů na přípravu stavby 

 

Položka 

Výměra [m
2
] nebo 

[ks] 

Jednotková 
cena[Kč/m2

] 
Náklady[Kč] 

Odstranění 
ruderálního porostu 

27 300 21 573 300 

Odstranění 
nevhodných dřevin o 

průměru 100 mm 

12 500 223 2 787 500 

Pokácení 
nevhodných stromů 
s průměrem kmene 

200-300 mm  

150 879 131 850 

Pokácení 
nevhodných stromů 
s průměrem kmene 

500-600 mm 

85 6410 544 850 

Terénní modelace 
(přemístění zeminy, 
tvarování, urovnání, 
rozprostření ornice) 

99 000 95 9 405 000 

Příprava půdy pro 
výsadbu 

86 500 41 3 546 500 

 Celkem 16 989 000 Kč 

 



II. Náklady na jednotlivé stavební objekty 
 

Stavební objekty pro bydlení 
 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webových stránek 

www.stavebnistandardy.cz 

 

Tab. 3 -  Propočet nákladů na objekty pro bydlení 

Položka 
Obestavěný 
prostor[m

3
] 

Jednotková cena 

[Kč/m3
] 

Náklady 

[Kč] 

Bytový dům  
SO 01.1-14 

7236 5462 39 523 032 

 

V daném řešeném území bylo navrženo 14 bytových domu (SO 01.1-14): 

14 x 39 523 032 = 553 322 448 Kč 

Celkové náklady za stavební objekty pro bydlení jsou 553 322 448 Kč 

 

Stavební objekty služeb, sportu a rekreace 

 
Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webových stránek 

www.stavebnistandardy.cz, ceny dětského a multifunkčního hřiště jsou přibližně odhadnuty z 

cen poskytnutých webem www.vysspa.cz.     

 

Tab. 4 - Propočet nákladů na objekty pro služby, sport a rekreaci 

Položka 
Obestavěný 

prostor[m
3
] nebo 

výměra [m2
] 

Jednotková cena 

[Kč/m3
] 

Náklady 

[Kč] 

Restaurace + penzion 

SO 02.1 
5250 5495 28 848 750 

Multifunkční hřiště 

MH 
1300 2100 2 730 000 

Dětské hřiště A 

DH A 
707 850 600 950 

Dětské hřiště B 

DH B 
707 850 600 950 

 

V daném řešeném území jsou 4 x dětská hřiště DH A:  

4 x 600 950 = 2 403 800 Kč 

 



Stavební objekty SO 03.1 - 5 nejsou součástí orientačního rozpočtu návrhu č. 3. Jedná se o 

rekonstrukci areálu po bývalém dolu Stachanov, a jako areál bude mít charakter občanské 

vybavenosti spolu se sportovním a rekreačním využitím. Celková cena areálu je záležitostí 

samostatného rozpočtu. Areál bude zahrnovat: 

SO 03.1 - Budova SUPERMARKETU 

SO 03.2 - Budova SUPERSPORT ARÉNY Hrušov ( squash centrum ) 

SO 03.3 - Budova šaten a zázemí SUPERSPORT ARÉNY Hrušov (badminton, tenisové 

kurty) 

SO 03.4 - Budova MUZEUM mapující historii Hrušova 

SO 03.5 - Budova šaten SUPERSPORT ARÉNY Hrušov pro multifunkční hřiště 

 

Celkové náklady za stavební objekty pro služby, sport a rekreaci jsou 34 583 500 Kč 

 

 

Stavební objekty pro skladování 

 

V řešeném území budou vybudovány dvě haly s funkcí skladiště či překladiště (ideální 

návaznost na železniční trať). První ze stavebních objektů, HALA I má velikost obestavěného 

prostoru 19 200 m
3 a HALA II má 36 000 m3 obestavěného prostoru. Ke skladovacím 

HALAM I a II byly přičteny i objekty vrátnic do areálu s celkovou výměrou 3536 m3
. Sklady 

budou patřit pod ÚMOb Slezská Ostrava a budou mít prioritně nájemní funkci.  

Tab. 5 - Propočet nákladů na objekty pro služby, sport a rekreaci 

Položka 

Obestavěný 
prostor[m

3
] nebo 

výměra [m2
] 

Jednotková cena 

[Kč/m3
] 

Náklady 

[Kč] 

Budova skladovací 
haly I, II + její 

součásti (vrátnice) 
SO 04.1-3 

58736 2978 174 915 808 

 

Celkové náklady na stavební objekty pro skladování jsou 174 915 808 Kč 

 

 
 



Náklady na komunikace - Silniční, statická a pěší komunikace 
 

V řešeném území se bude jednat o nově vybudované komunikace v ulicích Riegrová, 

Hubertská, Pod Haldou a K šachtě. Povrchy komunikací jsou živičného charakteru, celkové 

tloušťky komunikace 40cm. V ceně jsou již zahrnuty veškeré zemní a pomocné práce, 

obrubníky a vodící proužky. Dále jsou započteny přilehající nově vybudované parkovací 

plochy a komunikace pro pěší o tloušťce 24cm. Jednotkové ceny byly čerpány z webového 

portálu www.uur.cz. 

 

Tab. 6 - Propočet nákladů na silniční, statické a pěší komunikace 

 Položka Výměra [m2
] 

Jednotková cena 

[Kč/m2
] 

Náklady 

[Kč] 

Místní komunikace 11 425 + 3 705 1 183 17 898 790 

Parkovací stání 
dlážděná  

1 551 + 2 550 =  

4 101 
1 250 5 126 250 

Chodníky dlážděné 2 750 896 2 454 000 

Dopravní plochy 
mimo místní 
komunikace 

5200 466 2 423 200 

Celkem 27 902 240 

 

Protihluková opatření 
 

Z důvodů ochrany komplexu budov Multikulturního areálu Hrušov a obyvatel žijících na ulici 

Riegrová byly navrženy stěny s protihlukovou funkcí. Měrná jednotka na metr běžný stěny 

byla vytvořena odhadem z již uskutečněných zakázek firmy Liadur a jejich PHS Liadur 

protihlukových stěn. Zdroj informaci o akustický stěnových systémech byl převzat z webové 

adresy www.liadur.cz.  

 

 

 



Tab. 7 - Propočet nákladů na protihluková opatření 

Položka Délka[m] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Náklady 

[Kč] 

Prefabrikovaný 

akustický dílec 

(stěnový panel) 

515 2 500 1 287 500 

Celkem 1 287 500 

 

 

III. Náklady na technickou infrastrukturu 
 

Vodovod 
 

V řešeném území byla navržená nová vodovodní síť, která se napojuje na původní vodovodní 

řád v ulici Stará cesta a v ulici K šachtě. Vodovodní přípojky nejsou započteny do celkových 

nákladů, jelikož nebyly součástí zadání bakalářské práce. Jednotková cena za běžný metr byla 

převzata z webového portálu www.uur.cz. 

 

Tab. 8 - Propočet nákladů na vodovod 

 Položka Délka [m] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Náklady 

[Kč] 

Vodovod PVC DN 

100 mm 
265 2760 731 400 

Vodovod PVC DN 

80 mm 
1458 2710 3 951 180 

Celkem 4 682 580 

 

Kanalizace 
 

V řešeném území bylo třeba navrhnout oddělenou stokovou síť. Do ceny jsou zahrnuty 

náklady na novou stokovou síť jak pro dešťovou, tak pro splaškovou kanalizaci dohromady. 

Jednotková cena běžného metru byla převzata z webového portálu www.uur.cz. 

 



Tab. 9 - Propočet nákladů na kanalizaci 

 Položka 
Délka [m] nebo 

počet [ks/EO] 

Jednotková cena 

[Kč/m] 

Náklady 

[Kč] 

Kanalizace DN 400 

PVC 
615 10 750 6 611 250 

Kanalizace DN 300 

PVC 
980 9 550 9 359 000 

Kanalizace DN 250 

PVC 
1105 8 900 9 834 500 

Odlučovač ropných 
látek  

- - 70 000 

Čistírna odpadních 
vod 

300 28 000 8 400 000 

Kanalizační šachta 
na plastovém potrubí 

20 7 800 156 000 

Celkem 34 430 750 

 

Rozvod elektrické energie 
 

V navrženém území bylo třeba navrhnout novou rozvodnou síť NN a VO. V ceně jsou 

zahrnuty skříně pro elektroměry a sloupy vedení. Do propočtu nebyly zahrnuty elektro 

přípojky. Jednotková cena běžného metru je převzata z webového portálu www.uur.cz. 

 

Tab. 10 -  Propočet nákladů na rozvod elektrické energie 

Položka 
Délka [m] nebo 

počet [ks] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Náklady 

[Kč] 

Vedení NN do 1 kV 2 670 1 067 2 848 890 

Skříně pro 
elektroměry ve 
zdech objektů 

19 15 463 293 797 

Vedení kabelů a 
sloupu parkového a 

uličního osvětlení 
2 165 1300 2 814 500 

Celkem 5 957 187 

 

 

 

 



Spoje a spojová zařízení 
 

V navrženém území byly navrženy rozvody telekomunikačních síťí. Do nákladů je zahrnuto 

vybudování kabelových vedení, přenášející média (telefon, internet, kabelová televize). 

Jednotková cena běžného metru je převzata z webového portálu www.uur.cz. 

 

Tab. 11 -  Propočet nákladů na telekomunikační spoje 

Položka 
Délka [m] nebo 

počet [ks] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Náklady 

[Kč] 

Rozvod párových 
kabelů 

480 208 99 840 

 

 

IV. Náklady na veřejnou zeleň 
 

V této části souhrnného rozpočtu jsou zahrnuty náklady na výsadbu stromů a keřů. Měrná 

jednotka jednotlivých kusů je převzata z webového portálu www.uur.cz 

 

Tab. 11 - Propočet nákladů na veřejnou zeleň 

 Položka Počet [ks/m
2
] 

Jednotková cena 

[Kč/ks] 

Náklady 

[Kč] 

Výsadba stromu s 

balem do 200cm 

výšky 

160 1 168 186 880 

Výsadba keře do 50 

cm výšky, bez balu 
60 57 3 420 

Mulčování (borka) - 

bez dodání borky do 

0,1m 

1500 72 108 000 

Ochrana proti okusu 

(pletivo) 
100 17 1 700 

Celkem 300 000 

 



2. Celkové náklady 
 

Celkový součet dílčích položek v souhrnném rozpočtu. Demolice a rekonstrukce objektů v 

areálu bývalého dolu Odra, a jeho obnovu na Multikulturní areál Hrušov nejsou do celkového 

rozpočtu započteny. Demolice výstavby kolem ulice Riegrovy nejsou rovněž součástí tohoto 

propočtu. 

  Dále nebylo do celkového propočtu zahrnuto zamýšlené multifunkční hřiště v 

budoucím areálu Multikulturního areálu Hrušov, včetně tenisových kurtů.  

 Jak na demolici objektů na ulici Riegrova, tak v bývalém areálu dolu Odra, by byl 

třeba podrobnější položkový rozpočet, který by byl vypracován na základě projektové 

dokumentace demolice staveb, který však není předmětem bakalářské práce. 

 

Tab. 12 -  Propočet celkových nákladů 

Položky dílčích nákladů Dílčí náklady [Kč] 

Náklady na pozemky 35 442 400 

Náklady na přípravu stavby 16 989 000 

Stavební objekty pro bydlení 553 322 448 

Stavební objekty služeb,sportu a  rekreace 34 583 500 

Stavební objekty pro skladování 174 915 808 

Silniční, statické a pěší komunikace 27 902 240 

Protihluková opatření 1 287 500 

Vodovod 4 682 580 

Kanalizace 34 430 750 

Rozvod elektrické energie 5 957 187 

Spoje a spojová zařízení 99 840 

Náklady na veřejnou zeleň 300 000 



Celkové náklady 892 913 253 Kč 

V. Inženýrsko-projektové činnosti 
 

Zde zahrnuji veškeré výkony na inženýrsko-projektové činnosti v jednotlivých výkonových 

fazích. Byl zvolen průměr hodnot cca 2% na inženýring stavby a 5% na projektovou činnost  

z celkové dohodnuté ceny stavební části (sazebník UNIKA - novela 2007). 

Položka Cena [Kč] 

Inženýrské práce - 2% 17 858 265 

Projektová činnost - 5% 44 645 663 

  

Celkové náklady na inženýrsko-projektové činnosti je 62 503 926 Kč 

VI. Náklady na umístění staveniště 
 

Položka Cena [Kč] 

Zařízení staveniště - 2% 17 858 265 

 

Celkové náklady na umístění staveniště jsou 17 858 265 Kč 

 

VII. Rezerva 
 

Položka Cena [Kč] 

Finanční rezerva na nepředvídané výdaje - 5% 44 645 663 

 

Celkové náklady na územní studii č. 3 1 017 921 107 Kč 

 1 017 920 000 Kč 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Získané podklady od správců technické infrastruktury 

  



  





  



  



  



 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

Deník bakalářské práce 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

 

Novinový článek o zamýšlené průmyslové zóně  

v Ostravě - Hrušově 

  



 

 


