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1. Úvod 

 

Město Opava se rozkládá nad soutokem řek Opavy a Moravice. Dnes je Opava významným 

historickým, společenským, obchodním a dopravním uzlem regionu. Cílem města je rozvoj 

širšího centra související s posílením obytné a občanské funkce, snížení negativních vlivů z 

dopravy a výrobních areálu, které snižují kvalitu prostředí.  

 

Cílem bakalářské práce je návrh nového využití bývalého areálu textilní továrny v Opavě – 

Předměstí. Návrh nového využití území bude zpracován s ohledem na okolní zástavbu, 

veřejnou infrastrukturu a v souladu s požadavky na územní plán (koncept územního plánu).  

 

Předmětem bakalářské práce je získání informací, průzkum a fotodokumentace o stávajícím 

stavu areálu a potřeba najít nejvhodnější řešení. Na základě průzkumu návrh obsahuje dvě 

varianty, vhodnější varianta je podrobněji zpracována. Urbanistický návrh řeší nové 

prostorové řešení, dopravní napojení, technickou infrastrukturu a ekonomické zhodnocení. 

 

Použité materiály pro vypracování urbanistického návrhu jsem získala z územního plánu 

města Opavy (konceptu) pro katastrální území Opava – Předměstí, mapové podklady 

z ČUZK. Dále jsem provedla průzkum území a jeho okolí a pořídila vlastní fotodokumentaci.  
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2. Teoretický základ 

 

2.1  Definice termínů a pojmů 

 

Územní plánování  

Územní plánování řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a časově 

koordinuje výstavbu a činnosti ovlivňující rozvoj území, vytváří předpoklady k zabezpečení 

souladu všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Bere v úvahu péči a ochranu 

životního prostředí. Územní plánování stanovuje limity využití území, funkční a prostorové 

uspořádání, vymezuje chráněná území, chráněné objekty a ochranná pásma. Řeší umístění 

staveb a jejich technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich návrh a realizaci. 

Navrhuje územně technická opatření k dosažení vyhovujícího uspořádání a využití území. 

[16] 

 

Územní plán 

Uzemní plán je podkladem pro rozhodování o využití území. Dotýká se široké veřejnosti – 

všech uživatelů a obyvatel území. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. 

Stanovuje podmínky pro rozvoj území obce, její plošné a prostorové uspořádání, veřejnou 

infrastrukturu a uspořádání krajiny. [1] 

Problematika územního plánu je řešena zákonem č. 350/2012 Sb., O územním plánování a 

stavebním řádu. 

 

Územní studie 

Územní studie patří mezi územně plánovací podklady. Prověřuje podmínky změn v území, 

je pořizována pro ověření možností využití konkrétního území, zastavitelných ploch nebo 

nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny. Slouží jako podklad pro 

rozhodování v území. 

 

Regulační plán 

Regulační plán v řešeném území stavuje podmínky pro využití, umístění a prostorové řešení 

staveb. Nahrazuje v řešeném území ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný. 

Regulační plán vydaný krajem je závazný pro územní plány a regulační plány vydané 
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obcemi. Nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Náležitosti obsahu stanoví 

prováděcí právní předpis. [3] 

 

Limity využití území 

Stanovení limitů využití území je jedním ze základních úkolů územního plánování. Působí 

jako omezení činnosti pro využití a rozvoj území. Limity určují podmínky pro umisťování 

staveb, výstavbu dopravní a technické infrastruktury. Vyplývají z ochrany přírody a krajiny, 

z ochrany památek a hodnot v území. [16] 

 

Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturou jsou vedení a stavby s nimi provozně související. Jsou to 

vodovody a vodojemy, kanalizace a ČOV, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

energetické vedení, trafostanice, produktovody, komunikační vedení a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. [9] 

 

Uliční čára 

Uliční čára je hranice mezi zástavbou a veřejným prostranstvím nebo veřejným 

komunikačním prostorem. V související zástavbě navrhujeme nové objekty na stavební čáru, 

na níž jsou umístěny uliční fasády. 

 

 

Obr. 1 Uliční čára [urbanistická rukověť] 
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Orientace ke světovým stranám 

Důležitým faktorem při umisťování staveb na pozemku je orientace ke světovým stranám. 

Na východ by měla mířit okna ložnice, místnost se od slunce prohřeje jen dopoledne a 

v podvečer už bude chladná. Okna dětského pokoje a místnosti obývané převážně přes den 

by měla vést na jižní nebo jihovýchodní stranu. Sociální zařízení a místnosti bez oken 

umisťujeme na sever. 

 

Brownfield 

Brownfield jsou staré nevyužívané a většinou velké plochy v intravilánu měst, které po 

ukončení výroby zůstaly opuštěné a chátrají. Často mají ekologickou zátěž, podle druhu 

výroby, která tam v minulosti probíhala, některé areály po těžkém průmyslu se těžko 

revitalizují, přítomnost nebezpečných látek. Areály z 19. století většinou mají velkou 

architektonickou hodnotu, protože v minulosti se objekty stavěly, aby reprezentovaly a proto 

se dají využít na bydlení. Jejich poloha blízko centra města má výhodu v pěší dostupnosti 

občanské vybavenosti. Některá brownfields mají zajímavý genius loci. 

 

 

Obr. 2 Brownfield Tallin 

 

 

Bytový dům 

Je to stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení (víc než polovina podlahové 

plochy připadá na byty). [2] 
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Obytný dům 

Rozumí se jím rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení, v níž je více jak polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena k bydlení. [2] 

 

Viladomy 

Viladomy (činžovní vily) jsou obytné stavby s menší kapacitou bytů ve prospěch většího 

komfortu bydlení o max. 12 bytových jednotek, nepřevyšující 4 NP. Obvyklá výška stavby 

je 10 – 20 m od nejnižšího bodu terénu po vršek atiky (v případě ploché střechy) nebo 

hřebene šikmé střechy. 

 

Loftový byt 

Vznikl jako přestavba nebo dostavba nevyužívaných průmyslových objektů. Jedná se o 

velkoprostorové nečleněné bytové jednotky, vyznačující se nezvyklou výškou. Půdorys loftu 

není rozdělen přepážkami a tak vzniká jeden celistvý otevřený prostor se stropy vyšší než 

pět metrů a velikými okny. Součásti bytu mohou být vestavěné galerie či patra, které dělí 

prostor na funkční celky. 

 

 

Obr. 3 Loftový byt 
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SWOT analýza 

Metoda spočívá v klasifikaci a hodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř 

základních skupin. SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: Strenght – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities - příležitosti a Threats – hrozby. Představuje 

vyvážený pohled na minulost a současnost a pohled na budoucnost analyzovaného projektu. 

[17] 

 

 

2.2  Příklady obdobných areálů 

 

2.2.1  CORNLOFTS Karlín 

 

Rezidenční projekt CORNLOFTS Karlín stojí na místě původní městské sýpky z 60. let 19. 

století a budova má číslo popisné 1. Citlivá rekonstrukce stávajících objektů v kombinaci 

s novostavbou vyústila v jedinečný koncept moderního loftového bydlení. Předností 

projektu je umístění pod vrchem Vítkov, dobrá dopravní dostupnost do centra města a bohatá 

občanská vybavenost. [10] 

 

Obr. 4 CORNLOFTS Karlín [10] 

 

2.2.2  Lofty Lochkov 

 

Na místě bývalého pivovaru vznikly originální byty s industriálními prvky. Architekt s citem 

zkombinoval původní objekty s moderní výstavbou uspořádanou do čtvercového komplexu 

čtyř budov. Jedná se o exkluzivní a osobité bydlení, v třech zrekonstruovaných budovách a 

jedné novostavbě, blízko přírody v klidné okrajové části města Prahy. Obytný areál má celou 

škálu velikostí bytů od ateliéru a menších bytů až po velké loftové bydlení. [10] 
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Obr. 5 Lofty Lochovkov [10] 

 

2.2.3  Obytný soubor na Lhotách III. etapa 

 

Jedná se o výstavbu menších domů v těsné, které tvoří přechod mezi novými rodinnými 

domy a vyšší stávající zástavbou. Domy jsou orientovány podélnou osou ve směru sever – 

jih. Bytové domy působí v terénu přirozeně. V přímém sousedství se nachází Kunratický les, 

který zajišťuje obyvatelům příjemné prostředí pro bydlení a příležitost k rekreaci. 

 

Obr. 6 na Lhotách  
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3. Historie města Opavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Heraldický znak a vlajka města Opavy [11] 

 

Město Opava leží nad soutokem hlavních řek Opavska - Opavy a Moravice, a to v úrodném 

údolí ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města se dále 

rozkládá Poopavská nížina. Statutární město, v jehož čele stojí primátor, zaujímá území o 

rozloze 90 kilometrů čtverečních a je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska. 

  

Území města bylo osídleno už ve starší době kamenné, což dokládají četná archeologická 

naleziště. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované 

podle řeky Opavy, pochází z roku 1195. Městské zřízení pak získala až v roce 1224, už jako 

součást Opavského knížectví, jehož centrem se později stala. 

  

Nejtěžší časy přinesla třicetiletá válka, následný požár z roku 1689, který poškodil prakticky 

celé město a nakonec rok 1742, kdy po prohrané válce Habsburkové postoupili větší část 

Slezska Prusku. Opava se tak stala hlavním městem rakouského Slezska. 

  

Světový význam Opavě vrátil v roce 1820, po porážce Napoleona, druhý kongres vítězných 

mocností. Sešli se zde zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císař a 

zástupci Anglie a Francie k jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. 
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Význam města v roce 1855 ještě podtrhla stavba Severní dráhy císaře Ferdinanda – což 

městu zaručilo hospodářský rozvoj zejména v oblasti textilního průmyslu. Napojení 

železnice bylo zahájena zprovozněním trati Opava – Svinov a zřízením nádraží Opava – 

Východ. Až do vzniku země Moravskoslezské v roce 1928 byla Opava také sídlem 

zemských úřadů. 

  

Během nacistické okupace v letech 1938 - 1945 převažovalo v Opavě německé obyvatelstvo, 

které se přiklánělo k nacistické ideologii Henleinovy Sudetoněmecké strany.  Opava se tak 

(se souhlasem velké části obyvatelstva) stala v roce 1938 centrem jedné ze tří sudetských 

žup. Právě vysoký počet německých obyvatel zapříčinil, že bylo město (při těžkých bojích 

v závěru druhé světové války) výrazně poškozeno nebo místy zcela zničeno a německé 

obyvatelstvo následně vystěhováno. 

  

Po válce byla Opava znovu obnovena. Vystavěny byly zejména nové obytné čtvrti a 

průmyslové závody, především strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a 

průmyslu léčiv. 

  

Dnes je Opava významným centrem nejen průmyslu, ale i kultury. Slezské zemské muzeum, 

založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům 

v republice. V Opavě sídlí též Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie 

věd ČR. Z významných škol jmenujme alespoň Slezskou univerzitu v Opavě. Důležitým 

kulturním stánkem je i Slezské národní divadlo, znovuotevřené již v říjnu 1945. 

  

V Opavě se narodil a později byl i pohřben básník Petr Bezruč (1867 až 1958), gymnázium 

studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 až 1884). Mezi opavské rodáky 

patří také vídeňský architekt, spoluzakladatel vídeňské secese, J. M. Olbrich (1867 až 1908). 

  

Ve městě se zachovala řada památek, z nichž je množství chráněno státní památkovou péčí. 

Patří zde například barokní Blücherův a Sobkův palác, obchodní dům Breda, kostely sv. 

Vojtěch a sv. Hedviky, či Městská radnice a mnoho dalších. "Bílou Opavu", jak město nazval 

básník Petr Bezruč, charakterizují také četné parky a sady, zejména na obvodu historického 

jádra města. [11] 
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4. Charakteristika řešené lokality 

 

4.1  Základní údaje a podklady 

 

Předmětem bakalářské práce je najít nové využití bývalého areálu textilní továrny s ohledem 

na okolní funkce území a v souladu s požadavky územního plánu. 

 

Základní poklady, z nichž studie vychází, jsou Územní plán města Opavy, koncept 

Územního plánu města Opavy a internetové stránky města Opavy. Mapové podklady tvoří 

digitální katastrální mapa města Opavy z databáze ČÚZK, mapy rozvodů inženýrských sítí 

(vodovod, kanalizace, elektrické vedení, plynovod a telekomunikace). 

 

4.2  Širší vztahy 

 

Statutární město Opava leží v Moravskoslezském kraji [obr. 8] na souřadnicích 49°56´ 

severní šířky a 17°54´ východní délky při řece Opavě. Je ohraničeno výběžky Nízkého 

Jeseníku a východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Jeho rozloha činí 9061 ha, 

z toho je 1781 ha zastavěné území. Ve městě je k pobytu trvale hlášeno 57759 obyvatel (k 

31.12.2013). 

 

Řešené území leží v části Opava – předměstí, severozápadní část města [obr. 9]. Ráz okolí a 

místní zástavby vytváří stavebně srostlý celek s převažující souvislou zástavbou městského 

typu. Celková plocha areálu je 27358 m2 z toho zastavěná plocha činí 13426 m2. Do 

devadesátých let zde sídlila textilní továrna Opavlen, dnes se zde nachází obchodní a 

průmyslový areál, který sdílí několik firem. 
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Obr. 8 Česká republika – Moravskoslezský kraj 

 

 

 

Obr. 9 Umístění areálu [8] 

 

 

4.3  Dopravní infrastruktura 

 

Opavu protíná druhá nejdelší silnice I. třídy spojující západ – východ České republiky a 

pokračující na Slovensko. Silnice je extrémně dopravně zatížená a s vysokou nehodovostí, 

po dostavbě obchvatu města, by se měla situace zlepšit [obr. 10]. V blízkosti areálu vedou 
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silnice III. třídy s označením a místní komunikace III. třídy, o údržbu se starají Technické 

služby Opava, s.r.o. 

Na ulici Krnovská se nachází zastávky MHD pro autobusovou a trolejbusovou dopravu, další 

autobusové zastávky v okolí areálu se nachází u městských sadů a víceúčelové haly. 

Další možností dopravy je nádraží Českých drah Opava – Západ, které je vzdálené 15 minu 

pěší chůze, vlaky z něho jezdí směrem na Krnov a dále do Polska. 

 

Rozmístění viz [výkres 01 – Výkres širších vztahů] 

 

 

Obr. 10 Budoucí obchvat města – zeleně [12] 

 

 

4.4  Klimatické poměry 

 

Širší území je zařazeno do klimatického regionu mírně teplý, patří mezi relativně vlhká místa 

v ČR. Množství srážek v létě činí 67 % z ročních srážek, dobře působí k vytváření 

příjemného ovzduší. [13] 

Ovzduší v Opavě ovlivňuje vysoká hustota dopravy, v zimních měsících vytápění tuhými 

palivy. 
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Průměrné roční srážky 766 mm 

Průměrná roční teplota 8,2° 

Počet letních dnů 40 – 50 

Průměrná letní teplota 17° – 18° 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrné lednové teploty -1° – -2° 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

 Tab. 1 Klimatické podmínky [13] 

 

 

4.5  Občanská vybavenost 

 

Jelikož se areál nachází v docházkové vzdálenosti 20 minut od centra města, v dosahu je 

bohatá občanská vybavenost. 

V nedaleké okolí se nachází nový úřednický areál na ulici Krnovská, kam se přestěhovala 

větší část odborů Magistrátu města Opavy, v blízké ulici Bochenkova sídlí Úřad práce. Na 

nádraží Opava – Západ má svojí pobočku Česká pošta. Naproti areálu Opavlen se nachází 

Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský, pobočka Opava. 

V docházkové vzdálenosti 10 minut od areálu najdeme v okolí dvě základní školy na ulicích 

Krnovská a Mařádkova, dvě mateřské školy a středisko volného času. Středisko je zřízeno 

jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání, působí ve městě téměř 60 let. 

Na ulici Rybářská sídlí Domov Bílá Opava, je to příspěvková organizace domova pro 

seniory a domova se zvláštním režimem. 

Blízko řešeného území najdeme Kostel svaté Hedviky, který byl zasvěcen patronce Slezska 

(svaté Hedvice) a Kostel Nejsvětější Trojice, který je chráněn jako kulturní památka České 

republiky. 

 

V dosahu se nachází další občanská vybavenost v podobě restaurací, penzionu, hotelu a 

drobných živnostníků. 

 

Rozmístění viz [výkres 01 – Výkres širších vztahů] 
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Obr. 11,12 Kostel Nejsvětější trojice, víceúčelová hala 

 

 

4.6  Kultura, sport a volný čas 

 

S areálem sousedí největší park města Opavy, městské sady. Jsou vybaveny řadou sportovišť 

pro zimní i letní sporty, prostorem pro letní kino a divadlo. Sady vedou cyklotrasy a 

chodníky jsou uzpůsobené pro pohyb na kolečkových bruslích. V letní sezóně zde funguje 

letní koupaliště s minigolfem. V těsné blízkosti je fotbalový stadion s krytými tribunami a 

víceúčelová hala Opava. K oběma objektům je přičleněn hotel s parkovištěm. Na volném 

prostranství před víceúčelovou halou byl v roce 2012 vybudován nový betonový skatepark. 

V docházkové vzdálenosti 10 minut od areálu se nachází softballový klub TJ HIT Opava a 

tenisové kurty s halou. 

 

4.7  Technická infrastruktura 

 

4.7.1  Pitná voda 

 

Zásobování pitnou vodou je zajišťováno z vodovodu veřejné sítě, kterou provozují 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen SmVaK). 94 % pitné vody je 

z Ostravského oblastního vodovodu, který je zásoben upravenou pitnou vodou z 

vody povrchové – z vodního díla Kružberk s úpravnou vody v Podhradí.  Zbývajících 6 % 
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pitné vody pochází z místních podzemních zdrojů. V Opavě průměrná spotřeba pitné vody 

činí 92 litrů/osoba/den. 

 

4.7.2  Kanalizace 

 

Rozsáhlá síť kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody do ČOV Opava je 

ve správě SmVaK Ostrava a.s. – oblast Opava. Převážně se jedná o kanalizaci jednotnou 

s kapacitními sběrači s odlehčováním přívalových srážkových vod do vodních toků. Byla 

budována postupně, tak jak probíhala výstavba města. Ústřední mechanicko – biologická 

ČOV má kapacitu cca 33000 m3 odpadních vod za den při specifickém přítoku 220 l/EO, 

recipientem vyčištěných vod je řeka Opava. ČOV se nachází v severovýchodní části města 

a v letech 1995 – 1997 proběhla její rekonstrukce.  

 

4.7.3  Zásobování plynem 

 

Zásobování plynem je zajištěno napojením na systém dálkových VTL plynovodů, 

přivádějících zemní plyn naftový z ostravské oblasti patřící společnosti RWE GasNet, s.r.o. 

Zdrojem zemního plynu je předávací stanice Děhylov. 

 

4.7.4  Zásobování elektrickou energií 

 

Dodávku elektrické energie do rozvodných sítí zajištuje ČEZ Distribuce a.s. Na zásobování 

města se podílí dvě transformační stanice 110/22 kV Velké Hoštice a Jaktař. 

Výrobu elektrické energie na území města Opavy provozují Opatherm a.s. a Elyat s.r.o. 

v plynových kogeneračních jednotkách. Dále se zde nachází 3 malé vodní elektrárny a 18 

fotovoltaických elektráren. 
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5. Popis řešeného území 

 

5.1  Stávající zástavba 

 

Řešený areál se rozprostírá na pozemcích s parc.č. 5/1, 5/2, 2940/3, 5/5, 5/6, 2149/10, 

2149/12, 2/1, 2/4, 2/5, k.ú. Opava – Předměstí, vedené v územním plánu jako plochy 

průmyslu. V areálu se nachází 4 převážně chátrající budovy s označením S01, S02, S03, 

S03. V konceptu územního plánu se počítá se změnou těchto průmyslových ploch na plochy 

smíšené obytné městské, za účelem snížení dopravní zátěže v území.  

  

 

Obr. 13 Pohled na areál [8] 

 

  

S01 

S02 

S03 

S04 
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5.1.1  S01 

 

Jednopodlažní skeletová budova z betonu, která původně sloužila pro výrobu textilní 

továrny. Ve východní části byla později stavebně spojena s dvoupodlažní stavbou z režného 

zdiva, kde se nacházelo technické zázemí pro celý areál továrny. Ve spojovací části vznikly 

kancelářské prostory a sociální zázemí se šatnami. V dnešní době se využívá jen 

jednopodlažní část. Ta byla přepažena příčkami ze sádrokartonu a vznikly tak skladovací 

kóje, které se v současnosti pronajímají. Část budovy rovnoběžně s ulicí Jaselská, je vnitřně 

rozčleněna na jednotlivé obchodní jednotky se vstupy z ulice. Fasáda byla nešetrně 

rekonstruována po částech, liší se velikostmi a typem oken a nově vzniklých vstupů, ani 

barevnost není sjednocená, každý obchod září svoji barvou. Zbývající části zejí prázdnotou 

a chátrají. 

Obr. 14, 15 Pohled z ulice Jaselská 

 

Obr. 16,17 Pohled z ulice Žižkova 
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5.1.2  S02 

 

Zděná budova se sedlovou střechou o dvou nadzemních podlažích se využívá jako 

skladovací plochy a zázemí pro autoopravnu a vrakoviště, které se rozprostírá na nádvoří 

kolem budovy. Objekt je v zanedbaném stavu – opadávající omítka, nešetrná výměna vrat a 

nízká přístavba dodávají budově na zchátralosti. 

 

Obr. 18, 19 Objekty S02 a S03 

 

5.1.3  S03 

 

Nízká jednopodlažní budova s velkými prosklenými okny obdélníkového půdorysu je 

skeletové konstrukce s betonovými sloupy a zděným obvodovým zdivem. Její původní 

využití byl sklad dílů a údržba pro továrnu. I v dnešní době je využívána jako sklad pro firmy 

zabývající se zámečnictvím, povrchovou úpravou kovů a montáží plastových oken. 

 

5.1.4  S04 

 

Objekt bývalé plynové kotelny je malá jednopodlažní budova čtvercového půdorysu o ploše 

113 m2. Dnes je pronajímána autoservisu s prodejem náhradních autodílů. 
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Obr. 20 Autoservis 

 

5.1.5  Nádvoří a městský náhon 

 

Z větší části se jedná o manipulační plochy s betonovým povrchem. V místech oplocení 

areálu a kolem městského náhonu se nachází náletová zeleň a několik vzrostlých stromů. 

V tuto chvíli probíhá v okolí areálu revitalizace městského náhonu, při které proběhne 

odstranění nánosu bahna na dně, vyčištění a úprava koryta. 

 

Obr. 21,22 Městský náhon a nádvoří 

 

5.2  Funkční využití 

 

Koncept územního plánu města Opavy určuje změnu využití lokality z průmyslové plochy 

na plochy smíšené obytné městské. Jsou navrženy v rámci širšího centra města a v jeho 

návaznosti. Jedná se o plochy pro hromadné bydlení, občanskou vybavenost včetně služeb, 

veřejné prostranství a související dopravní a technickou infrastrukturu. S výjimkou umístění 

zařízení snižující kvalitu prostředí nebo zvyšující dopravní zátěž. 
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6. Nový návrh území 

 

Navrženy jsou dvě různé varianty řešení využití areálu. Varianty se liší svým využitím, 

prostorovým uspořádáním, návrhem připojení komunikací pro automobilovou dopravu a 

pěší. U obou variant se počítá s napojením areálu na budoucí komunikaci spojující ulice 

Žižkova a Krnovská. 

 

6.1  Varianta 1 

 

První varianta počítá se stávajícími objekty v areálu. Jedná se o jejich rekonstrukci, 

částečnou demolici, návrh nového využití dnešních skladovacích prostor a úpravu nádvoří. 

Hlavní součástí je nové napojení pro automobilovou a pěší komunikaci a úprava okolí 

městského náhonu v souladu s probíhající revitalizací jeho částí mimo areál. Vhodné 

umístění zeleně a mobiliáře, vytvoření dětského hřiště a předzahrádky u kavárny dojde 

k oživení celého nádvoří. V návrhu se počítá s parkovacími místy pro nájemce a návštěvníky. 

 

Dominantu areálu tvoří vysoká budova čtvercového půdorysu S01 o dvou nadzemních 

podlaží s vysokými stropy a velkými okny. Po rekonstrukci zde budou velké loftové byty 

s výhledem do okolí. 

 

 

Obr. 23 Dominanta areálu 
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Nízká jednopodlažní budova S02 s průčelím na ulici Jaselská se stane novým sportovním 

centrem s možností nákupu sportovního vybavení a dalších služeb spojených se sportem. Je 

zde prostor pro dvě velká sportoviště, jedním z nich je lanové centrum a druhé krytá 

bruslařská dráha, která nabídne občanům města Opavy možnost in-line bruslení i během 

zimních měsíců. Vznikem nové pasáže se zpřístupní nádvoří a další budovy v areálu. 

 

V druhé půlce areálu za městským náhonem se nachází dvoupodlažní budova S03 se 

sedlovou střechou. Jsou zde navrženy menší byty určené jako „startovací“ bydlení pro mladé 

lidi. 

 

Jednopodlažní budova S04 s velkými okny nabízí dobré podmínky k vzniku kancelářských 

prostor pro začínající podnikatele a menší firmy. Místo zde najde i kavárna s předzahrádkou. 

 

Řešení viz [výkres 04 – Urbanistický návrh – varianta1] 

 

 

Obr. 24 Předzahrádka u kavárny [www.tkf.cz] 
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6.1.1  SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 poloha území vedle městských sadů 

 dopravní dostupnost MHD 

 v docházkové vzdálenosti občanská 

vybavenost 

 rekonstrukce stávajících budov 

 atraktivní bydlení v loftových bytech 

 startovací bydlení pro mladé 

 rozšíření sportovních možností 

celoročně 

 

 hluk a prach z okolních průmyslových 

ploch 

 blízkost dalších sportovišť v okolí 

 stav objektů 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 nová pracovní místa 

 impuls pro rekonstrukci okolních areálů 

 využití prostředků Evropské unie 

 

 vysoká pořizovací cena loftových bytů 

 nízký zájem o pronájem kanceláří 

 pozastavení projektu 

 

Tab. 2 SWOT analýza varianty 1 
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6.2  Varianta 2 

 

Druhá varianta počítá s novou výstavbou, bydlení je navrženo dvěma typy bytových domů. 

Prvním typem jsou bytové domy v blízkosti městského parku. V druhé půlce území jsou 

navrženy viladomy s důrazem na kvalitní a klidné bydlení. Návrh je v souladu s konceptem 

územního plánu města Opavy. 

Rozmístění bytových domů je navrženo tak, aby respektovalo prostorové nároky. V ulici 

Jaselská jsou navrženy dva bytové domy, které mají 4 NP, jejich umístění a výškové 

uspořádání je navrženo tak, aby zapadly do okolní stávající zástavby a dodržovaly uliční 

čáru. K městskému náhonu jsou orientovány 4 bytové domy o 3 NP a tvoří novou ulici, jejich 

vchody ústí na nově navrženou místní komunikaci. Za městským náhonem se nachází 6 

viladomů, které mají 3 NP, z toho 4 viladomy mají průčelí orientováno na západ a dva na 

východ. 

Rozmanitost návrhu nabízí velký výběr úrovně bydlení. Nově navržený chodník podél 

městského náhonu vytváří klidovou zónu k relaxaci, kterou doplňuje dětské hřiště a 

sportoviště. 

Parkování je převážně řešeno podzemními garážemi, které jsou doplněny parkovištěm a 

podélným parkováním podél místní komunikace. 

 

Řešení viz [výkres 05 – Urbanistický návrh – varianta2] 
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6.2.1  Swot analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 poloha území vedle městských sadů 

 dopravní dostupnost MHD 

 v docházkové vzdálenosti občanská 

vybavenost 

 dobrá technická infrastruktura 

 výhled z bytu do parku 

 vznik nových hřišť 

 

 hluk a prach z okolních průmyslových 

ploch 

 větší finanční náročnost 

 výhled z bytu na průmyslové plochy 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 impuls pro rozšíření výstavby v okolí 

 vybudování nové komunikace 

 pořizovací cena bytů 

 dlouhá doba realizace 

 pozastavení projektu 

 

Tab. 3  SWOT analýza varianty 2 
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6.3  Výběr varianty a její řešení 

 

Rozhodla jsem podle SWOT analýzy a vybrala jsem variantu 2 jako lepší pro podrobnější 

zpracování. Varianty se liší ve využití území, návrhem komunikací a veřejných prostor. 

Návrh počítá s bytovou výstavbou a její dopravní napojení na ulici Jaselská.  

 

6.3.1  Dopravní řešení 

 

Komunikace 

Řešené území bude napojeno ve dvou místech na stávající komunikace a v jednom místě na 

nově budoucí komunikaci spojující ulici Žižkova a Krnovská. První napojení bude v místě 

p.č. 2940/3, kde se bude napojovat na stávající místní komunikaci ulici Jaselská. Druhé 

napojení bude v místě parcely 5/2, kde se bude napojovat na ulici Žižkova. Třetí napojení 

bude v místě p.č. 2/5 na budoucí komunikaci. Všechny tři napojení budou propojeny 

obousměrnou komunikací šířky 6,5 m s poloměry oblouků křižovatek 10 m. Na komunikaci 

je navržena snížená návrhová rychlost 30 km/h. Velikosti rozhledových trojúhelníků se 

stanoví podle normy ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. 

Vjezdy do podzemních parkovacích stání jsou navrženy v šířce 3,0 m, podélný sklon rampy 

bude maximálně 14%. Na území je navržena další komunikace v šířce 3,5 m, která 

zpřístupňuje podzemní parkovací stání dvou viladomů v západní části území. 

Podélný sklon komunikací vychází z členění terénu, příčný sklon bude proveden střechovitě 

nebo jednostranným spádem do 2,5 %.  

Doprava na území bude řízena svislým a vodorovným dopravním značením. 

 

Řešení viz [výkres 06 – Dopravní infrastruktura] 

 

Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou navrženy po obou stranách místní komunikace, hlavní napojení 

bude na ulici Jaselská a Žižkova. Chodníky jsou navrženy v šíři 2,0 m a příčným spádem 2 

% směrem k silnici. Jsou zhotoveny ze zámkové dlažby a opatřeny betonovými obrubníky, 

které plní funkci umělé vodící linie pro zrakově postižené chodce. Barevné rozlišení 

zvýrazní vjezdy do podzemních garážích, kde bude obrubník snížen. Pěší stezky vedené 
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mimo silnice jsou v šířce 4,0 m a jsou zhotoveny z kamenné dlažby, která koresponduje 

s kamenným korytem stávajícího vodního náhonu.  

Přechody pro chodce jsou navrženy v šířce 3,0 m se sníženým obrubníkem a opatřeny 

vodícím pásem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Řešení viz [výkres 09 – Pohyb] 

 

Parkovací stání 

Polovina navržených bytových domů a viladomů má parkoviště navrženo ve svém 

podzemním podlaží. Počet podzemních parkovacích stání je vypočteno podle normy ČSN 

73 6058, Hromadné garáže – Základní ustanovení. Dále jsou v území navrženy podélné 

parkovací stání a parkoviště u napojení z ulice Jaselská. Je zde navrženo 54 parkovacích 

stání, z toho 5 míst je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Příčná parkovací stání jsou navržena v šířce 2,4 m a délce 5,3 m, pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace v šířce 3,5 m. Podélné parkovací stání mají šířku 2,2 m a 

délku 6,0 m, pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je délka stání prodloužena 

na 7,0 m. 

 

6.3.2  Inženýrské sítě 

 

Vodovod 

Návrh řešení zásobovaní pitnou vodou vychází z návrhu území a možností napojení na 

stávající infrastrukturu, kterou provozují SmVaK. 

Jednotlivé bytové domy budou napojeny vlastními přípojkami DN 100 na vodovodní řad, 

který bude napojen na DN 100 v ulici Jaselská a DN 300 v ulici Krnovská. Trasy vodovodu 

jsou navrženy v zatravněné části podél komunikací a bytových domů. Jednotlivé přípojky 

pro bytové domy budou ukončeny ve vodoměrných šachtách před objekty. 

Vedení rozvodů pod komunikacemi bude uloženo do chrániček. 

Ochranné pásmo 1,5 m je stanoveno dle normy ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

Řešení viz [výkres 08 – Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace] 
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Kanalizace 

V řešené lokalitě se nachází jednotná kanalizace. Nově vybudovaná stoka umožní odvádění 

odpadních vod a bude napojena do stávajícího kanalizačního řadu DN 400 na ulici Jaselská 

a Žižkova. K jednotlivým bytovým domům budou provedeny samostatné kanalizační 

přípojky, které budou ukončeny šachtou. Na stoce budou vybudovány revizní šachty. 

Prostřednictvím uličních vpustí bude provedeno odvodnění zpevněných ploch a komunikací. 

Ochranné pásmo 1,5 m je stanoveno dle normy ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

Řešení viz [výkres 08 – Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace] 

 

Zásobování plynem 

Nové plynovodní přípojky budou napojeny do stávajícího plynovodu DN 150 na ulici 

Jaselská pro bytové domy a pro viladomy DN 200 na ulici Žižkova. Vedení plynovodu bude 

provedeno LPe DN 90. Pomocí domovních přípojek ukončených v HUP se napojí jednotlivá 

odběrná místa. 

Vedení pod komunikacemi bude umístěno v chráničce a opatřeno čichačkou. 

 

Řešení viz [výkres 07 – Inženýrské sítě – el. vedení, veřejné osvětlení, plynovod] 

 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energii pro bytové domy bude vedeno ze stávající distribuční 

trafostanice DTS 1737 na ulici Jaselská, která je napojena na zemní kabelovou síť. Viladomy 

budou zásobovány elektrickou energií ze stávající distribuční trafostanice DTS 1752 na ulici 

Krnovská. 

Jednotlivé domy budou napojeny na hlavní elektrické vedení pomocí domovních přípojek. 

Pod vjezdy a komunikacemi bude vedení NN uloženo do chrániček. 

Z distribučních trafostanic povedou nově navržené rozvody veřejného osvětlení, lampy jsou 

od sebe vzdáleny 20 až 30 m, výšky 5m. Veřejné osvětlení musí zajistit dostatečné osvětlení 

komunikací a chodníků ve večerních hodinách. 

 

Řešení viz [výkres 07 – Inženýrské sítě – el. vedení, veřejné osvětlení, plynovod] 
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6.3.3  Veřejná zeleň 

 

Jeden z významných ukazatelů kvality životního prostředí měst jsou plochy zeleně. Její 

optimální rozmístění v zástavbě za účelem vytvoření klidových zón pro relaxaci, kolem 

komunikaci jako ochrana před hlukem. 

Řešené území je v současné době používáno jako průmyslový a skladovací areál. Nachází 

se zde jen drobná zeleň v části kolem městského náhonu a několik vzrostlých stromů podél 

oplocení areálu. Tato náletová zeleň bude vykácena a po dokončení výstavby objektů a 

komunikací budou následovat terénní úpravy. V projektu se počítá s výsadbou nového 

trávníku, křovin a stromů. 

Při návrhu výsadby stromů je potřeba ověřit vedení inženýrských sítí, nesmí se narušit jejich 

trasy. 

 

6.3.4  Dětské hřiště, sportoviště a relaxační zóny 

 

V řešeném území je navrženo dětské hřiště s řadou prolézaček, houpaček, skluzavek, 

pískovištěm a altánem pro příjemné stíněné posezení. V prostoru mezi bytovými domy se 

nachází venkovní posilovna pro děti i dospělé a nechybí ani klidová zóna pro odpočinek a 

relaxaci. Po obou stranách městského náhonu se nachází pěší klidová zóna. 

Povrch obou hřišť tvoří umělá tráva, která je vhodná a bezpečná pro čistý a suchý hrací 

povrch. Z tohoto důvodu bude na ně zakázán vstup s domácími mazlíčky. Přístup k dětskému 

hřišti a sportovišti bude zajištěn z komunikace pro pěší. 

 

 

Obr. 25 Dětské hřiště [www.hristehras.cz] 
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Obr. 26 Venkovní posilovna [www.colmex.cz] 

 

6.3.5  Mobiliář 

 

Klidová zóna podél městského náhonu, klidové zóny, hřiště a sportoviště jsou vybaveny 

lavičkami pro příjemné posezení a odpočinek, odpadkovými koši a parkovým osvětlením. 

 

Typové modely: 

 Kovová lavička s dřevěným sedákem a opěradlem o rozměrech 1500x100x35 mm, 

váha 40 kg. Lavičku lze ukotvit šrouby k zemi. 

 Kovový odpadkový koš je obložen dřevem a jeho součástí je kovová vyjímatelná 

nádoba. Objem koše je 70 l, hmotnost 35 kg. 

 UVL lampa pro parkové osvětlení, konstrukce svítidla je kombinací hliníkových 

výlisků a plechu. Rozměry 720x560 mm, 220 V, IP 43, pro nasazení na ocelové 

sloupy a výložníky. Hlavní výhoda lampy je dlouhá životnost a úspora el. energie.  
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Obr. 27 Mobiliář [www.kovo-art.cz] 

 

6.3.6  Nakládání s odpady 

 

Ukládání odpadů je řešeno plochami odpadového hospodářství, jsou umístěny u komunikací 

a jsou přístupné z jednotlivých objektů. Kontejnery jsou umístěny pod dřevěné přístřešky. 

 

6.3.7  Popis objektů 

 

Řešení bytových domů v dané lokalitě není předmětem bakalářské práce, proto je návrh 

pouze informativní.  

Bytové domy jsou navrženy ve dvou výškových variantách s 3 NP a 4 NP, část z nich má 1 

PP pro parkování vozidel. Domy mají půdorys obdélníkové tvaru a obytné místnosti 

orientované v ose východ – západ.  

Viladomy v druhé polovině území jsou čtvercového půdorysu s 3 NP a 1 PP s orientací na 

všechny světové strany. Hlavní vstupy jsou situovány z uličního prostoru. 

 

Výškové schéma zástavby viz [výkres 10 – Výškové schéma] 
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7. Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

7.1  Použité podklady 

 

Pro výpočet orientační ceny investičních nákladů byl použit katalog Cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2013. Ceny za dětské hřiště, sportoviště a mobiliář jsou získány přímo 

od dodavatelů. 

 

7.2  Náklady na demolice stávajících budov 

 

Položka Množství m3 OP Jedn. cena Kč/m3 Náklady 

Stávající budovy 54 185 1 989 107 773 965 Kč 

Celkem 107 773 965 Kč 

Tab. 4 Demolice [14] 

 

 

7.3  Náklady na bytové domy 

 

Položka Množství m3 OP Jedn. cena Kč/m3 Náklady 

Bytové domy 52 529 4 401 231 180 129 Kč 

Celkem 231 180 129 Kč 

Tab. 5 Bytové domy [14] 

 

 

7.4  Náklady na komunikace 

 

Položka Množství m2 Jedn. cena Kč/m2 Náklady 

Komunikace 3 386 2 485 8 414 210 Kč 

Chodníky 4 111 1 512 6 215 832 Kč 

Celkem 14 630 042 Kč 

Tab. 6 Komunikace [14] 
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7.5  Náklady na inženýrské sítě 

 

Položka Množství m Jedn. cena Kč/m Náklady 

Vodovod DN 100 609 2 417 1 471 953 Kč 

Kanalizace DN 400 538 7 746 4 167 348 Kč 

Plynovod DN 90 456 1 291 588 696 Kč 

El. vedení + VO 1 129 3 226 3 642 154 

Celkem 9 870 151 Kč 

Tab. 7 Inženýrské sítě [14] 

 

 

7.6  Náklady na úpravu okolí 

 

Položka Množství m2/ks Jedn. cena Kč/m2/ks Náklady 

Lavička 14 2 645 37 030 Kč 

Koš 10 2 397 23 970 Kč 

Parkové osvětlení 16 8 357 133 712 Kč 

Dětské hřiště 1 500 000 500 000 Kč 

Venkovní posilovna 1 300 000 300 000 Kč 

Založení trávníku 13 065 58 757 770 Kč 

Výsadba stromů 45 2 850 128 250 Kč 

Celkem  1 160 732 Kč 

Tab. 8 Zeleň [14] 
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7.7  Celkové náklady projektu 

 

Položka Náklady 

Demolice 107 773 965 Kč 

Bytové domy 231 180 129 Kč 

Komunikace 14 630 042 Kč 

Inženýrské sítě 9 870 151 Kč 

Úprava okolí 1 160 732 Kč 

CELKEM BEZ DPH 364 615 019 Kč 

Tab. 9 Orientační celkové náklady [14] 
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8. Závěr 

 

V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nového využití areálu bývalého závodu 

OPAVLEN Opava a.s. v Opavě – Předměstí. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření 

variantního řešení pro nové funkční využití nebo nové prostorové řešení území, vyřešení 

dopravní a technické infrastruktury a návrh úprav veřejných ploch. Byly vyhotoveny dvě 

varianty, z nichž jedna byla podrobně zpracována a to včetně ekonomického zhodnocení 

návrhu. Od začátku práce bylo vyhotoveno několik variant, které se postupně měnily podle 

získávání dalších informací a poznatků až do konečné podoby. 

  

Po konzultaci s vedoucí bakalářské práce byla vybrána varianta 2. Varianta počítá s novou 

výstavbou bytových domů a viladomů, dětského hřiště se sportovištěm, úpravou městského 

náhonu a jeho okolí v odpočinkovou zónu. Vznik nových pěších tras propojí území 

s městskými sady a vytvoří tak místo pro relaxaci nejen obyvatel nových objektů. Příjemné 

prostředí doplní výsadba nové zeleně. V této variantě je vyřešeno dopravní napojení na ulici 

Jaselská a Žižkova a technická infrastruktura. Přílohu tvoří vizualizace pro lepší představu 

o výškovém uspořádání navrhované bytové zástavby. 

 

Podobné řešení využití území by se mohlo realizovat i na sousedních pozemcích, které jsou 

v konceptu územního plánu vedeny, stejně jako řešené území, jako plochy smíšené obytné 

městské. 

 

Touto prací vznikl nový návrh využití území, který by se při realizaci mohl rozdělit na dvě 

etapy. A to na bydlení v bytových domech u městských sadů a na bydlení ve viladomech v 

klidné a příjemné lokalitě. 
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