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1 Úvod 

Vlivem neočekávaného vývoje ekonomické situace na celosvětových trzích, který následně 

vyvolá změny v investičních záměrech a politice rozvoje obchodních společností, může dojít 

ke zmaření nového stavebního záměru. Výsledkem jsou nedokončené projekty, rozestavěné 

areály, čí jednotlivé objekty, hledající nového investora a využití. Vyřešení tohoto problému, 

jedné z těchto ploch, je hlavním tématem této diplomové práce. 

1.1 Identifikace problémů území a jejich příčiny 

Řešené území se nachází v centru statutárního města Karviná, v blízkosti výrobních areálů, 

skladů a ploch pro drobné podnikání. Byl zde neúspěšně realizován projekt stavby 

obchodního centra, který byl ukončen ve fázi územního řízení. V areálu byly odstraněny 

všechny stávající stavební objekty. Příčinou bylo zhoršení ekonomické situace na 

celosvětových trzích a následné ustoupení od investičního záměru obchodní společnosti 

SPAR. Na přelomu března a dubna tohoto roku vedení společnosti oznámilo definitivní 

odchod z České republiky.  Po krachu projektu změnil pozemky majitele a v současnosti jsou 

znova na prodej. Situaci nového obchodního centra ještě více komplikuje zamýšlená výstavba 

prodejny LIDL v jeho blízkosti. Tato prodejna odebere část potencionálních zákazníků, 

protože bude umístěna blíže zastávce hromadné dopravy a na okraji důležité městské části, 

její realizace je plánována už na počátek roku 2015. A proto je vhodné, zamyslet se i nad 

možností jiného využití území. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout využití území, na kterém byl neúspěšně 

realizován projekt stavby obchodního centra. Analýzou současného stavu města bude vybráno 

nejvhodnější řešení nastalého problému využitelnosti řešeného areálu. 
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1.3 Předpokládaný přínos práce 

Předpokládaným přínosem práce je vytvoření studie pro ověření reálnosti a druhu výstavby 

v řešeném území. V diplomové práci je brán zřetel na územní plán obce Karviná a na reálnost 

proveditelnosti projektu vzhledem k současnému stavu města. 
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2 Teoretická východiska 

„BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 

zanedbaná a může být i kontaminovaná“.[17] Českým ekvivalentem pojmu brownfield je 

hnědé pole. Touto zkratkou se pokoušíme jednotně pojmenovat nevyužité areály či 

nemovitosti. Vznikají především z průmyslových, zemědělských, vojenských areálů a 

rozestavěných objektů. Problematicky jsou využitelné areály nebo objekty, které byli 

monofunkčně zaměřeny na jeden druh specifické činnosti. Plochy brownfield jsou rozděleny 

do tří kategorií A, B a C. Kategorizace je založena na dvou hlavních aspektech: hodnota 

pozemku po regeneraci a náklady na ni. Dalšími kritérii pro kategorizaci jsou dojezdová 

vzdálenost v minutách od hlavní brány na rychlostní komunikaci, koeficient velikosti obce, 

vlastnictví, dostupnost k územním centrům, rizikovost a poloha v rámci obce. Každé 

kritérium má přidělenou určitou váhu a po sečtení všech bodů je území začleněno do příslušné 

kategorie.[17][12] 

Plochy průmyslových brownfields leží často v centrech měst. Jejich využitím 

dodržujeme zásady trvale udržitelného rozvoje tím, že se města nerozpínají do volné krajiny, 

nezastavuje se zemědělská půda, likvidací starých ekologických zátěží, novým využitím 

vznikají pracovní místa. Plochy zemědělských a vojenských brownfields se většinou 

nacházejí mimo zastavěné území nebo na jeho okraji. Často se jedná o rozlehlé areály se 

samostatně stojícími budovami.[12] 

Zlepšení současného stavu můžeme zajistit pomocí takzvaných mitigačních opatření. 

Jedná se o zmírnění negativních účinku brownfield s minimalizovanými náklady na ně. 

Dělíme je na měkká a tvrdá. Mezi měkké patří různé občanské iniciativy v podobě rozdávání 

informačních letáku s příslušnou tématikou, komunikace se zástupci města a vlastníkem 

nemovitosti. Tvrdá opatření jsou taková, kterými fyzicky zasahujeme do řešeného území. 

Mezi ně například patří: zabezpečení objektu (zamezením vstupu neoprávněných osob, 

statické zajištění), demolice, ozelenění, využití pro reklamu nebo umožnění prostupnosti 

území.[12] 
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2.1 Zásady umísťování staveb 

Problematikou umísťování staveb se zabývá územní plánování. Jeho základním cílem je 

udržitelný rozvoj a dále vytvářet předpoklady pro výstavbu. Snaží se vytvořit vyvážené 

podmínky vztahu nové výstavby k životnímu prostředí, hospodářskému rozvoji a k sociálním 

vazbám obyvatel území. Dalším hlavním cílem je dosažení kompromisu mezi veřejnými 

zájmy a zájmy soukromými, zabránit rozrůstání měst do volné krajiny. Zde se povoluje 

umisťovat především stavby pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství.[1] 

Stavby musí být umístěny mimo ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury, 

pokud jejich správci nestanoví jinak, případně za jakých podmínek je v těchto pásmech 

možno stavět. Stavby musí byt na pozemku situovány tak, aby bylo možné je připojit na 

technickou a dopravní infrastrukturu. Taktéž nesmí zasahovat na sousední pozemky, ani 

zamezovat jeho budoucí zastavění. Mimo pozemek se připouští umisťovat pouze zařízení 

staveniště, napojení technické a dopravní infrastruktury.[7] 

2.2 Ochranná pásma technické infrastruktury 

„Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti chráněného objektu nutný pro zajištění 

spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob“.[2] Podzemní vedení 

elektrizační soustavy do 110 kV včetně má stanoveno ochranné pásmo šířky 1 m po obou 

stranách krajního kabelu. V tomto pásmu je zakázáno vysazovat trvalé porosty, provádět 

zemní práce bez souhlasu vlastníka a přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. U 

vestavěné elektrické stanice je stanoveno ochranné pásmo v šířce 1 m od obestavění. 

V zastavěném území obce je stanoveno ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu pro 

plynovodní přípojku, nízkotlaký a středotlaký plynovod. Ve vzdálenosti 2 m od osy 

plynovodu nebo plynovodní přípojky lze vysazovat trvalé porosty kořenící do hloubky 20 cm 

nad povrch potrubí pouze se souhlasem provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy. 

Rozvod tepelné energie má stanoveno ochranné pásmo 2,5 m po obou stranách od vnějšího 

okraje zařízení.[2] 

U vodovodních řádů a kanalizačních stok je stanoveno ochranné pásmo od vnějšího 

líce potrubí nebo stoky na obě strany na 1,5 m do průměru 500 mm včetně a nad průměr 500 
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mm na 2,5 m. Tyto hodnoty budou zvýšeny o 1 m při hloubce uležení vetší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem pro potrubí nad průměr 200 mm.[3] 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení řeší norma ČSN 73 6005, pokud 

nestanoví jiné podmínky správce dané inženýrské sítě. V příloze této normy jsou tabulky 

s požadavky na minimální krytí sítí a požadavky na vodorovné a svislé rozestupy mezi 

jednotlivými sítěmi. Dále je zde určeno, které sítě by měli být umisťovány do přidruženého a 

které do hlavního dopravního prostoru.[8] 
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3 Popis řešeného území 

Řešená plocha se nachází severovýchodním směrem od historického centra města 

v katastrálním území Karviná- město. V areálu zůstaly zachovány původní zpevněné 

komunikace a plochy. Všechny stavby byly odstraněny a v jejich místech zůstala recyklovaná 

stavební suť. V současné době plocha zarůstá náletovými dřevinami a vegetací. Plochu 

ohraničuje oplocení v celém jejím obvodu. Je tvořeno především betonovými panely, vlnitým 

plechem a provizorně je doplněno kari síty. 

3.1 Širší vztahy 

Plocha se nachází východně od jednokolejné trati č. 2511, která slouží jako nákladní 

železniční vlečka vyúsťující na 2. tranzitní koridor č. 320 v Petrovicích u Karviné. Kolem 

jednokolejné trati je vybudováno několik výrobních a průmyslových areálů. Zabíhají až do 

centra města a tvoří v něm bariéru. Severně se nachází důležitá dvouproudá komunikace č. 

III/4688, která je vedena částečně v náspu, kvůli mimoúrovňovému přejezdu železniční tratě. 

Východně kolem řešeného území vede čtyřproudá komunikace č. III/4689. Mezi touto 

komunikací a územím se nachází čerpací stanice pohonných hmot. Západně za jednokolejnou 

tratí se nachází Průmyslový Park Karviná (bývalá Kovona Karviná), severně je areál 

skladovacích ploch a drobného podnikaní firmy ExaSoft Holding a.s., severovýchodním 

rohem sousedí s panelovým sídlištěm, východně s areálem středních škol a jejich sportovišti a 

jižně s prodejnou DŘEVO TRUST. 

3.1.1 Územní plán 

Územní plán obce Karviná s poslední změnou č. 9 vydanou dne 14.9.2010, s platností do 

31.12.2015, v řešené lokalitě předpokládá využití ploch pro výrobní služby, lehký průmysl, 

podnikatelské aktivity, garáže a technické vybavení. Řešené území je dále specifikováno jako 

plocha výrobní zóny- služby a sklady (U-Vs). Tato specifikace se nachází v obecně závazné 

vyhlášce statutárního města Karviná 2/2006.  
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Jsou zde přípustná tato využití:  

 stavba pro výrobu, řemeslnou výrobu a služby mající charakter výroby- výroba, která 

svými účiny a vlivy nemá negativní vliv na životní prostředí- zejména škodlivými 

exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem a nevyžaduje 

ochranná a bezpečnostní pásma mimo hranice vlastního pozemku,  

 sklad, skladovací plocha,  

 komunální provozovna,  

 administrativní a správní budova,  

 zdravotnické zařízení, sloužící pouze pro potřeby výrobní zóny, byt pro osoby 

zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí provozoven, který náleží 

k výrobní provozovně a je součástí plochy jejího pozemku a stavebního objektu, 

střední učňovská škola,  

 stavba pro obchod a ocelkové prodejní ploše větší než 2000 m
2
,  

 čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG,  

 parkovací stání, odstavná stání a garáž.  

Nepřípustné využití jsou tyto:  

 bytový dům, rodinný dům,  

 školské zařízení, vyjma střední učňovské školy,  

 stavba pro kulturní, církevní, sociální a sportovní účely,  

 veškeré stavby pro individuální rekreaci,  

 hotel, motel, penzion,  

 stavba pro shromažďování většího počtu osob,  

 výsadba a větší úpravy sadu a zahrady.[16] 

3.1.2 Vstupy do území 

Hlavní vjezd do území je z komunikace III/4689 Rudé armády. Nachází se v severovýchodní 

části v blízkosti křížení s ulicí III/4688. Tento vjezd je také využíván pro příjezd k čerpací 

stanici pohonných hmot. Jižněji se nachází druhý vjezd, který je společný i pro prodejnou 

DŘĚVO TRUST. Třetí vstup je v současnosti zrušen. Vyúsťoval na komunikaci III/4688 

Havířská. Je přehrazen pěší komunikací. Výjezd byl v blízkosti křižovatky. 
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3.2 Limity území 

Do řešeného území výrazně zasahuje ochranné pásmo jednokolejné trati. Po projednání 

s vlastníkem dráhy SŽDC, s.o. oblastní ředitelství Ostrava v zastoupení Ing. Ivanem 

Červenkou bylo v tomto pásmu umožněno umisťovat budovy od vzdálenosti 5 m od osy 

krajní koleje. Pevné překážky se mohou nacházet nejblíže 2,5 m od osy koleje a v oblouku 3,5 

m od osy koleje. Dráha je v současnosti využívána pouze pro nákladní dopravu, jako 

železniční vlečka. Nacházejí se na ní nechráněné železniční přejezdy. Vlastník dráhy usiluje o 

prodeji dráhy soukromým vlastníkům a vzniku železniční vlečky. Jednokolejná trať se stane 

vlečkou převodem na soukromého vlastníka. Trať je ukončena přibližně 500 m jižněji za 

řešeným územím.  

V severozápadním rohu území se nacházel objekt trafostanice, který měl stanoveno 

své ochranné pásmo. Pásmo je v současnosti zaneseno v územních analytických podkladech 

města Karviná, i když objekt trafostanice již nestojí. Nová trafostanice bude součástí objektu. 

Inženýrské sítě jsou vedeny převážně mimo řešené území nebo na jeho okrajích a 

jejich ochranná pásma do něj nezasahují pouze okrajově. Parcely číslo 3110/8 a 3110/46 jsou 

zatíženy věcným břemenem práva chůze a jízdy. Vjezd ve východní části území je využíván 

jako příjezd pro čerpací stanici pohonných hmot. Tento vjezd komplikuje výjezd vozidel 

z řešeného území, nachází se v blízkosti sjezdu na hlavní komunikaci. 

Na čerpací stanici pohonných hmot se nachází podzemní zásobník pohonných hmot a 

nadzemní nádrže zkapalněného plynu LPG. Nádrže nepřesahují objem 5 m
3
, a proto není 

potřeba kolem nich zřizovat bezpečnostní pásmo, dle energetického zákona. Kolem nich se 

nachází pouze ochranné pásmo 4 m od oplocení, pro technologické zařízení. Podzemní nádrže 

pohonných hmot řeší zákon 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který se odkazuje na 

normu ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot, která se v kapitole 9.1 odkazuje na 

normu ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny- Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, ve 

které jsou stanovena pravidla pro umístění podzemních zásobníku hořlavých kapalin. Nádrže 

musí být uloženy minimálně ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku a 1 m od stavebních 

konstrukcí. Zmiňované nádrže neomezují využití řešeného území. Čerpací stanice pohonných 

hmot by se neměly umisťovat do blízkosti ploch pro bydlení, rekreaci a veřejných 

prostranství. [2][18] 
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3.2.1 Ochranné pásmo komunikací a dráhy 

Kolem řešeného území vedou dvě komunikace 3. třídy. Pro ně je stanoveno prostorové 

ochranné pásmo do výšky 50 m a 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního 

pruhu.[4] Ochranné pásmo dráhy je stanoveno na 60 metrů od osy krajní koleje.[5]  

3.2.2 Ochranná pásma inženýrských sítí v blízkosti areálu 

Ochranné pásmo vodovodu DN300 na východní hranici areálu je 1,5 m a jednotné kanalizace 

DN500 v severozápadním rohu území činí 2,5 m. Pásmo bylo rozšířeno o 1m z důvodů 

hloubky uležení. Dále se na východní hranici území nachází nízkotlaký plynovod DN300 a 

středotlaký plynovod DN80 s ochranným pásmem 1m. Tyto pásma jsou stanoveny od 

vnějšího okraje potrubí na obě strany. Dále je zde podzemní vedení vysokého napětí do 35 kV 

s ochranným pásmem 1 m a podzemní sdělovací kabely s pásmem 1,5 m po obou stranách 

krajního kabelu.[3][2] 

3.3 Historie řešené lokality 

Areál byl postupně vystavěn na přelomu padesátých a šedesátých let, především kvůli 

výstavbě sídlišť.(Obr. 1) V jeho blízkosti se nacházela i panelárna.  Po privatizaci areálu na 

počátku devadesátých let sloužil pro drobné podnikání. Byl zde například autobazar, 

stavebniny a černá skládka pneumatik. Celý areál koupila developerská společnost z Brna 

ZÁHIR DEVELOPMENT, a.s. a na počátku roku 2006 začala s demolicí staveb v areálu, 

kterou však nedokončila. Na počátku roku 2008 podal developer žádost o územní rozhodnutí 

o umístění souboru staveb a změn staveb uváděných pod společným názvem „INTERSPAR A 

FAMILY CENTRUM“.[19](Obr. 2) Koncem tohoto roku zachvátil požár stavbu 

s uskladněnými pneumatikami. Požár se zde opakoval celkem 5 krát. Během roku 2009 

společnost SPAR Česká obchodní společnost s. r. o., pro kterou byl soubor staveb stavěn, 

ustoupila od záměru výstavby vlivem krize. V roce 2012 nařídil stavební úřad odstranění 

zbylých staveb novému majiteli pozemku společnosti Karviná Property Developments, a. s. 

Od podzimu 2013 je areál na prodej. 
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Obr. 1: Ortofotomapy řešeného území z let 1947, 1966, 1979 a 2002, [16]   

 

Obr. 2: Ortofotomapa řešeného území z roku 2008, demolice objektů areálu, [16]   
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3.4 Majetkové vztahy  

Vlastníkem areálu zapsaným v katastru nemovitostí je společnost Karviná Property 

Developments, a.s. Při získávání souhlasu k nahlédnutí do projektové dokumentace na 

magistrátu města Karviná, jsem jednal se zaměstnankyní společnosti Czech Property 

Investmens, a.s. Obě společnosti sídlí na stejné adrese v Praze. Ta mě odkázala na manažera 

projektu Ladislava Kadlece ze společnosti ORFAR s.r.o. 

3.5 Kategorizace řešeného území 

Řešené území není zařazeno do národní databáze brownfieldů, na rozdíl od okolních areálů. 

Je v něm zařazen Průmyslový park Karviná (bývalá Kovona), jako typ lokality areál (plocha 

s budovami), stávající využití- pronajímáno podnikatelským aktivitám, předchozí využití- 

průmysl a hutnictví, celková plocha 122 000 m
2
. Dále pak areál společnosti ExaSoft Holding 

a.s., jako typ lokality areál (plocha s budovami), stávající využití- průmyslový areál- pouze 

částečné využití pro skladování, předchozí využití- průmysl, průmyslový areál využíván pro 

výrobu a skladování, celková plocha 16 281 m
2
.[13] 

Řešené území je typem lokality areál (bez budov), nemá současné využití, původně 

sloužila jako průmyslový areál využíván pro výrobu a skladování, celková plocha 41 297 m
2
. 

Řešené území je kategorií brownfieldu typu A.(Tab. 1) Zatřízení brownfildů do 

kategorie probíhá pomocí kritérií, kterým je přisouzena určitá váha. Ta je pak vynásobena 

body jednotlivé přiřazené kategorie. Body všech kritérií se následně sečtou a brownfieldu jako 

celku je přiřazena kategorie, do které spadá. Prvním kritériem je dojezdová vzdálenost mezi 

hlavní bránou areálu a nájezdem na rychlostní komunikaci. Koeficient velikosti je poměr 

velikosti areálu k počtu obyvatel města. Dostupnost k územním centrům je vzdálenost od 

krajského nebo okresního města. Rizikovost se vztahuje k předchozímu využití a možnosti 

potenciální kontaminace území.[12] 
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Tab. 1: Kategorizace řešené lokality A, B, C 

Druh kritéria Skupina Kategorie Váha kritéria 

Dojezdová vzdálenost 0-8 min A 26,67 

Koeficient velikosti 0-50 bodů A 26,67 

Vlastnictví  jeden soukromý vlastník A 20,00 

Dostupnost k územním centrům v územním centru A 6,67 

Rizikovost  výroba, lehký průmysl B 13,33 

Poloha v rámci obce centrum obce A 6,67 

Kategorie A (100-265 bodů) A Σ= 153,33 

Hodnoty bodů jednotlivých kategorií: A= 1 bod, B= 5 bodů, C= 10 bodů.  

Zatřídění do kategorie: A- 100- 265 bodů      

    B- 266- 395 bodů      

    C- 396- 1 000 bodů 
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4 Analýza stavu města a okolí řešeného území 

Statutární město Karviná se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u 

státních hranic s Polskem. Je spádovou oblastí pro obce Petrovice u Karviné, Dětmarovice, 

Stonavu a pro blízké polské obce. V Polsku je nejbližším městem 15 km vzdálené Jastrzebie- 

Zdroj (90 tis. obyvatel), Cieszyn (35 tis. obyvatel) a 25 km vzdálená Wodzislav Slaski (50 tis. 

obyvatel). Za hranicí se dále nachází velké množství menších obcí. Jejichž obyvatelé dojíždějí 

do Karviné za prací v dolech, volnočasovými aktivitami a nákupy. Za rozvojem města stojí 

především nález ložisek černého uhlí a lázeňství. 

4.1 Počty obyvatel 

Karviná dosáhla nejvyššího počtu obyvatel na konci 70. let, kdy byla 80 tisícovým městem. 

Od té doby obyvatel ubývá a tento trend se ještě více zhoršil po roce 2009. Od tohoto roku do 

dnes odejde průměrně 1000 obyvatel ročně.(Graf 1) Příčin odlivu je několik. Především je to 

znečištěné ovzduší, špatné možnosti rozvoje města a závislost na těžbě černého uhlí. 

Z východní strany město obklopuje státní hranice s Polskem a na jihu a západě se nacházejí 

doly. K datu 9.4.2014 má Karviná celkem 56 730 obyvatel. Zaměstnanost a spokojenost 

obyvatel je nepřímo vázána na ceny černého uhlí na světových trzích a ta je ovlivněna těžbou 

břidlicového plynu v USA. [14][19] 

 

Graf 1: Počty obyvatel města v letech 1971-2012, [14] 
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V obdobné situací úbytku obyvatel je také město Havířov. V menších městech 

v blízkosti Karviné, jako je Orlová, Český Těšín, tento jev nenastal a počty obyvatel jsou 

přibližně stabilní. 

Karviná je rozdělena do 9 městských částí. (Tab. 2) Čtyři z nich jsou zasaženy těžbou 

černého uhlí a žije v nich minimum obyvatel. Většina se musela odstěhovat a vytvořit prostor 

pro těžbu. Jejím vlivem se povrch propadá a stavby na něm musejí být odstraněny. Často 

povrch poklesne pod hladinu spodní vody a je jí zaplaven a vytvoří se zde jezero. Jedná se o 

část Doly, Lázně Darkov, Louky a Staré Město. Nejvíce zasaženou je část Doly. Zde se 

nacházelo původní centrum města, které ustoupilo těžbě a bylo přesunuto do Fryštátu. V této 

části je zachována část původní zástavby s historickým centrem a zámkem. Ve zbylých 

nejlidnatějších částech se nacházejí převážně panelová sídliště. 

Tab. 2: Počty obyvatel v jednotlivých městských částech, [19][14] 

Počty obyvatel 9.4.2014 1.3.2001 3.3.1993 

Celkem 56 730 65 141 68 405 

Doly 99 810 1 302 

Fryštát 3 448 1 426 1 369 

Hranice 7 625 8 999 10 044 

Lázně Darkov 296 406 1 196 

Louky 403 453 668 

Mizerov 11 778 14 047 14 826 

Nové Město 16 551 19 426 19 373 

Ráj 15 819 18 719 18 817 

Staré Město 711 855 810 

4.2 Ceny pozemků 

Poslední dostupná cenová mapa města je z roku 2011 s platností do 9.5.2012. Tato mapa 

určuje cenu pozemků v řešené lokalitě na 1000 Kč/m
2
.(Obr. 3) V současnosti je však areál na 

prodej za částku 1350 Kč/m
2
. Ceny zohledňují nezastavěnost pozemku, výhodnou polohu 

vůči centru města, dobrou dopravní dostupnost a možnost nové výstavby. 
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Obr. 3: Cenová mapa města z roku 2011, s platností do 9.5.2012, [16] 

4.3 Průmysl a výroba ve městě 

Průmysl a výroba je ve městě soustředěna do dvou oblastí. Jedná se o okolí jednokolejné trati 

a průmyslovou zónu Nové Pole. Tato zóna se nachází na severozápadním okraji města u 

komunikace I/67 směřující na Bohumín. Její rozloha celkem činí 54 hektarů a v současnosti 

zde sídlí 9 firem.(Tab. 3) Nevýhodou zóny může byt fakt, že je postavena na ložiscích 

černého uhlí. Do roku 1989 zde byla plánována výstavba pomocného závodu dolu ČSA. 

Proběhly zde již i výkupy pozemků a byly zde zbourány rodinné domy. V současnosti se 

připravuje těžba v blízkosti této zóny a některým firmám mohou vznikat škody na citlivých 

technologiích, vlivem důlních otřesů. Zbylé plochy v okolí města zaujímají doly. Nejblíže 

městu se nachází důl Darkov a jeho pomocný závod. Tento důl byl původně postaven, aby 

těžil uhlí přímo pod okrajovými částmi města. Darkov je nejmladším dolem a v podzemí je 

propojen s okolními doly, protože se v jeho povrchovém areálu nachází nejnovější a největší 

úpravna uhlí. 
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Tab. 3: Velikosti zastavěných ploch a areálů firem v průmyslové zóně Nové Pole, zdroj: vlastní 

FIRMY NOVÉ POLE Zastavěná pl. m
2 

Celková pl. m
2 

SHIMANO 8 400 66 000 

LIFT COMPONENTS 1 379 5 600 

STANT 

MANUFACTURING 2 350 8 500 

DEXON CZECH 364 3 120 

GATES HYDRAULICS 6 420 22 100 

BAUMAN- SPRINGS 1 250 10 400 

SEJONG 8 800 11 000 

GS CALTEX 8 665 23 800 

MÖLNLYCKE 15 740 87 500 

 

Ve městě v okolí jednokolejné trati vznikla, díky ní, oblast zaměřená na výrobu a 

průmysl. Původně zde sídlilo několik velkých firem. Ty však většinou počátkem 90. let 

zanikly a zbylé areály dnes slouží pro drobné podnikání. Tyto areály většinou vlastní jeden 

majitel, který je dále pronajímá. Mezi takové patří Průmyslový park Karviná- bývalá 

KOVONA (Obr. 4), areál KAVOZ, areál panelárny a skladové prostory ExaSoft. Dodnes 

zůstal v celku zachován areál JÄKL dnes vlastněn ArcelorMittal a pekárny vlastněné United 

Bakeries. V této lokalitě se také nachází řešený areál bývalého okresního stavebního podniku. 

 

Obr. 4: Letecký pohled z východní strany na jednokolejnou trať, za ní pak areál bývalé Kovony, 

vpravo dole se nachází řešené území ještě s původní zástavbou, [13] 



Diplomová práce 

 

27 

 

V Karviné se připravují tři nové projekty rozšíření nebo výstavby průmyslových zón. 

Jedná se o rozšíření stávající průmyslové zóny Nové pole o 4ha, dokončení přípravy zóny 

Vagónka 2ha a realizace nové zóny Nad Barborou 90ha. Zóna Vagónka se nachází v blízkosti 

výrobního areálu JÄKL, na okraji města u komunikace směřující do Petrovic u Karviné. 

V této lokalitě se nacházely domy s nepřizpůsobivými spoluobčany, které již byly odstraněny, 

ale v projektu dokončení zóny se již dále několik let nepokračovalo. Z těch to tři záměru se 

tato plocha nachází nejblíže řešené lokalitě. Měl by zde vyrůst areál pro drobné podnikání a 

služby. O zóně Nad Barborou se začalo uvažovat po neúspěšném záměru stavby spalovny 

komunálního odpadu. Plocha se nachází v poddolovaném území v Karviné- Doly. Okraje 

území jsou zatíženy důlními vlivy a to poklesy půdy. Areál by měl vyrůst na takzvaném 

ohradníku, na kterém stála původně úpravna černého uhlí dolu Barbora. Ohradník je oblast, 

pod kterou se netěží uhlí a ponechává se zde tzv. pilíř, na kterém jsou umístěny všechny důlní 

objekty potřebné pro těžbu a zpracování uhlí. Nevýhodou této lokality jsou zvýšené nároky na 

dopravní dostupnost. Zóna Nové pole by se měla rozšířit o 4ha. Měl by zde být vybudován 

areál pro drobné podnikání, který by měl obsahovat administrativní budovu a výrobní haly. 

Průmyslový Park Karviná, který leží v blízkosti řešeného území, je zaměřen na 

kovovýrobu. Jsou zde plně využity pronajmutelné plochy, avšak tyto plochy tvoří pouze 65% 

rozlohy areálu. Ostatní objekty vyžadují rekonstrukce a další investice, proto je také areál 

v seznamu brownfields. Pronajímá budovy a haly o rozlohách od 150- 4500 m
2
. Čtyři nájemci 

pravidelně využívají železniční vlečku. Celý areál má rozlohu 10,3ha a nájem zde průměrně 

činí 500Kč/m
2
 za rok. V areálu se nacházejí čtyři trafostanice s rezervovaným příkonem 

22 000kW/h čtvrthodinově. Areál tento příkon v současnosti ani výhledově plně nevyužívá a 

nabízí volnou kapacitu k využití pro řešené území. Jedná se o 2 000 kW/h čtvrthodinově. Dále 

je zde možnost areály propojit jeřábovým mostem přes železniční trať a vlečku, kvůli 

možnosti využití železniční dopravy. 

Severně od areálu se nacházejí skladové plochy společnosti ExaSoft. Tento areál je 

také zařazen v seznamu brownfilds. Bohužel nebyla zjištěna využitost skladovacích ploch, 

z důvodu důvěrnosti této informace. Sklad dle katastrální mapy má zastavěnou plochu 

přibližně 8 000 m
2
. Jeho nevýhodou je nepřímé napojení na hlavní komunikaci a krátká 

nákladová rampa pro nákladní vozidla. 
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4.4 Obchodní centra 

V Karviné je v současnosti 5 obchodních center.(Tab. 4) Většina z nich se nachází v blízkosti 

sídlišť, mimo areál Obchodního centra Karviná, kterého je součástí Hypernova. To je 

umístěno vedle vlakového a autobusového nádraží. Jižně od TESCO a LIDL se nachází dvě 

nevyužité obchodní plochy o výměře 2700 m
2
. Vedle letního koupaliště je plánována 

výstavba LIDL na počátku roku 2015. Tato výstavba se nachází v blízkosti řešeného území. 

Tab. 4: Velké obchodní plochy ve městě, zdroj: vlastní 

Název řetězce Zastavěná pl. m
2 

Pl. Parkovišť m
2 

Ostatní pl. m
2 

Celkem m
2 

TESCO 11 593 15 087 3 523 30 203 

LIDL 1 922 2 249 736 4 907 

KAUFLAND 5 391 11 164 365 16 920 

PRIOR (BILLA) 8 003 11 998 500 8 503 

ALBERT (v N.P.) 12 755 7 033 5 875 25 663 

NAKUPNÍ PARK  --- ---  ---  58 000 

LIDL (výstavba)       neupřesněno 

 

Městská část Nové město je výjimečná tím, že na jejím území se nenacházejí velké 

obchodní řetězce. Oblast je tvořena staršími cihlovými domy typu SORELA, doplněnými o 

novější panelové domy. Proto je tato oblast, jako jedna z posledních ve městě, vhodná pro 

výstavbu obchodního centra. Mezi řešeným územím a sídlišti má na jaře roku 2015 vyrůst 

LIDL. Jeho umístění má lepší dostupnost zastávek hromadné dopravy a lepší přístup ze 

sídliště. Vzhledem k nízké kupní síle obyvatel, která je v porovnání dle velikosti města 

nejnižší v České republice, není vhodně budovat zde nové velké obchodní centrum, které je 

v současnosti ve fázi územního řízení pro řešenou plochu. Územní plán však zde připouští 

obchodní plochy nad 2 000 m
2 
zastavěného území. 

4.5 Doprava 

Hlavní dopravní tepnou procházející jihozápadní části města je komunikace I/67, která jej 

spojuje s Bohumínem a Českým Těšínem. Na ni pak navazuje komunikace III/4688, která 

prochází severovýchodní částí města. Jedním z frekventovaných míst je křížení komunikací 

III/4688 a III/4689.(Tab. 5) Z bezpečnostních důvodů je řešeno kruhovým objezdem, ten však 
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kapacitně nevyhovuje během dopravní špičky a tvoří se zde kolony. Hlavní vliv na to má 

transitní nákladní doprava, která vyjíždí z průmyslových a výrobních areálů, a příměstská a 

městská hromadná autobusová doprava. Přes Kovonský most (III/4688) vede 90% 

pravidelných linek autobusové dopravy. Před mostem je komunikace čtyřproudá, pak 

následuje zúžení na dvouproudou komunikaci na mostě, která vyúsťuje na kruhový objezd. 

Most je jednou z významných spojovacích komunikací mezi východní a západní částí města. 

Bariéru v dopravě zde tvoří jednokolejná trať a areály kolem ní. Při uzavření mostu doprava 

ve městě kolabuje.   

Tab. 5: Celostátní sčítání dopravy 2010, roční průměr denní intenzity, [15] 

komunikace úsek TV O M SV začátek konec 

III/4688 75351 1 140 6 748 45 7 933 vyústění z I/67 x s III/4689 

III/4688 75352 719 9 682 49 10 450 x s III/4689 x s ul. Žižkova 

III/4689 74342 665 6 072 58 6 795 vyústění z I/67 x s III/4688 

III/4689 74343 1 014 11 422 70 12 506 x s III/4688 Karviná k. z. 

Legenda zkratek: TV- těžká motorová vozidla celkem, O- osobní a dodávková vozidla 

bez přívěsu i s přívěsem, M- jednostopá motorová vozidla, SV- Všechna motorová vozidla 

celkem (součet vozidel), x- křížení 
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5 Stávající stav 

V současnosti je řešené území oploceno a zabezpečeno proti vniknutí. Byly zde odstraněny 

všechny objekty a zůstaly zachovány pouze zpevněné plochy. Jelikož se zde několik let nic 

neděje, zarůstá území náletovými rostlinami.(Obr. 5) 

 

Obr. 5:Pohled jižním směrem na řešené území z Kovonského mostu (III/4688), zdroj: vlastní 

Od listopadu 2013 je areál na prodej. Jeho rozloha činí 41 297 m
2
 s cenou 1 350 Kč/m

2
 

vynásobením získáme hodnotu pozemku 55 750 950 Kč. Dle cenových map města Karviná 

platných do toku 2012 je odhadní cena zdejšího pozemku stanovena na 1 000 Kč/m
2
.(Obr. 6) 

 

Obr. 6: Reklamní plocha na oplocení areálu, zdroj: vlastní 
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Projekt stavby obchodního centra INTERSPAR je od roku 2008 ve fázi územního 

řízení. V roce 2009 společnost od záměru stavby ustoupila. Přesto je stavba ve fázi územního 

řízení dodnes. Na jaře tohoto roku byla opět platnost územního rozhodnutí prodloužena. 

Situace se ještě zkomplikovala ohlášeným odchodem obchodní společnosti SPAR z České 

republika na jaře roku 2014. 

5.1 Doprava  

Stávající komunikace v areálu jsou vhodné pouze pro využití zařízení staveniště. Jejich 

povrch byl narušen pří demolici objektů areálu. Bezproblémový vjezd je možný hlavním 

vjezdem z komunikace III/4689 v blízkosti kruhového objezdu. Nacházejí se zde odbočovací 

pruhy v obou směrech. Výjezd je však komplikován křížením s vozidly přijíždějícími 

k čerpací stanici pohonných hmot. Druhý vstup do území je situován jižněji na této 

komunikaci. Nejsou zde však vybudovány odbočovací pruhy. Pro vybudování odbočovacího 

pruhu vlevo na komunikaci III/4689 bude potřeba změna pouze vodorovného značení. 

Komunikace je v těchto místech čtyřproudá. 

Další vstup do území se nachází na komunikaci III/4688. V současnosti je nevyužíván 

a je přehrazen pěší komunikací. Tento vstup lze využít pro vjezd, po vybudování 

odbočovacího pruhu. Nový výjezd z areálu je možné vybudovat přímým výjezdem na 

kruhový objezd. 

Cyklistická doprava je z komunikace III/4689 svedena na cyklostezku umístěnou na 

pěší komunikaci. Ta pro tyto účely byla rozdělena vodorovným značením na část pro pěší a 

cyklisty. Takto byly rozděleny pěší komunikace na obou stranách vozovky. U komunikace 

III/4688 je cyklistická doprava řešená obdobně pouze východně od kruhového objezdu. Přes 

Kovonský most není řešena vůbec. Pěší komunikace jsou zde široké pouhých 1,8 m a 

neumožňují umístění cyklostezky. Alternativou by mohly být cyklopruhy umístěné přímo na 

vozovce.  
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5.2 Inženýrské sítě 

Vodovodní přípojka bude napojena na řad DN300 v místě vedle hlavního vjezdu do území a 

to v nezpevněné ploše. V blízkosti tohoto místa bude také objekt napojen na sdělovací kabely. 

Mezi čerpací stanicí pohonných hmot a hlavním vjezdem se nachází na okraji pozemku ve 

skříni HUP a možnost napojení na středotlaký plynovod DN80. V severozápadním rohu 

území bude vybudována nová trafostanice, která se napojí na stávající kabel vysokého napětí 

zakončeny v řešeném území. V blízkosti tohoto místa se bude napojovat jednotná kanalizační 

přípojka na jednotnou kanalizaci DN500 s povoleným množstvím vypouštěných odpadních 

vod 28 l/s. Dále bude areál napojen na kanalizační sběrač DN1500 severně od kruhového 

objezdu v místě kontrolní šachty. Napojovací místo je vzdáleno přibližně 160m od hranice 

pozemku. Povolené množství odpadních vod vypouštěných do tohoto sběrače bylo stanoveno 

na 40 l/s. Budou zde vypouštěny pouze srážkové vody. Místo pro připojení na horkovod se 

nachází severovýchodně od kruhového objezdu ve vzdálenosti trasy přípojky 75 m od hranice 

řešeného území.[19] 

5.3 Vazby na okolí 

Přístupy k řešené lokalitě se nacházejí pouze z východní a severovýchodní strany. Jiné směry 

jsou zamezeny jednokolejnou tratí, mimoúrovňovým přejezdem trati a sousedními areály na 

jihu. Dále se za komunikací III/4689 nacházejí oplocené areály střeních škol, které také 

znesnadňují přístup k území. Takže volně přístupné plochy se nacházejí, v podobě panelového 

sídliště, pouze severovýchodně od řešené lokality. 

Zastávky hromadné autobusové dopravy se nacházejí za Kovonským mostem na 

komunikaci III/4688, přibližně vzdáleny 350 m od možného vstupu do areálu a na 

komunikaci III/4689 za kruhovým objezdem, přibližně ve vzdálenosti 150 m od vstupu do 

území. Tyto zastávky jsou v opačných směrech dopravy. 

Vstupy pro pěší je možný kolem kruhového objezdu přímo ze sídliště, přes Kovonský 

most nebo z jihu kolem komunikace III/4689. Řešené území se nachází v blízkosti 

pomyslného středu města, a proto je dobře dostupné bez použití individuální nebo hromadné 

dopravy.  
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6 Varianty navrhovaného řešení 

Na základě analýzy stavu města a územního plánu byly vybrány tyto varianty možného 

řešení: areál pro podnikání, obchodní plochy, lehký průmysl a výroba, sklady a krytý 

aquapark a sportovní hala (poslední návrh není v souladu s územním plánem). Jednotlivé 

varianty jsou níže podrobněji popsány. 

6.1 Areál pro podnikání 

V areálu by se měla nacházet budova pro administrativu a výrobní haly, které budou 

vybaveny mostovými jeřáby o nosnostech 5-10t. Na podélných stranách hal se budou 

nacházet nákladové rampy a vjezdy do hal. V severní části území budou umístěny dvě 

propojené výrobní haly. Směrem do středu areálu k nim budou přistavěny na rozích šatny pro 

muže a ženy s místnostmi pro odpočinek. Ve středu areálu se nachází administrativní budova, 

za kterou je umístěna jedna z hal. U severního vjezdu do území se bude nacházet vrátnice, ta 

bude pomoci kamerového systému monitorovat i jižní výjezd z areálu. Za vrátnicí bude 

umístěn přístřešek pro odstavení jízdních kol. Parkoviště pro zaměstnance administrativní 

budovy a návštěvy bude situováno před mezi administrativní budovou a čerpací stanicí 

pohonných hmot. Druhé parkoviště pro zaměstnance bude situováno do jižní části areálu. 

Bylo by využito stávajících vjezdu do území. Jsou zde také připraveny plochy pro další rozvoj 

areálu. Před administrativní budovou bude umístěn malý parčík tvořící zelenou bariéru mezi 

budovou a čerpací stanicí pohonných hmot. Tato stanice je malá se dvěma výdejními stojany 

sloužící pouze pro osobní automobily. Celý areál bude oplocen. 

Návrh je v souladu s územním plánem města. V současné době je plánována výstavba 

dvou podobných zařízení v průmyslové zóně Nové pole a v nově budované zóně Vagonka. 

Tato zóna ještě není v současné době připravena a nachází se v blízkosti řešeného území. Ve 

městě chybí tento druh reprezentativních prostorů pro podnikání. Je zde mnoho starších 

areálů, které ztratily svou původní funkci, nenaplňují současné požadavky pro podnikání, 

budovy nejsou v dobrém technickém stavu a často je v nich komplikovaná doprava. Tento 

návrh byl vybrán, jako nejlepší varianta a je dále podrobněji zpracován v této práci.  
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6.2 Lehký průmysl, výroba 

Tento návrh maximálně využívá plochu celého areálu. Omezením pro výrobu je nerušit 

hlukem a vibracemi obyvatele přilehlého sídliště. V areálu se nachází 6 lodí hal o ploše každé 

z nich 2 000 m
2
 a administrativní budova. Ve všech halách by byly instalovány mostové 

jeřáby. V jižní častí území se nacházejí dvě lodi hal, které by sloužili pro příjem materiálu a 

expedici výrobků. Tyto haly by byly průjezdné s nakládacími rampami na jejich podélných 

stranách. Administrativní budova může sloužit pouze pro potřeby výrobního podniku nebo 

může být větší a pronajímána dalším subjektům. Budova bude umístěna v severovýchodním 

rohu území. V přízemí budou umístěny šatny zaměstnanců. U severního vjezdu bude 

umístěna budova vrátnice a v její blízkosti se bude nacházet přístřešek pro jízdní kola. U 

jižního výjezdu z areálu se bude nacházet druhá budova vrátnice pro kontrolu materiálu a 

zaměstnanců, kteří opouští výrobní areál. V areálu se nachází dvě parkovací plochy. Jedna 

před budovou administrativy pro její pracovníky a návštěvy a druhá větší v jižní části území 

pro zaměstnance pracující ve výrobě. Celý areál bude oplocen, mimo plochu s parkovištěm 

před administrativní budovou. 

Pro transport materiálu a výrobků může být využita jednokolejná železniční trať. Při 

větším využití by byla vybudována železniční vlečka zaúsťující přímo do hal nebo může byt 

materiál transportován pomocí jeřábového mostu do areálu Průmyslového Parku Karviná. 

Kde by byla pronajmuta plocha pro nakládání do vagónů na stávajících vlečkách.  

Tento areál by mohl využít nový investor nebo některá z firem z Nového pole, která 

vlastní technologie citlivé na otřesy a vadí jí tak těžba černého uhlí v její blízkosti. Návrh je 

v souladu s územním plánem. Návrhy využití území jsou přiloženy ve výkresové části jako 

výkres č. 9- situace 3 a 10- situace 4. 

6.3 Skladovací plochy 

Tento návrh se liší od předešlého v počtu zaměstnaných lidí. A proto je menší zázemí šaten a 

administrativních prostor. Ty jsou proto vestavěny přímo do krajních částí dvou lodí hal 

ve východní části. V jižní častí území se nacházejí dvě lodi hal, které by sloužili pro příjem 

materiálu a expedici výrobků. Tyto haly by byly průjezdné s větším počtem nakládacích ramp 

než v předešlém návrhu. V halách by nebyly umístěny mostové jeřáby. U severního vjezdu 
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bude umístěna budova vrátnice a v její blízkosti se bude nacházet přístřešek pro jízdní kola. U 

jižního výjezdu z areálu se bude nacházet druhá budova vrátnice pro kontrolu materiálu a 

zaměstnanců, kteří opouští výrobní areál. V areálu se nachází dvě parkovací plochy. Jedna 

před budovou administrativy pro její pracovníky a návštěvy a druhá větší v jižní části území 

pro zaměstnance pracující ve výrobě. Celý areál bude oplocen, mimo plochu s parkovištěm 

před administrativní budovou. 

Pro transport materiálu nebude využíváno železniční trati. Sklad v blízkosti řešeného 

území ji zrušil, kvůli nákladům na její opravy a údržbu. Velké škody zde způsobují zloději 

kovů. 

Předpokladem pro volbu této varianty by bylo zjištění využitosti sousedního skladu, 

které pro potřeby této práce nebyly zjištěny. Důvodem bylo považování této informace za 

důvěrnou, vedením společnosti ExaSoft. Návrhy využití území jsou přiloženy ve výkresové 

části jako výkres č. 8- situace 2. 

6.4 Obchodní plochy 

Územním plánem je umožněno do řešeného území umístit stavby pro obchod s plochou větší 

než 2 000 m
2
. Tento záměr je již několik let ve fázi územního řízení, bez možnosti reálného 

pokračování záměru stavby obchodního centra pod názvem „INTERSPAR A FAMILY 

CENTRUM“. Jediným podobně velkým obchodním řetězcem, který ještě nemá zastoupení ve 

městě, je Globus. V Karviné se však nenachází žádný hobby market typu OBI nebo 

HORNBACH. Tato skutečnost může byt ovlivněna dobrou dopravní dostupnosti měst 

Havířov, Ostrava a Polska, kde tyto hobby markety jsou již zastoupeny. A proto přichází 

v úvahu rozdělit plochu na menší prodejny s obchody zaměřené na různé sortimenty prodeje. 

Vzhledem k jedné z nejnižší kupní síly obyvatel je na zvážení, jestli již není trh nasycen a 

jestli by se zde další obchodní plochy uživily. V blízkosti řešeného území má vyrůst na jaře 

roku 2015 obchod LIDL, který by odebral další potencionální zákazníky. 

Proto bez konkrétního investora, který by provedl průzkum trhu, považuji tuto 

variantu za nereálnou. 
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6.5 Krytý aquapark a sportovní hala 

Tento záměr není v souladu s územním plánem, je považován pouze za úvahu. Ve městě se 

nachází krytý plavecký bazén bez dalších atrakcí a letní aquapark. Tento bazén je v letních 

měsících plně využit, především občany Polska. Kryty bazén skomírá, protože nenabízí další 

aktivity mimo plavání. A proto by stálo za zamyšlení, jestli by nebyl ve městě životaschopný 

krytý aquapark i s menší venkovní částí. Nejbližší zařízení tohoto typu se nachází 

v Bohumíně, na Olešné u Frýdku- Místku nebo v Polské Wisle.  

V Karviné se nacházejí pouze dvě sportovní centra. Jedním je sportovní centrum 

vytvořené z malé ledové plochy zimního stadionu a druhým u základní školy. Proto připadá 

v úvahu myšlenka území využít pro sport a rekreaci. Nacházel by se zde krytý aquapark a 

sportovní hala. Podobné seskupení zařízení tohoto typu je v Bohumíně i s vodárenskou věží 

jako restaurace a hotel. Tato věž je také v relativní blízkosti řešeného areálu v Karviné. 
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7 Navrhované řešení 

Navrhovaným vybraným řešením je areál pro podnikání. V současné době se ve městě 

připravují dva obdobné projekty a je proto předpoklad, že o daný segment staveb je zájem a 

ve městě je jich nedostatek. Jeden projekt se má uskutečnit v rozšíření průmyslové zóny Nové 

pole a druhy v nově budované zóně Vagónka, nedaleko od řešeného území. Je proto vhodné 

záměr realizovat jako první a být aspoň dočasně jediným ve městě, kdo tento typ staveb 

nabízí. Tento návrh je také nejvhodnějším řešením výstavby, pokud není na obzoru velký 

investor, který by využil areál sám pro sebe. 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Areál pro podnikání 

b) Místo stavby 

Adresa:  ul. Rudé armády, Karviná- 8 

Kraj:   Moravskoslezský  

Katastrální území: Karviná- město 

Parcelní čísla: 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3110/8, 3110/9, 3110/10, 3110/11, 3110/12, 

3110/13, 3110/14, 3110/15, 3110/16, 3110/17, 3110/18, 3110/19, 

3110/20, 3110/21, 3110/22, 3110/23, 3110/24, 3110/25, 3110/36, 

3110/44, 3110/45, 3110/46, 3110/74, 3111, 3114/1, 3114/9, 3115/2, 

3115/4 

Druh stavby: Pozemní stavby, zpevněné plochy 

Charakter stavby: Nová 

Stupeň: DUR- dokumentace pro územní rozhodnutí 

Datum: Listopad 2014 
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c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh areálu pro podnikání v Karviné na ulici Rudé armády. 

Stávající plocha je v současnosti nevyužita a připravena pro novou zástavbu. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Titul:    Bc. 

Jméno:   Tomáš 

Příjmení:   Martinek 

Místo trvalého pobytu: Ciolkovského 624/50, Karviná- Ráj, 734 01 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Titul:    Bc. 

Jméno:   Tomáš 

Příjmení:   Martinek 

Místo trvalého pobytu: Ciolkovského 624/50, Karviná- Ráj, 734 01 

IČ:    12345678 

Místo podnikání:  Kosmonautů 321/25, Karviná- Ráj, 734 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Územní plán obce Karviná (poslední změna č. 9 vydaná dne 14.9.2010) 

 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviná 2/2006 

 Katastrální mapa města 

 Technické mapy města- polohopis a výškopis povrchové situace 

 Územně analytické podklady 

 Podkladové mapy Karviné- vrstevnice Karviné (po 2m) 

 Územně plánovací informace- Ing. Iveta Lovaštíková, odbor rozvoje 

 Dokumenty současně platného územního rozhodnutí pro řešené území-       

Ing. Taťána Peřichová, stavební odbor 

 Vyjádření správců sítí o jejich existenci 

 Vyjádření správců dopravní infrastruktury 

 Vyjádření správce sousedních pozemků (areálu)- Průmyslový park Karviná 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území- nezastavěné 

Zájmové území se nachází v Karviné- 8 mezí ulicemi Rudé armády, Havířský a 

jednokolejnou železniční tratí. Území má rozlohu 41 297m
2
. V současné době se zde 

nacházejí původní zpevněné komunikace a zbytky stavební suti, které zarůstají náletovými 

rostlinami. Přistup do území je možný dvěma vjezdy z ulice Rudé armády. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Vlastníkem území je společnost KARVINÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s., která areál 

nabízí k prodeji. Byly zde odstraněny všechny stavby a areál byl připraven k nové výstavbě. 

V současné době je nevyužíván a nenachází se na něm žádné stavby. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

V území se nenachází žádné objekty památkové péče, ani se nenachází v blízkosti památkové 

zóny a nenachází se zde zvláště chráněné území. Leží mimo záplavové území stoleté vody. 

Nenachází se na poddolovaném území. 

V okrajových částech je třeba respektovat částečně zasahující 15m ochranné pásmo 

přilehlé dopravní komunikace.[4] Přes západní hranici zasahuje do území ochranné pásmo 

jednokolejné železniční trati 60m od osy krajní koleje, které bylo sníženo jejím správcem na 

5m od osy krajní koleje.[5] Dále je třeba respektovat ochranná pásma technické infrastruktury 

vedené na hranicích řešeného území.  

d) Údaje o odtokových poměrech 

Řešené území se nachází v rovině. Rozdíl mezi východní a západní hranicí tvoří průměrně 

jeden výškový metr. Nejvýše se pohybujeme v severovýchodním rohu kolem nadmořské 

výšky 241 m.n.m. a rovnoběžně se západní hranicí vede vrstevnice s výškovou kótou 240 

m.n.m. Srážkové vody jsou v současnosti zasakovány na místě dopadu a netvoří se zde žádné 

mokřady nebo bezodtokové místa. Průměrný úhrn srážek činí 125 l/s/ha. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Karviná s poslední změnou č. 9 

vydanou dne 14.9.2010. V řešeném území se dle územního plánu nachází plocha výrobní- 

služby a sklady, pod zkratkou U-Vs. 
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f) Údaje o dodržení požadavků na využití území 

Při návrhu byly dodrženy a respektovány požadavky na využití území. Návrhem se nijak 

využití území nemění. Je brán zřetel, aby nově vzniklá výroba neměla negativní účinky na 

životní prostředí. A to především škodlivými exhalacemi, hlukem, vibracemi, otřesy, teplem, 

prachem, zápachem a která nevyžaduje ochranná a bezpečnostní pásma mimo hranice 

výrobního areálu. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky vyplývající z vyjádření jednotlivých 

dotčených orgánů. Kopie těchto vyjádření jsou součástí příloh této diplomové práce. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Správcem jednokolejné železniční trati SŽDC zastoupené panem Ing. Ivanem Červenkou bylo 

ochranné pásmo této trati sníženo z 60 m na 5 m od osy krajní koleje. Z důvodů nízké 

frekvence využívání trati, využití pouze pro nákladní dopravu okolních areálů a možnosti 

změny trati na železniční vlečku. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Záměr výstavby na řešeném území nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Karviná- město a to na parcelách číslo: 

3110/2, 3110/3, 3110/4, 3110/8, 3110/9, 3110/10, 3110/11, 3110/12, 3110/13, 3110/14, 

3110/15, 3110/16, 3110/17, 3110/18, 3110/19, 3110/20, 3110/21, 3110/22, 3110/23, 3110/24, 

3110/25, 3110/36, 3110/44, 3110/45, 3110/46, 3110/74, 3111, 3114/1, 3114/9, 3115/2, 

3115/4. Celé zájmové území je vlastněno jedním majitelem a to společností KARVINÁ 

PROPERTY DEVELOPMENT a.s. Vlastnické vztahy okolních pozemků jsou vyjmenovány 

v tabulce pod tímto textem.(Tab. 6) 
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Tab. 6: Vlastnické vztahy okolních pozemků, zdroj: vlastní 

Vlastník parcely Parcelní číslo 

Statutární město Karviná 3110/5, 3110/7 

Moravskoslezský kraj- Správa silnic M. kraje, příspěvková org. 3127/3, 3989/1 

ČSPH, SJM Warmuž Radek a Warmužová Renáta 3110/6, 3110/26, 3110/31 

Česká republika- SŽDC, státní organizace 4012/1 

BAMKI, s.r.o., PPK 3135 

Dřevo TRUST- prodej, a.s. 2501/6 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navržené stavby administrativní budovy, budovy šaten, vrátnice, kolovny a výrobních hal 

jsou plnohodnotnými stavbami. 

b) Účel užívání stavby 

Hala 1- SO 01    výrobní prostory 

Hala 2- SO 02    výrobní prostory 

Hala 3- SO 03    výrobní prostory 

Administrativa+ šatny- SO 04 kancelářské prostory a šatny 

Šatny muži- SO 05   šatny a místnost pro odpočinek 

Šatny ženy- SO 06   šatny a místnost pro odpočinek 

Vrátnice- SO 07   vrátnice 

Kolovna- SO 08   úschovna kol 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavby trvalé. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Zájmové území stavby nespadá do zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny.  

Stavby se nenachází na poddolovaném území, v záplavové hranici rozlivu, ani při 

průtoku stoleté vody.  
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Na okrajích pozemků se nachází ochranná pásma technické infrastruktury - elektrické, 

sdělovací, vodovodní, kanalizační, teplovodní a plynovodních sítí. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Pro vhodný návrh všech budov areálu byly použity vyhlášky  268/2009Sb., o technických 

požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále bylo využito norem pro navrhování 

administrativních budov a prostor, hygienických zařízení a šaten pro jejich příslušnou 

dimenzi.[6][10][11] 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních 

předpisů 

Návrh budov areálu pro podnikání splňuje všechny požadavky dotčených orgánů, veškeré 

připomínky byly akceptovány a zapracovány do celkové dokumentace.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Správcem jednokolejné železniční trati SŽDC zastoupené panem Ing. Ivanem Červenkou bylo 

ochranné pásmo této trati sníženo z 60 m na 5 m od osy krajní koleje. Z důvodů nízké 

frekvence využívání trati, využití pouze pro nákladní dopravu okolních areálů a možnosti 

změny trati na železniční vlečku. A proto budou budovy částečně zasahovat do původního 

ochranného pásma železnice. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Ve výrobním areálu se nachází komplex 7 budov. Administrativní budova je nepodsklepený 

zděny objekt s kombinovaným nosným systémem a 3 nadzemními podlažími s kapacitou pro 

120 administrativních pracovníků a šatnami pro 50 zaměstnanců pracujících na 3 směny. 

Přímo na tuto budovu navazuje hala 1. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu 

s kapacitou pro 50 zaměstnanců. Hala 2 a 3 je každá pro 50 zaměstnanců a k ní přilehlé šatny 

pro kapacitu 100 zaměstnanců pracujících na dvě směny. Budovy šaten jsou nepodsklepeny, 

jednopodlažní a zděné. Vrátnice je nepodsklepeným, zděným a jednopodlažním objektem pro 

2 zaměstnance, hlídače a vrátného. U ní je pak umístěn objekt kolovny. Jedna se o zastřešení 

40 stojanů pro jízdní kola. Zastavěná plocha areálu činí 3 655 m
2
. 
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Situace 1: 150 zaměstnanců ve výrobě na směnu 

  120 administrativních pracovníků 

Situace 2:  120 zaměstnanců ve výrobě na směnu 

  10 administrativních pracovníků 

Situace 3:  360 zaměstnanců ve výrobě na směnu 

  80 administrativních pracovníků 

Situace 4:  360 zaměstnanců ve výrobě na směnu 

  25 administrativních pracovníků 

i) Základní bilance stavby 

Celková roční potřeba pitné vody pro celý areál činí 5 708 m
3
/rok. Do veřejné kanalizace je 

dovoleno vypouštět maximálně 28 l/s do kanalizace DN500 a do kanalizačního sběrače 

DN1500 40 l/s. Ostatní nároky stavby na potřebu energií nebyly předmětem této diplomové 

práce. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Rozdělení areálu na jednotlivé objekty a jejich následnou etapizaci. Objekty budovy 

administrativy a haly 1, budovy šaten a hala 2 a hala 3 jsou vzájemně funkčně provázány a 

nelze je postavit samostatně. Ve výhledu 5 až 10 let je plánováno rozšíření areálu o jednu 

výrobní halu a o halu s administrativní budovou. 

k) Orientační náklady stavby 

Cena byla stanovena na základě orientačního propočtu nákladů.(Příloha č. 3:) Je uvedena bez 

DPH, které v současnosti na tento druh staveb činí 21%. 

Celková cenu areálu pro podnikaní= 349 171 000 Kč bez DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena na 8 stavebních objektů: Hala 1- SO 01, Hala 2- SO 02, Hala 3- SO 03, 

Administrativa+ šatny- SO 04, Šatny muži- SO 05, Šatny ženy- SO 06, Vrátnice- SO 07 , 

Kolovna- SO 08. Součásti SO 03 je vestavěný výměník CZT pro rozvod TUV a trafostanice, 

která je přistavena k tomuto objektu. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaný areál se nachází na několika pozemcích, které jsou vlastněny jedním majitelem. 

Je umístěn do roviny, která se mírně svažuje západním směrem. Průměrný rozdíl mezi 

západní a východní hranicí areálu činí 1 výškový metr. Areál je oplocen. Povrch tvoří 

převážně recyklovaná stavební suť a zpevněné komunikace, které nejsou v dobrém 

technickém stavu. Na okrajích areálu se vyskytují v malém měřítku travnaté plochy. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologické a hydrogeologické poměry vycházejí z archivních dat původních objektů. 

Nadmořská výška areálu se pohybuje v rozmezí 240- 241 m.n.m. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do řešeného území nezasahují žádná bezpečnostní pásma. Zasahují do něj pouze ochranná 

pásma inženýrských sítí, pozemní komunikace a nadzemních zásobníku LPG přilehlé ČSPH. 

Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m, podzemního kabelu VN 1 m, sdělovacího podzemního 

kabelu 1,5 m, NTL plynovodu 1 m, zásobníků plynu jako technologického zařízení 4 m od 

oplocení a ochranné pásmo přilehlé komunikace je 15 m. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nachází mimo záplavové a poddolované území.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavby nebudou mít vliv na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V řešeném území bude třeba odstranit původní vozovku stávajících komunikací a při 

zakládání staveb muže byt naraženo na neodstraněné původní základy, které bude třeba 

odstranit. Na pozemcích se nacházejí pouze mladé náletové rostliny, které budou odstraněny. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

V území se nenacházejí plochy zemědělského půdního fondu nebo lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Území bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomoci dvou stávajících vjezdů. Bude však 

změněna organizace dopravy. V areálu bude zaveden jednosměrný provoz a severní vjezd u 

ČSPH bude převážně soužit pouze pro vjezd a jižní pouze pro výjezd z areálu. 

Vodovodní přípojka DN160 bude napojena na řad DN300 severně vedle vjezdu u 

ČSPH v hloubce přibližně 1,1 m pod úrovní terénu. Sklon přípojky je 0,3% směrem k řadu.   

(Příloha č. 2:) 

Kanalizační přípojka s názvem STOKA A DN235 se bude napojovat na stávající 

kanalizační přípojku DN500 v hloubce dna stoky 3,8m pod úrovní terénu pomocí kontrolní 

šachty. Původní přípojka bude zkrácena o 34,4m. Dovolené množství vypouštěných 

odpadních vod bylo správcem sítě stanoveno na 28 l/s. Odlučovač ropných látek bude umístěn 

za příkopem č.2. Dimenzován bude na maximální průtok 10l/s. Kanalizační přípojka 

s názvem STOKA B DN235 se bude napojovat na stávající kanalizační sběrač DN1500 přes 

stávající kontrolní šachtu. Dno této šachty je 5,8m pod úrovní terénu a nachází se v jízdním 

pruhu dopravní komunikace. Dovolené množství vypouštěných odpadních vod bylo správcem 

sítě stanoveno na 40 l/s. Objem retenční nádrže činí 90 m
3
. Před ní bude umístěna požární 

nádrž s objemem 45 m
3
. Bude zásobována srážkovými vodami a v období sucha bude 

dopouštěna pitnou vodou. Před těmito nádržemi bude umístěn odlučovač ropných látek 

dimenzovaný na průtok 150 l/s.(Příloha č. 2:) 

V severozápadním rohu území bude areál napojen na podzemní kabel VN 22kV na 

elektrickou energii. Vedle haly 3 bude vybudována nová trafostanice. 

Plynovodní přípojka bude napojena do stávající skříně umístěné v oplocení areálu u 

ČSPH na středotlaký plynovodní řad DN80. Přípojka zachová dimenzi řadu. HUP je umístěn 

v této skříni.  

Areál bude napojen na sdělovací kabely telekomunikační sítě severně od vodovodní 

přípojky v její blízkosti. 
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Areál bude napojen na CZT přes horkovod procházející za kruhovým objezdem. Bod 

napojení se nachází severovýchodně od kruhového objezdu. V hale 3 v severovýchodní části 

bude vybudován výměník tepla. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

Záměr stavby areálu pro podnikání nemá žádné věcné nebo časové vazby na související 

stavby, či investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Areál bude sloužit pro podnikání v oblasti výroby a skladování. V administrativní budově 

bude pracovat 120 pracovníků v 2. až 3.NP. Přízemí bude sloužit pro skladování, stravování a 

jako šatny zaměstnanců pracujících v přilehlé hale. Šatny pro muže budou mít 105 skříněk a 

pro ženy 75 skříněk. Předpokládaný poměr mužů a žen ve výrobě je 60:40 a v administrativě 

50:50. V hale 1 bude pracovat 50 pracovníku až na 3 směny. V hale 2 a 3 bude dohromady 

pracovat 100 pracovníku na 2 směny. K těmto halám jsou přistavěny dvě budovy šaten, pro 

muže a ženy. V těchto budovách se nacházejí skříňkové šatny, hygienické prostory a místnosti 

pro odpočinek. V šatnách pro muže bude 135 skříněk a pro ženy 90 skříněk. U vstupu do 

areálu bude umístěna vrátnice pro dva zaměstnance. Za budovou se nachází přístřešek pro 40 

jízdních kol. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Administrativní budova je orientována od severu k jihu tak, aby kancelářské prostory 

směřovaly k východu a během letních měsíců se nepřehřívaly. Výrobní haly jsou umístěny 

tak, aby je bylo možné dobře dopravně obsluhovat. 

b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o tvarově jednoduché stavby. Zděné budovy mají plochou střechu a jednotnou 

pastelovou barvu. Výrobní haly mají šikmou sedlovou střechu a obvodový plášť ze 

sendvičových panelů libovolné povrchové úpravy a barevnosti. Mezi budovami a halami 

nebude velký barevný kontrast. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení 

Administrativní budova je rozdělena na dva funkční celky a propojena s přilehlou halou 1. 

Přízemí slouží zaměstnancům výroby jako šatny, hygienické zázemí, místnost pro odpočinek 

a jako sklad a prostory pro stravování. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro účely 

administrativy. Nacházejí se zde kanceláře, hygienické prostory, čajová kuchyňka a úklidové 

místnosti. Vertikálně je propojena dvěma schodišti a jedním výtahem. Mezi kancelářemi a 

halou 1 se nachází komunikační prostory. Na severním a jižním konci budovy se nacházejí 

upravitelné plochy kanceláří, protože je zde stěnový systém nahrazen sloupovým. 

Šatny, hygienické prostory a oddechová místnost jsou přímo napojeny na halu 2. Přes 

ni je pak možný přístup pro zaměstnance do haly 3. Zaměstnanci vstupuju do hal přes šatny, 

na které jsou navázány hygienické prostory. 

Objekt vrátnice je složen s vlastního pracoviště vrátného, šatny, hygienických a 

úklidových prostor. Severnější vjezd slouží pouze nákladní dopravě. Jižně od budovy 

procházejí pěší, komunikací vjíždějí osobní automobily a v případu vytížení severní vrátnice i 

zde projíždějí nákladní vozidla.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Pro bezbariérové užívání stavby je v administrativní budově umístěn výtah s rozměry kabiny 

1100x1400 mm a vstupem širokým 900 mm. V přízemí se nachází jedna bezbariérová kabina 

a v ostatních nadzemních podlažích dvě na každém z nich. Bezbariérově je i řešen přístup 

k administrativní budově z hlavní komunikace.[6] 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Administrativní budova je řešena bezbariérově, mimo úseky sloužící pro zaměstnance výroby. 

Dále je budova rozdělena na jednotlivé požární úseky a je zde nainstalován EPS a EZS. Tyto 

systémy jsou umístěny i ve výrobních prostorech. Pracovníci budou poučeni o chování 

v krizových situacích. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Všechny stavby v areálu jsou nepodsklepené. Zděné stavby jsou postaveny ze systému 

Porotherm. Stropy jsou řešeny pomocí POT nosníků a MIAKO vložek nebo ocelobetonovým 

stropem v místech s otevřenou dispozicí. Jako ztracené bednění slouží trapézový plech. 
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Výrobní haly jsou ocelovými skelety s jeřábovými drahami, průmyslovou podlahou a 

zavěšeným obvodovým pláštěm v podobě sendvičových panelů. Osová rozteč sloupů je 6,2m 

a rozpon haly mezi sloupy je 18,45m. Haly mají půdorysný modul 20x100 m. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Vedle haly 3 bude umístěna trafostanice VN/NN. Přívodní kabel vstupující do trafostanice má 

napětí 22 kV. Dále v této hale bude umístěn výměník CZT. Vodoměrná šachtice bude 

umístěna před budovou vrátnice v pěší komunikaci. HUP a plynoměr budou umístěny ve 

stávající skříni na okraji pozemku vedle vrátnice.  

U stoky A za příkopem č. 2 bude umístěn odlučovač lehkých kapalin s průtočnou 

kapacitou 10 l/s. Povolené množství odpadních hmot je 28 l/s. Stoka odvádí splaškové a 

srážkové vody. Na stoce B je umístěn před vtokem do nádrží umístěn OLK s průtočnou 

kapacitou 150 l/s. Za ním pak následuje požární nádrž s kapacitou 45 m
3
. Požadovaný objem 

stanoven dle ČSN 73 0873. Za ní pak následuje retenční nádrž, která reguluje odtok na 

povolených 40 l/s. Tato stoka odvádí pouze srážkové vody. U obou stok je pro odvádění 

srážkových vod využito zelených příkopů. Tyto příkopy umožňují částečné zasakování a 

předčištění vody a složí i k retenci. Jejich slon je 0,5%.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Mezi jednotlivými skupinami objektu je nejmenší vzdálenost 28 m. Jedna se o skupinu 

objektů hala 2, hala 3, šatny muži, šatny ženy a administrativní budovy, haly 1. Vedle budovy 

vrátnice je umístěná kolovna, která je pouze jednoduchým zastřešením stojanů jízdních kol. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Požární voda je zajištěna na rozvodu pitné vody dvěma hydranty. Pro dodržení požadovaného 

průtoku je minimální dimenze pro jeden hydrant DN110 a pro dva DN160. Dále se v areálu 

nachází požární nádrž s objemem 45 m
3
.  

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby 

Objekty budou vybaveny systémem EPS.  
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d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

množství provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Přístupové komunikace vyhovují požadavkům na minimální únosnost a šířku 3,5 m. Kolem 

výrobních a administrativních objektů se nacházejí zpevněné nástupové plochy. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty areálu budou napojeny na CZT, mimo objekt vrátnice a kolovny. Všechny budovy 

budou splňovat normové požadavky na prostup tepla obvodovými konstrukcemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Roční potřeba vody činí 5 708 m
3
/rok.(Příloha č. 2:) Vytápění budov areálu bude zajištěno 

CZT. Vyprodukované odpady budou recyklovány. 

Stavba nesmí rušit okolí objekty vibracemi, hlukem ani prašností. Tato podmínka je již 

požadována územním plánem kvůli blízkosti obytných budov a školského zařízení. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Hodnoty radonu nepřevyšují povolené množství. Jeho případnému zabránění proniknutí 

budou sloužit asfaltové pásy, které plní zároveň funkcí hydroizolační. V blízkosti se 

nenachází zdroj bludných proudů. Blízka jednokolejná trať není elektrifikována. Řešené 

území se nachází v oblasti zasahované důlními otřesy, způsobenými těžbou černého uhlí. 

Areál se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Při realizaci stavby není potřeba žádné přeložky technické infrastruktury. 

Bod napojení na vodovod se nachází severně od vjezdu u ČSPH. V blízkosti tohoto 

bodu se nachází místo připojení na sdělovací kabely telekomunikační sítě. Vedle ČSPH za 

oplocením je umístěna skříň s plynoměrem a HUP na STL plynovodu. Kabel VN je umístěn 

v severozápadním rohu území. Vedle něj se nachází místo připojení kanalizace. Druhým 

místem pro připojení pouze srážkové kanalizace leží v komunikaci severně od kruhového 

objezdu. Bod napojení na teplovod se nachází severovýchodně od kruhového objezdu. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka se bude napojovat na řad DN300 přípojkou DN160 v hloubce 1,1 m. 

Délky vodovodních přípojek činí 318 m. 

Přípojka na sdělovací kabely telekomunikační sítě bude dlouhá 70 m. 

Plynová přípojka a řad budou mít stejnou dimenzi DN80. Zemní plyn bude sloužit pro 

výrobní účely. Přípojka bude mít délku 58 m. 

Kanalizační přípojky budou dvě. Jednotná stoka A se bude napojovat na původní 

přípojku DN500 v hloubce dna stoky 3,8 m s povoleným odtokem 28 l/s. Srážková stoka B se 

bude napojovat na kanalizační sběrač DN1500 v místě kontrolní šachty s hloubkou dna 5,8 m. 

Povolené množství vypouštěných vod je 40 l/s. Celková délka kanalizačních přípojek je 

1235m. Připojované dimenze stok jsou DN235. Vzhledem k hloubce uložení a přímou trasou 

dlouhou 180 m mezi retenční nádrží a kanalizačním sběračem, by bylo vhodné využití 

bezvýkopových technologií. 

Horkovodní přípojka na CZT bude dlouhá 193 m. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Doprava v areálu bude řešena jednosměrně a bude oddělena nákladní doprava od osobní. 

Osobní doprava bude vedena před administrativní budovou a nákladní až za ní. Komunikace 

budou s živičným povrchem minimální šířky 3,5 m a příčným sklonem minimálně 2,5%. 

Poloměry obrub pro velká nákladní vozidla jsou 15 m a pro osobní vozidla je 5 m minimální a 

6 m doporučený poloměr obrub. Problémem je věcné břemeno na severním vjezdu. Vjezd 

využívá také ČSPH a při výjezdu z areálu by mohlo docházet k rizikovým situacím a 

neprůjezdnosti sjezdu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro napojení na dopravní infrastrukturu bude využito stávajících vjezdů do území. Dojde 

pouze ke změně organizace dopravy. Severní napojení bude sloužit pouze pro vjezd do areálu, 

mimo návštěvy. Vzhledem k nízké četnosti jim bude umožněno i vyjetí tímto napojením. Jižní 

napojení bude sloužit k výjezdu z areálu veškeré dopravy. 
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c) Doprava v klidu 

Osobní doprava v klidu bude rozdělena do dvou parkovišť. Jedno se nachází před 

administrativní budovou pro její pracovníky s kapacitou 40 stání a druhé pro ostatní 

zaměstnance s kapacitou 80 stání v jižní časti území. Na parkovištích budou pouze kolmá 

stání s šířkou 2,65 m a délkou 5- 5,5 m. Krajní stání budou rozšířena o 0,25m.(Příloha č. 1:) 

Nákladní doprava bude mít 4 podélné stání za halou 1. Rozměry tohoto stáni jsou 

27x3,25 m. Nákladní rampy pro nacouvání jsou dimenzovány jako šikmé stání pod úhlem 

45°. Šířka komunikace před nimi je 7,5m, šířka samotného stání je 3,5 m. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V současné době se v území nachází pouze náletové rostliny. Po dokončení staveb bude nutno 

do území přivést novou vrstvu ornice. Výsadba stromu proběhne ve dvou místech. Jedno se 

nachází severně od vrátnice. Bude zde umístěno stromořadí okrasných dřevin například 

sakury. Další stromořadí okrasných dřevin bude tvořit zelenou bariéru mezi ČSPH a 

administrativní budovou. Před ní budou umístěny dva dominantní solitérní stromy, přibližně 

uprostřed zeleně. Zeleň od parkoviště bude oddělovat živý plot zakončený okrasnou dřevinou. 

Plocha před administrativní budovou by měla působit reprezentativně a eliminovat přítomnost 

malé ČSPH. Stromy budou vysazeny mimo ochranná pásma inženýrských sítí.  

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizací výstavby areálu pro podnikání zlepšíme současný stav území a budeme mít kladný 

vliv na životní prostředí. V současnosti se v areálu nachází pouze zbytky stavební suti a 

náletové rostliny. Při suchém počasí trápí okolní obyvatele zvýšená prašnost. V území může 

být umístěna pouze nerušící výroba, dle územního plánu. Srážková voda bude částečně 

zasakována v místě dopadu a částečně odváděna kanalizací. Vzniklé odpady budou tříděny a 

recyklovány. Řešené území se nachází v centru města a nedojde k novým záborům 

zemědělského půdního fondu. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zájmové území se nachází ve středu města na okraji průmyslové oblasti. Jeho stavba nebude 

mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projekt nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovení EIA 

Návrh nepotřebuje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a jeho 

přílohy č. 1. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nová ochranná pásma vzniknou pouze kolem nově vybudované technické infrastruktury 

přípojek. Územní plán zakazuje zřízení ochranných a bezpečnostních pásem zasahujících za 

hranice areálu.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Budou splněny základní požadavky na ochranu obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude využívat stávajících napojení. Pro výjezd budou přednostně využívat jižního 

napojení území na dopravní infrastrukturu. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Areál je již v současné době oplocen. Budou odstraněny náletové rostliny. Vzrostlé dřeviny se 

zde nenachází. Při zakládání staveb může být naraženo na špatně odstraněný základ, který 

bude muset být dodatečně odstraněn. 
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c) Maximální zábory pro staveniště 

Dočasné zábory pro staveniště budou realizovány pouze na pozemcích uvnitř areálu. Plocha 

trvalých záborů činí 3 655,5 m
2
. 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude potřeba přísunu nové ornice, která se v současné době nenachází v řešeném areálu. 

Konkrétní objemy nebyly předmětem řešení této diplomové práce. 
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8 Propočet nákladů 

Vybranou variantou je situace 1 areál pro drobné podnikání. Propočet nákladů byl stanoven 

dle jednotkových cen cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014 a průměrných cen 

dopravní a technické infrastruktury pro rok 2012 (UUR).(Příloha č. 3:) 

Ceny jsou uvedené bez DPH. To v současné době na tento typ staveb činí 21%.(Tab. 7) 

Tab. 7: Výpočet celkových nákladů, zdroj vlastní 

součet položek  298 436 919,45 Kč 

zařízení staveniště 2% 5 968 738,39 Kč 

projektové a inženýrské práce 5% 14 921 845,97 Kč 

rezerva 10% 29 843 691,95 Kč 

CELKEM 
 

349 171 195,76 Kč 

 

Cena řešeného areálu byla vyčíslena na 349 171 000 Kč bez DPH po zaokrouhlení. 

 

Orientační ceny mostových jeřábu společnosti GIGA s.r.o. jsou pro 10 t nosnost 650 000 Kč  

a pro 5 t je to 580 000 Kč. Dále je třeba k této ceně připočíst náklady na dopravu 20 000 Kč, 

na montáž 40 000 Kč a na napájecí trolej 90 000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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9 Závěr 

Cíl diplomové práce byl splněn navržením nové náplně pro nevyužité území ve středu města 

Karviná. Návrhy byly zpracovány variantně a z toho varianta situace 1 podrobněji. Tato 

varianta byla vybrána jako nejvhodnější pro umístění ve městě s ohledem na jeho současný 

stav a další připravované projekty v okolí. 

Navrhované řešení náplně využití území zohledňovaly územní plán a místní 

podmínky. Byly proto vybrány tři základní možnosti a to jako obchodní, výrobní nebo 

skladovací plochy, případně jejich kombinace. Jednotlivé návrhy mohly být rozděleny na 

menší části pro více menších investorů nebo pro jednoho velkého. Každé z těchto řešení má 

své klady a zápory. 

Během zahájení prací se na řešeném území objevil poutač s nápisem na prodej. Je to 

již druhý developer, který neúspěšně realizoval záměr stavby obchodního centra. Kvůli těmto 

událostem a skončení doby platnosti vydaného územního rozhodnutí, jsem obdržel na odboru 

rozvoje informaci o ukončení záměru stavby obchodního centra. Pro nahlédnutí do územního 

řízení na stavebním odboru bylo nutno zajistit souhlas vlastníka pozemků. Ten mě odkázal na 

projektanta záměru, který udělil souhlas k nahlédnutí do dokumentace. Výsledkem hledání 

informací a upozornění na uplynulou platnost bylo znovu prodloužení územního řízení 

projektantem. Na jaře tohoto roku pak ohlásila společnost SPAR Česká obchodní společnost 

s. r. o. odchod z České republiky a prodej stávajících obchodních ploch. Dále při komunikaci 

s jednotlivými správci sítí a dopravní infrastruktury byl zjištěn záměr stavby LIDL na jaře 

2015 v blízkosti řešeného území. Na základě těchto faktů a analýzy města bylo vybráno řešení 

využití území pro výrobu nebo skladování. 

Při hledání dalších informací o výrobních nebo skladovacích prostorech byl nalezen 

segment trhu, který není ve městě obsazen a to reprezentativní prostory pro podnikání. 

Podobný záměr se připravuje v rozšíření průmyslové zóny Nové pole a nově budované zóně 

Vagónka. Dále bylo zjištěno využití sousedícího areálu Průmyslového parku Karviná, který se 

zaměřuje na kovovýrobu. Při jednání se správcem areálu byl nabídnut volný rezervovaný 

příkon elektrické energie pro potřeby řešeného území. Při jednání se správcem sítě elektrické 

soustavy nebylo možné zjistit množství rezervovaného příkonu pro areál přímo ze sítě, 
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z důvodů nekompletnosti dat, hlavně velikosti soudobosti a neochoty spolupráce. Bohužel se 

nepodařilo zjistit využití sousedního největšího skladu ve městě. Jedná se o bývalý sklad 

potravin a jeho současný vlastník tuto informaci považoval za důvěrnou.  

Řešení této diplomové práce bylo pro mne novou výzvou, ve které jsem mohl uplatnit 

své teoretické znalosti a praktické zkušenosti získané ve škole, při studiu na fakultě stavební. 

A proto doufám, že nově nabyté poznatky a zkušenosti, získané při vypracováni této práce, mi 

budou přínosem v budoucím pracovním uplatnění. 
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Příloha č. 1 

Výpočty kapacit parkovišť 

Výpočet proveden dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

ka= 1,  součinitel vlivu automobilizace  

kp= 1,  součinitel redukce počtu stání, stavba nadměstského významu, špatná dostupnost 

hromadné dopravy, pouze autobusová hromadná doprava 

N= N0* ka* kp  [počet]  (1) 

N0 základní počet odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 

Situace 1: 

Administrativa s malou návštěvností 35 m
2
/1 stání 

Podlahová plocha kanceláří 1030 m
2  

1030/35= 29,4 stání= 30  

N= 30 + 2 vyhrazená+ 8 pro firemní vozy= 40 návrh počtu stání 

Výrobní podnik 4 zaměstnanci/ 1stání 

Celkem v halách pracuje 150 zaměstnanců 150/4= 37,5= 40 

Parkování dvou různých směn při střídání na pracovišti 40*2= 80 návrh počtu stání 

Situace 2: 

Administrativa s malou návštěvností 35 m
2
/1 stání 

Mála administrativa odhad dle předchozího výpočtu 26 stání včetně 2 vyhrazených 

Sklad 4 zaměstnanci/ 1stání 

Celkem v halách pracuje 120 zaměstnanců 120/4= 30+ rezerva= 40 

Parkování dvou různých směn při střídání na pracovišti 40*2= 80 návrh počtu stání 

Situace 3: 

Administrativa s malou návštěvností 35 m
2
/1 stání 

Budova shodná s návrhem situace 1= 40 návrh počtu stání 

Výrobní podnik 4 zaměstnanci/ 1stání 

Celkem v halách pracuje 360 zaměstnanců 360/4= 90 

Parkování dvou různých směn při střídání na pracovišti 90*2= 180 návrh počtu stání 
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Situace 4: 

Administrativa s malou návštěvností 35 m
2
/1 stání 

Mála administrativa odhad dle předchozího výpočtu 30 stání včetně 2 vyhrazených 

Výrobní podnik 4 zaměstnanci/ 1stání 

Celkem v halách pracuje 360 zaměstnanců 360/4= 90 

Parkování dvou různých směn při střídání na pracovišti 90*2= 180 návrh počtu stání 

 

 

 

  



Diplomová práce 

 

 

 

Příloha č. 2 

Výpočty dimenzí inženýrských sítí 

Výpočet proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod a hydraulických tabulek OSMA KG- Systém (PVC). Návrh je v souladu se 

zákonem č. 274/2001 Sb. 

Výpočet vodovodní přípojky: 

 Spec. dle vyhl.  Na jednotku [m3]  Budova  
Počet zam., 
1 směna Potřeba vody [m3/den] 

Kancelářské budovy 250 dní     

5. 14 administrativní bud. 120 6,720 

5. 14 vrátnice 2 0,112 

Stravování   365 dní     

20. 1 stravování 100 0,273 

Výroba   365 dní     

45. 26 šatny muži 60 4,273 

45. 26 šatny ženy 40 2,849 

45. 26 šatny v admin. bud. 50 3,561 

 

Kh= 2,1  --- 

 v=  1,5 m/s 

 

Potřeba požární vody           

číslo položky- 4 dle ČSN 73 0873     min. DN [dm] návrh DN 

1 hydrant Q=  14 l/s 0,109039 110 

2 hydranty Q=  28 l/s 0,154205 160 

 

Větev č. 
Pot. vody 
[m3/den] 

Qh 
[m3/hod] Qh [l/s] [dm] DN       DN návrh DN DN požární voda 

1 17,79090 1,55670411 0,432418 0,605998 60,59982 60 160 

2 10,55562 0,92361644 0,256560 0,466782 46,67820 50 110 

2a 10,55562 0,92361644 0,256560 0,466782 46,67820 50 xxx 

3 0,11200 0,00980000 0,002722 0,048082 4,80818 25 xxx 

4 7,12328 0,62328767 0,173135 0,383453 38,34534 40 110 

4a 2,84931 0,24931507 0,069254 0,242517 24,25172 25 110 

4b           110 110 

5           32 xxx 

 

Qh= Q/24* Kh  [m
3/hod]   (2)          𝐷𝑁 = √

4∗Qh

𝜋∗𝑣
  [dm]   (3) 
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Větev č.  Objekty napojené vodovodní přípojkou 

1 celkem- napojení na řad 

2 hydrant, administrativní bud., stravování, šatny 

2a administrativní bud., stravování, šatny 

3 vrátnice 

4 hydrant, šatny muži, šatny ženy 

4a hydrant, šatny ženy 

4b hydrant 

5 požární nádrž 

 

Výpočet kanalizační přípojky: 

Q= Ψ*S*i  [l/s]     (4) Ψ- součinitel odtoku [-], S- plocha [ha], i- intenzita srážek [l/s*ha] 

Stoka A- QDOV= 28 l/s, stoka A1- splašková, napojení stok A1- 4 do A- II, sklon 1% 

Stoka A1  Q Q70 Q100 DN stoka A  Q Q70 Q100 DN 

úsek m3/den l/s  l/s   úsek l/s REDUK. l/s  l/s 

 1 4,273 0,049467 0,058197 235 I 20,40000 10,05 11,82353 235 

2 4,385 0,050764 0,059722 235 II 20,56152 15,21 17,89591 235 

3 11,105 0,128541 0,151225 235 III 70,26152 21,75 25,59002 235 

4 13,955 0,161520 0,190023 235 IV 76,51152 28,00 32,94296 235   

Výpis z hydraulických tabulek pro sklon 1%: 

KG DN Skut. vn. rozměr max. Q100 [l/s] 

250 235 237,6 75,8 

315 300 299,6 139,8 

400 380 380,4 262,1 
 

Množství srážkových vod pro jednotlivé úseky stoky A: 

Úsek  Koeficient Ψ Plocha [ha] Srážky [l/s*ha] Q [l/s] Ared [ha] 

I 1,0 0,050 125 6,25 0,0500 

I 0,2 0,390 125 9,75 0,0780 

I 0,8 0,044 125 4,40 0,0352 

II 0,2 0,160 125 4,00 0,0320 

II 0,8 0,250 125 25,00 0,2000 

III 0,2 0,088 125 2,20 0,0176 

III 0,8 0,100 125 10,00 0,0800 

IIIa 0,2 0,280 125 7,00 0,0560 

IIIa 0,8 0,015 125 1,50 0,0120 

IV 1,0 0,050 125 6,25 0,0500 
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Využití zelených příkopů pro retenci srážkových vod: 

č. příkopu Q [l/s] původní Q [l/s] nový Vret [m
3] Délka příkopu [m] 

1 14,15 3,80 9,315 105 

2 41,20 8,54 29,394 177 

3 8,50 3,00 4,950 17 

 

Stoka B- QDOV= 40 l/s, stoka B a B1- srážková, napojení stok B1-IV do B-III a, sklon 0,5% 

stoka B1 Q70 [l/s] Q100 [l/s] DN stoka B Q70 [l/s] Q100 [l/s] DN 

I 13,975 16,44118 235 I a 29,500 34,70588 235 

II 29,475 34,67647 235 II a 42,000 49,41176 235 

III 32,475 38,20588 235 III a 79,475 93,50000 300 

IV 37,475 44,08824 235 IV a 84,475 99,38235 380 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

V a 88,100 103,64710 380 

VI a 91,900 108,11760 380 

VII a 125,025 147,08820 380 

za ret. 40,000 47,05882 235 
 

Výpis z hydraulických tabulek pro sklon 0,5%: 

KG DN Skut. vn. rozměr max Q100 [l/s] v [m/s] 

250 235 237,6 52,3 1,18 

315 300 299,6 96,7 1,37 

400 380 380,4 181,6 1,60 
 

Množství srážkových vod pro jednotlivé úseky stoky B1: 

Stoka B1 Koeficient Ψ Plocha [ha] Srážky [l/s*ha] Q [l/s] Ared [ha] příkop č. 

I 0,2 0,090 125 2,250 0,0180 1 

I 0,8 0,120 125 12,000 0,0960 1 

I 0,2 0,039 125 0,975 0,0078   

I 0,8 0,090 125 9,000 0,0720   

II 0,2 0,178 125 4,450 0,0356 2 

II 0,8 0,060 125 6,000 0,0480 2 

II 1,0 0,100 125 12,50 0,1000   

III 0,2 0,110 125 2,750 0,0220 3 

III 0,8 0,075 125 7,500 0,0600 3 

IV 0,2 0,075 125 1,875 0,0150 4 

IV 0,8 0,085 125 8,500 0,0680 4 

IV 0,2 0,050 125 1,250 0,0100 5 

IV 0,8 0,043 125 4,300 0,0344 5 
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Množství srážkových vod pro jednotlivé úseky stoky B: 

Stoka B Koeficient Ψ Plocha [ha] Srážky [l/s*ha] Q [l/s] Ared [ha] příkop č. 

I a 1,0 0,1700 125 21,250 0,1700   

I a 1,0 0,0500 125 6,250 0,0500   

I a 0,2 0,0570 125 1,425 0,0114 6 

I a 0,8 0,0410 125 4,100 0,0328 6 

II a 1,0 0,1000 125 12,500 0,1000   

IV a  0,2 0,1040 125 2,600 0,0208 7 

IV a  0,8 0,1500 125 15,000 0,1200 7 

IV a  0,2 0,0200 125 0,500 0,0040 8 

IV a  0,8 0,0190 125 1,900 0,0152 8 

V a 1,0 0,0050 125 0,625 0,0050   

V a 0,2 0,0340 125 0,850 0,0068 9 

V a 0,8 0,0850 125 8,500 0,0680 9 

VI a 1,0 0,0050 125 0,625 0,0050   

VI a 1,0 0,0070 125 0,875 0,0070   

VI a 0,8 0,0130 125 1,300 0,0104   

VI a 0,2 0,0430 125 1,075 0,0086 10 

VI a 0,8 0,0137 125 1,370 0,0109 10 

VII a  0,2 0,1170 125 2,925 0,0234 11 

VII a  0,8 0,0200 125 2,000 0,0160 11 

VII a  1,0 0,2250 125 28,125 0,2250   

VII a  0,2 0,2400 125 6,000 0,0480 12 

VII a  0,8 0,0380 125 3,80 0,0304 12 
 

Využití zelených příkopů pro retenci srážkových vod: 

č. příkopu Q [l/s] původní Ared [ha] Ared [m
2] Q [l/s] nový Vret [m

3] 

1 14,250 0,1140 1140 4 9,225 

2 10,450 0,0836 836 3 6,705 

3 10,250 0,0820 820 3 6,525 

4 10,375 0,0830 830 3 6,6375 

5 5,550 0,0444 444 2 3,195 

6 5,525 0,0442 442 2 3,1725 

7 17,600 0,1408 1408 4 12,24 

8 2,400 0,0192 192 1 1,26 

9 9,350 0,0748 748 3 5,715 

10 2,445 0,0195 195,6 1 1,3005 

11 4,925 0,0394 394 2 2,6325 

12 9,800 0,0784 784 3 6,12 
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Původní odtoky, bez retence v příkopech: 

stoka B1  Q [l/s] 
 

stoka B Q [l/s] 

I 24,225 
 

I a 33,025 

II 47,175 
 

II a 45,525 

III 57,425 
 

III a 118,875 

IV 73,350 
 

IV a 138,875 

   
V a 148,850 

   
VI a 154,095 

   
VII a 196,945 

 

Výpočet objemu retenční nádrže: 

Vret= ( i* Ared- Q0)* tc* 60/1000 [m3] (5) 

i intenzita srážek [l/s*m2] 

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

Q0 odtok srážkových vod z retenční nádrže [l/s] 

tc doba trvání srážky [min] 

 

Vret= ( 0,0125* 15756- 40)*15*60/1000= 141,25 m
3
 pro neredukovaný odtok z příkopů 

QPUV= 196,945 l/s QREDUK= 125,025 l/s 

Vret= 125,025* 141,25/ 196,945= 89,669 m
3
= 90 m

3
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Příloha č. 3 

Propočet nákladů 

Jednotkové ceny byly stanoveny dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014 a 

průměrných cen dopravní a technické infrastruktury pro rok 2012 (UUR). 

Položka, budovy Plocha [m2] Výška [m] Objem [m3] Číslo c.u. Cena jednot. Celkem 

pozemek 41297  --- ---  ---  1350 55 750 950,00 Kč 

hala 1 2000 8,3 16660 --- 2300 38 318 000,00 Kč 

hala 2 a 3 4000 8,3 33320 --- 2300 76 636 000,00 Kč 

administrativní bud. 1000 12,2 12200 ---  5000 61 000 000,00 Kč 

šatna muži 255,2 4,1 1046 801.2-1 6955 7 277 155,60 Kč 

šatna ženy 199,3 4,1 817 801.2-1 6955 5 683 139,15 Kč 

vrátnice budova 24 3,8 91 801.6-1 5445 496 584,00 Kč 

vrátnice zastřešení 52 4,8 250 ---  1000 249 600,00 Kč 

kolovna 100 3,5 350 --- 300 105 000,00 Kč 

 

 

Položka  jednotka jednotek číslo c.u. cena jednotky celkem 

asfaltové komunikace m2 10829 822.2-7 2520 27 289 080,00 Kč 

dlážděné chodníky m2 1283 822.2-3 795 1 019 985,00 Kč 

oplocení  m 973 815.2-7 771 750 183,00 Kč 

zeleň- travnaté plochy m2 21010   116 2 437 160,00 Kč 

zeleň stromy malé ks 24   500 12 000,00 Kč 

zeleň stromy ks 16   2500 40 000,00 Kč 

lavička ks 3   5000 15 000,00 Kč 

přípojka pitné vody  m 318,2   3400 1 081 880,00 Kč 

vodoměrná šachta ks 1   20000 20 000,00 Kč 

vn. rozvod užitkové vody  m 204   3400 693 600,00 Kč 

výměník TUV ks 1   100000 100 000,00 Kč 

horkovod  m 192,5   5400 1 039 500,00 Kč 

trafostanice VN/NN ks 1   800000 800 000,00 Kč 

kabely el. vedení m 93,7   900 84 330,00 Kč 

sdělovací kabely m 69,8   200 13 960,00 Kč 

Lampy osvětlení areálu ks 12   44500 534 000,00 Kč 

přípojka plynu STL  m 57,7   951 54 872,70 Kč 

kanalizace- přípojka m 1235,4   12500 15 442 500,00 Kč 

zelený příkop m 641,1   400 256 440,00 Kč 

OLK do 10 l/s ks 1   50000 50 000,00 Kč 

OLK do 150 l/s ks 1   360000 360 000,00 Kč 

retenční a požární nádrž m3 140   5900 826 000,00 Kč 

 Součet  298 436 919,45 Kč 
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součet položek  298 436 919,45 Kč 

zařízení staveniště 2% 5 968 738,39 Kč 

projektové a inženýrské práce 5% 14 921 845,97 Kč 

rezerva 10% 29 843 691,95 Kč 

CELKEM 
 

349 171 195,76 Kč 
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Příloha č. 4 

Vyjádření správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury 
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Obrázek 1: Červeně vyznačena možná trasa vedení nové železniční vlečky, zdroj: SŽDC 
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Příloha č. 5 

Sčítání dopravy 2010 
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Příloha č. 6 

Situační výkres INTERSPAT A FAMILY CENTRUM 

z dokumentace územního řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

 

 

Příloha č. 7 

Počty obyvatel města v jednotlivých částech k datu 9.4.2014 
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Příloha č. 8 

Výkresy mostových jeřábů 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Mostový jeřáb nosnost 5t, rozpětí 19,5-20 m, zdroj: GIGA s.r.o. 
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Obrázek 3: Mostový jeřáb nosnost 10t, rozpětí 19,5-20 m, zdroj: GIGA s.r.o. 
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Příloha č. 9 

Deník diplomové práce 

 


