
1 

 

1. Úvod 

 

1.1. Předmět bakalářské práce 

 

Úkolem bakalářské práce je vytipování lokalit pro bydlení sociálně slabých skupin 

obyvatel, stanovení principů pro výstavbu, návrh objektů levného bydlení a startovacího 

bydlení pro mladé rodiny, případně návrh smíšeného bydlení pro mladé rodiny a seniory. 

Předmětem práce bude výběr vhodných lokalit v oblasti Slezské Ostravy, stanovit klady a 

zápory jednotlivých území. Bakalářská práce slouží k návrhu sociálního bydlení, typologické 

zpracování objektů – návrhy budou zpracovány variantně s detailním zpracováním jedné 

z nich. 

 

  

1.2. Charakteristika problému sociálního bydlení 

 

V posledních letech se projevuje rozdíl mezi celkově vysokou úrovní bydlení a 

zhoršováním bytové a sociální situace nejchudších domácností, mezi které patří neúplné 

rodiny, nezaměstnaní, příslušníci minorit, občané v důchodovém věku.  

S prohlubující se sociální nerovností dochází k výraznějším projevům sociálního vyloučení 

a k rozšiřování bezdomovectví [1] 

Problémem sociálního bydlení se zabývá i „Koncepce bytové politiky ČR.“ V 

programovém prohlášení jsou popisovány typy a postupy při financování. 

Sociální bydlení lze zařadit pod neziskový nájemní sektor. Tento sektor je často označován 

jako sociální bydlení. Je však nutno uvést, že do této části trhu s byty bývá řazeno i družstevní 

bydlení, které nemá díky principům spoluúčasti vážnější problémy.  

Budoucnost sociálního bydlení je nyní těžko odhadnutelná; mj. proto, že podoba tohoto 

typu bydlení je v jednotlivých zemích velmi specifická, avšak je jasné, že životaschopná může 

být pouze ta část sociálního sektoru, která se dokáže obejít bez velké finanční podpory a bude 

efektivně spravována. 
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Vytvoření "chráněného bydlení", v rámci něhož bude podporováno bydlení vybraných 

skupin občanů, kteří nejsou s to řešit samostatně svůj bytový problém (důchodci, zdravotně 

postižení, příslušníci etnických minorit, apod.). V rámci konceptu "chráněného bydlení“ 

budou poskytovány dotace na výstavbu domů s pečovatelskou službou, na chráněné, resp. 

skupinové bydlení určené osobám s mentálním, popř. kombinovaným postižením, na tzv. 

domy na půl cesty, které slouží jako dočasné bydlení mladých lidí, kteří opouští dětské 

domovy apod.  

Součástí zastřešujícího konceptu chráněného bydlení bude i úzce pojaté sociální bydlení 

určené lidem, jimž jejich příjmová, resp. celková sociální situace neumožní, ani po využití 

všech forem sociální pomoci, zajistit si či udržet odpovídající nájemní bydlení. Úzce pojaté 

sociální bydlení bude poskytováno v přiměřených nájemních bytech ve vlastnictví obce, popř. 

bytové společnosti; statut sociálního bytu nebude trvalý, ale bude spojen s konkrétním 

nájemníkem, od jehož příjmu se bude odvíjet výše nájemného.  

 

 

2. Teoretická část  

 

2.1. Urbanismus – popis pojmů urbanismu  

Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů do určitého území pro dosažení 

optimálního výsledku podle předem daných požadavků s důrazem na ekonomicky esteticky a 

ekologicky vhodné využití území s vytvořením kvalitního životního prostředí pro člověka a 

ostatních živočišných a rostlinných organismů.[1] 
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2.2. Urbanistické prvky  

 

Urbanistické prvky jsou přírodní, umělé dále statické a dynamické. Mezi statické prvky 

přírodní řadíme prvky terénu, vody, zeleně, umělé stavební objekty, dynamické prvky tvoří 

obyvatelé užívající urbanistické dílo, dopravní prostředky a stroje. [1] 

 

• Terén  

Původních nebo upravených tvarů se využívá pro plastické ztvárnění prostoru. 

Jednotvárnost roviny přerušují budovy a zeleň s vertikálami. Jejich řazení by mělo být 

pyramidální, nižší objekty před vyšší. Kopec je výraznou dominantou, zvláště pokud je použit 

odděleně od okolních kopců. [1] 

 

• Voda  

Vodní toky a vodní plochy jsou nedílnou součástí životního prostředí všech organismů. 

Velmi významným prvkem je pro člověka a tvoří důležitý urbanistický prvek jak ve městech, 

tak ve volné krajině. Voda respektive vodní plochy v lokalitě zmírňují výkyvy teplotních 

změn a tvoří významnou klimatickou funkci, vodní plochy s průměrem 300 m vytváří 

cirkulaci vzduchu mezi souší a vodné plochou s tvorbou lokálních větrů. [1] 

 

• Zeleň  

Mnohotvárná zeleň od bylinného až po stromové patro tvoří kontrast ke statickým 

stavbám, tvoří nutnou součást urbanistického prostoru. Svou barevností měnící se v čase 

působí na psychickou pohodu člověka. Příznivě také působí na klima v oblasti, vytváří prostor 

pro volnočasové aktivity. [1] 

 

• Biokoridor 

Biokoridor je definován Územním systémem ekologické stability (ÚSES), jehož cílem je 

posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů.  

 ÚSES postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

Plochy dle ÚSES se člení na biocentra a biokoridory a patři mezi základní skladebné prvky. 

Biokoridor  je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
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existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter 

síť.[1] 

 

• Biocentrum  

Biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci přirozeného či  pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. [1] 

 

 

Dělení ÚSES dle významu: 

- Nadregionální ÚSES 

Rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s min. plochou alespoň 1000 ha. 

Jejich síť by měla zajistit podmínky existence charakteristických společenstev s úplnou 

druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého biogeografického regionu.[1] 

- Regionální ÚSES 

Ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou podle typů společenstev od 10 do 

50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci určitého 

biogeografického regionu. 

- Lokální ÚSES  

Menší ekologicky významné krajinné celky do 5-10 ha. Jejich síť reprezentuje rozmanitost 

skupin typů geobiocénů v rámci určité biochory.[1] 

 

 

2.3. Podmínky rozvoje sídel 

 

Při zakládání měst a sídel rozhodují místotvorné faktory. Kladné využití všech faktorů 

tj. výhodnost terénní situace, výhodné dopravní spojení může významně přispět ke 

kulturnímu a hospodářskému rozvoji dané oblasti. Podcenění základních prvků může vést 

ke stagnaci v dané oblasti. [3] 

• Faktory přírodní 
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Vytvářejí základní rámec pro vznik a vývoj oblasti. Některé z podmínek jsou rozhodující, 

jsou jen velmi málo ovlivnitelné v rámci součastných technických prostředků, některé lze 

technickými opatřeními regulovat nebo změnit. Geomorfologické podmínky jako je 

konfigurace terénu, svažitost apod. hrají důležitou roli při rozmísťování plošné zástavby a při 

ochraně zemědělského půdního fondu. Konfigurace terénu v celkové kompozici území má 

prvořadou důležitost. Důležitými podmínkami při rozmísťování zástavby jsou hydrologické 

podmínky jako například využitelné zásoby podzemní vody, využití zdrojů povrchových vod 

a toků a s tím související problémy s ochranou před n- letou vodou. [3] 

 

• Faktory dopravy  

Úměrná a fungující doprava přispívá k dobré funkci všech složek ve městě a pomáhá 

k integraci společenského života. Naopak nefungující doprava může být brzdou a také do 

značné míry ohrožovat zdravý rozvoj v oblasti. Vedle kladných aspektů dopravy se projevují i 

negativní dopady jako je hluk, vibrace, exhalace, nehodovost a estetické problémy. Je důležité 

vybrat správnou polohu komunikací vzhledem k obytným souborům a objektům, najít 

důležité napojení na stávající infrastrukturu. [3] 

• Demografické údaje 

Demografické údaje (věk, pohlaví atd.) jsou při správném vyhodnocování velmi cenným 

informačním zdrojem o stavu a potřebách obyvatelstva sídla a mohou pomáhat předvídat 

změny a pravděpodobné situace, ovlivňující koncepci území. [3] 

 

 

2.4. Tvorba obytného prostředí 

 

• Obytné prostředí 

Obytné prostředí má zajistit primárně funkci bydlení. V tomto prostředí často dochází ke 

zhoršení prostředí vlivem stresů, útočících na psychiku a fyzický stav člověka. Mezi 

nebezpečné faktory patří především: 
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- Znečištění atmosféry – je způsobeno především místními zdroji vytápění, 

výfukovými plyny spalovacích motorů, průmyslových podniků. Všechny tyto zdroje 

vyvolávají negativní  estetické účinky (kouř, snížení viditelnosti), biologické účinky 

(poškozování zeleně, ničení drobných živočichů) a také mikroklimatické účinky 

(smog, mlhy, lokální zvyšování teploty). [2] 

- Znečištění vody – je způsobeno především splachováním exhalátů a emisí 

dešťovými vodami, odpadními vodami a splašky. [2] 

- Hluk – je považován za jedno z největších rizik pro člověka v městském 

prostředí. Jedná se o permanentní agresi, které člověk nemůže uniknout. Nadměrná 

hladina hluku a vibrací člověka deprimuje, způsobuje poruchy spánku, bolesti hlavy. 

K nejúčinnějším opatřením patří odhlučnění, promyšlené urbanistické plánování 

zástavby, tvorba a návrh typologických druhů bytových domů. [2] 

- Nebezpečí úrazu – jedná se především o ohrožení určité skupiny 

obyvatelstva, kterými jsou malé děti a staré osoby. Řešení nabízí systém regulace 

dopravy, omezení rychlosti v obytných zónách, oddělení pěší, cyklistické a 

automobilové dopravy. [2] 

- Vizuální znečištění – tato forma se projevuje ve specifických prvcích, jako 

je například množství smetí, odpadků a prachu, smogem a prachem pokrytá zeleň. 

Opatřením proti této formě znečištění jsou především dobře fungující veřejné služby. 

[2] 

• Vnitřní obytné prostředí  

Byt je místem regenerace sil, vzdělávání a výchovy dětí, místem uspokojování základních 

biologických potřeb. Byt má i zásadní roli, tvoří funkci domova, jedná se o útočiště před 

stresy, napětím a neúspěchy. [2] 

• Psychické a sociální funkce bytu 

Obydlí má kromě svých užitných vlastností i funkci psychickou a sociální. Mezi základní 

funkce patří podmínka „být sám a být v kolektivu“. Tyto funkce jsou nejlépe využity při 

použití lodžií, balkónů a teras v bytech, kdy má člověk možnost vnímat přírodu a její změny. 

[2] 
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3. Charakteristika řešeného území 

 

3.1. Obecné podmínky a kritéria výběru lokalit v území Slezské Ostravy 

 

• Opuštěné nebo nevyužívané území v minulosti zatížené vlivem průmyslové a 

těžební činnosti, oblasti brownfields.  

• Využití již jednou zastavěného území, snahou je omezit stavbu na „zelené 

louce“, omezit výstavbu na cenné zemědělské půdě, postup v souladu se 

zákonem 114/1992 Sb. 

• Probíhající nebo v budoucnu plánovaná rekultivace území jako reálný základ pro 

tvorbu práce. 

• Existující nebo plánovaná obnova technické infrastruktury v blízkosti vybrané 

oblasti. 

• Dobrá dopravní dostupnost. 

• Návaznost na stávající výstavbu jak charakteru rodinného, tak návaznost na 

bydlení v bytových domech 

• Možnost vybudování odpočinkových a klidových zón, zón pro volnočasové 

využití. 
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• Výhodná poloha vůči stávajícím zdrojům znečištění. 

• Výhodná poloha ke světovým stranám 

 

 

 

 

 

3.2. Vyhodnocení vybraných lokalit 

 

Byly vybrány tři lokality v území Slezské Ostravy. Vyhodnocení vhodnosti lokalit je 

provedeno na základě  SWOT analýz.  

SWOT analýza definice 

Je to metoda, pomocí které je možné určit čtyři hlavní charakteristiky, které jsou zároveň 

zkratkou čtyř anglických slov: Strengths = silné, Weaknesses = slabé stránky,  

Opportunities = příležitosti, Threats = hrozby, spojené s projektem, typem podnikání. 
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• První lokalitou je území bývalých odkalovacích nádrží Jeremenko. Lokalita se 

nachází v městské části Ostrava Kunčičky. Oblast dříve sloužila pro ukládání kalů z 

dolu Jeremenko. Nyní probíhá rekultivace s. p. DIAMO. (SWOT analýza č. 1) 

Obrázek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 
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• Druhou lokalitou je území nacházející se v městské části Ostrava Heřmanice. Dříve 

plocha sloužila pro odvalové hospodářství v souvislosti s důlní činnosti. V současné 

době probíhá ze strany s. p. DIAMO a OKD rekultivační činnost.                   

(SWOT analýza č. 2) 

 

Obrázek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 4 
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• Třetí lokalitou je areál nacházející se v městské části Ostrava-Kunčičky. Jedná se o 

území bývalé cementárny. (SWOT analýza č. 3) 

Obrázek 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 
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SWOT analýza č. 1 – Lokalita „Jeremenko“ 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky Weaknesses) 
• Poloha v blízkosti centra Ostravy 
• Blízká poloha kulturní památky 

Dolní oblast Vítkovice 
• Návaznost na území Nová 

Karolina 

• Velká rozloha území – tvorba 
nového centra Kunčiček 

• Infrastruktura v oblasti – dobré 
podmínky napojení infrastruktury 

• Probíhající rekultivace území 
• Humanizace břehu Ostravice 
• Plánovaná rekonstrukce technické 

infrastruktury 
• Návrat obyvatel do lokality, 

projevující se četnými 
rekonstrukcemi rodinných domů 

• Omezení vedením inženýrských 
sítí – elektro VVN, vodní přivaděč 

• Starý stav technické infrastruktury 

• Blízkost frekventované ulice 
Rudné 

• Složité základové podmínky 

• Komplikované napojení na 
stávající komunikace z hlediska 
majetkových vztahů 

• Velké finanční náklady při 
realizaci projektu 

 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Thtreats) 
• Vytvoření nového centra Kunčiček 
• Vybudování nových bytů a 

občanské vybavenosti 
• Propojení Ostravy podél řeky 

Ostravice 

• Příležitost působení sportovních 
klubů 

• Pozemky v rukou soukromého 
vlastníka 

• Velká finanční náročnost 

 

- Vyhodnocení: území je výhodné použít pro zpracování daného tématu. Lokalita nabízí 

převažující silné stránky a příležitosti. Mezi převažující faktory pro využití této lokality 

se řadí především poloha v blízkosti centra Ostravy, velká rozloha, probíhající 

rekultivace, možnost využití pro bydlení občanům Ostravy. 
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SWOT analýza č. 2- Lokalita „Heřmanice“ 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
• Poloha v blízkosti centra Ostravy 
• Probíhající rekultivace, odstranění 

ekologických zátěží 
• Orientace pozemku, komunikace 

západ – východ 

• Atraktivní přírodní okolí - lesy, 
Heřmanický rybník 

• Méně rozšířená občanská 
vybavenost 

• Umístění v blízkosti frekventované 
komunikace 

• Horší dostupnost MHD 
• Frekventovaná hlavní ulice 

 
 Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Thtreats) 

• Navázání na stávající zástavbu 
Heřmanic 

• Možnosti vybudování nových bytů 
a domů 
 

• Vliv rekultivace 
• Lehký průmysl v blízkosti 
• Velká finanční náročnost 
• Ráz krajiny poznamenaný těžbou 

uhlí 
 

- Vyhodnocení: území není vhodné považovat za oblast pro využití bydlení v bytových 

domech z důvodu převažujících problémových faktorů, mezi které lze zařadit existenci 

lehkého průmyslu v blízkém okolí, vliv rekultivace, frekvence dopravy. 
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SWOT analýza č. 3 – areál „Cemos“ 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
• Orientace pozemku, komunikace 

západ – východ 

• Atraktivní přírodní okolí – blízkost 
sadu Maxima Gorkého 
 

• Méně rozšířená občanská 
vybavenost 

• Umístění v blízkosti frekventované 
komunikace 

• Blízká poloha činných podniků 
průmyslu 
 Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Thtreats) 

• Navázání na stávající zástavbu 
pěkných příměstských domů 

• Plocha umožňující vybudování 
bydlení   
 

• Špatné životní prostředí 
• Existence průmyslu v blízkosti 
• Velká finanční náročnost 
• Ráz krajiny poznamenaný 

průmyslem 
• Stále probíhající průmyslová 

výroba 

 

- Vyhodnocení: území není vhodné považovat za oblast pro využití bydlení v bytových 

domech z důvodu pokračující průmyslové výroby v oblasti. Toto území je vhodnější 

využít pro zónu lehkého průmyslu. Tato oblast byla vybrána jako jedna z prvních 

k řešení problematiky. Při bližším prostudování místních poměrů byla z výběru 

vyřazena z důvodu převažujících problémových faktorů. 

 

 

3.3. Základní údaje o řešené lokalitě 

 

Pro umístění bytové zástavby bytů sociálního bydlení byla vybrána lokalita první: Území 

bývalých odkalovacích nádrží Jeremenko. 

Součastný majitel   :  RPG RE Land a.s. 

Rozloha území : 175 200 m2 ;  délka směr J – S 1 000 m ;  

šířka směr V – Z 150 m 

Poloha v městské části :  Severozápad městské části Kunčičky,  

 70 m od pravého břehu řeky Ostravice 
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3.4. Historie vybraného městského obvodu a dotčeného území 

  

Kunčičky jsou historická obec ležící na území Ostravy. V současné době jsou součástí 

městského obvodu Slezská Ostrava. První písemná zmínka pochází z roku 1380. V té době se 

jim říkalo Nové Kunčice nebo Malé Kunčice, aby se odlišily od starších Velkých Kunčic. Až 

do roku 1673 byly součástí Slezské Ostravy, poté se na několik let osamostatnily. V roce 1849 

byly Kunčičky spolu se Zámostím připojeny ke Slezské Ostravě. V roce 1866 se 

osamostatnily. K Moravské Ostravě byly připojeny 1. července 1941. 

Až do první poloviny 19. století se jednalo o zemědělskou obec. Vlastní školy se obec 

dočkala v roce 1898. V témže roce byla na jámě Alexander zahájena těžba uhlí, která v letech 

1890–1910 způsobila zvýšení počtu obyvatel o skoro čtyři tisíce. Jáma byla v roce 1926 

připojena k sousednímu Dolu Zárubek.[11] 

 

Zájmové území se rozkládá se na pravém břehu řeky Ostravice přibližně 70 m od jejího 

toku. Od  řeky Ostravice je oddělená terénní vlnou. Území je protáhlého charakteru ve směru 

J – S v délce cca 1 000 m v šířce 150 m. 

V území se nachází devět prázdných nádrží a tři nádrže zaplněné kaly. Jednotlivé nádrže 

jsou vymezeny sypanými hrázemi.  

Oblast odkalovacích nádrží Jeremenko, byla po 25 let využívána pro ukládání kalů z dolu 

Jeremenko. První část systému pochází z roku 1967. Čistírenské zařízení se skládalo ze čtyř 

malých sedimentačních nádrží, které sloužily jako první stupeň čištění. Odtud byla odpadní 

voda sváděna do druhého stupně čištění a dál průsakem do třetího stupně. 

Z posledního stupně šíření voda odtékala do řeky Ostravice. Dna nádrží prvního stupně 

jsou založena na hlušinovém odvalu, dno nádrže dosazovací je rostlé. Rekonstrukce systému 

probíhala v roce 1987 – 89. Čistící nádrže jsou mimo provoz cca od roku 1992 – 93.  [12] 

 

 

3.5. Současný stav dotčeného území  
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Území nyní prochází celkovou rekultivací, která je rozdělena do tří etap. Sanace postupně 

probíhají ze severu území jižním směrem s postupným vytěžováním jednotlivých nádrží. 

Vybraný materiál se odváží ke druhotnému zpracování. Po odtěžení kalů se přistupuje 

k zavážení hlušinou, popelovinami, flotačními kaly, tříděným stavebním odpadem a 

materiálem pro technickou rekultivaci povrchových uhelných dolů, odkališť – PRESTAB. 

Výrobek je neagresivní, nehořlavý, netoxický a zdravotně nezávadný. 

V severní části území je připravovaná nádrž pro obojživelné živočichy, která bude sloužit 

také jako odvodňovací nádrž celého území. Tato severní část bude v budoucnu sloužit také 

jako nádrž pro zachycování vody z řeky Ostravice v případě povodní. 

 

 Údaje o stavbě:  Rozloha - 129 632 m2 

        Celkový objem materiálu – 318,291 m3 

        Rozsah prací – 4. 8. 2008 - únor 2017 

        Celkové množství výplňového materiálu – cca 167 tis. tun 

 

 

3.6. Limitující faktory území 

 

• Důlní vlivy 

Tyto vlivy jsou v oblasti zastoupeny výskytem dvanácti kalových nádrží, které se 

nacházejí prakticky na 90% řešeného území. Lze je určit jako ekologická zátěž lokality. I 

po odtěžení kalových sedimentů a novému vyplnění jam po odkalovacích nádržích, dojde 

při výstavbě na tomto území k problémům se založením objektů. 

 

• Investiční náklady 

Další důležitou limitou v území je výše investičních nákladů. Jsou spojeny jak se 

způsobem založení, tak s řešením technické infrastruktury v oblasti.  
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Postup výstavby dle mého názoru by měl postupovat etapově. Jako předloha postupu 

výstavby území slouží nedaleká oblast „Nová Karolina“, která se také potýká 

s obdobnými limitami v území (revitalizovaná oblast, specifické podmínky zakládání). 

 

• Technická infrastruktura 

- Řešené území je omezeno prakticky ze všech světových stran bezpečnostními 

pásmy daných energetických popř. zásobovacích staveb.(výkres č. 1) 

- Na západní resp. východní straně území je to především omezení ochrannými 

pásmy elektrického vedení 110 kV a 35 kV, které jsou především silným 

vizuálním rušivým prvkem pro budoucí obyvatele v území. Nevyužité území 

ochranného pásma lze však využít pro vedení cyklistických příp. koňských stezek 

pro sportovně rekreační činnosti v území. 

- V jižní části území je limitou podzemní vedení přivaděče pitné vody průměru 2 x 

DN 600. I toto území je možno využít k rekreačním účelům, kdy i krajní poloha 

tohoto pásma umožňuje využití území pro izolační zeleň, oddělující stávající 

obytnou zástavbu od uvažované výstavby obchodního centra. 

- Střed území ovlivňuje současné vedení kanalizace DN 800, DN 1000 zaústěné do 

řeky Ostravice. Zatěžuje území nejen svým ochranným pásmem, ale také přináší 

zátěž do budoucna již samotným volným zaústěním do vodoteče. Prostor 

vymezený ochranným pásmem lze použít pro návrh území s volnočasovým 

zaměřením a k přímému přístupu stávající obytné části k břehu řeky, jakožto lze 

tuto vymezenou oblast chápat jako spojení nově navrženého území se stávající 

obytnou zástavbou. 

 

• Nadregionální biokoridor 

Lokalita řešeného území je dle územně plánovacích podkladů a platného územního 

plánu, vedena jako oblast nadregionálního biokoridoru, na který navazuje lokální tah 

(příloha1).  

Nadregionální biokoridory (NRBK) propojují nadregionální biocentra a zajišťují 

migraci organismů po nadregionálně významných migračních trasách. Jsou složeny z 

os a ochranných zón těchto os. Typy os NRBK jsou rozlišeny dle migrujících 
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společenstev na vodní, nivní, mezofilní hájové, mezofilní bukové, teplomilné, horské a 

borové. Osa NRBK má prostorové parametry složeného regionálního biokoridoru 

příslušného typu a jsou do ní vložena regionální biocentra v maximální vzdálenosti 8 

km. Cílové ekosystémy vložených biocenter odpovídají typu osy.[1] 

Minimální šířka nadregionálního biokoridoru resp. regionálního biokoridoru je dle 

Prostorových a funkčních parametrů ÚSES 40 resp. 50 m pro daná společenstva 

společenstva. [14][15] 

Urbanistický návrh omezí plochu daného nadregionálního biokoridoru, avšak při 

respektování příslušných minimální stanovených šířek biokoridoru. Minimální 

vzdálenost nově zastaveného území je cca 100 m od osy daného biokoridoru, kterou 

tvoří řeka Ostravice. K ochraně území biokoridoru je v návrhu použito terénních 

prvků, které jsou situované do prostorů s předpokládanou nejvyšší  intenzitou dopravy 

a pohybu obyvatel. Tyto ochranné prvky mají tvořit ochrannou bariéru a oddělit 

městskou strukturu od struktury biokoridoru. (Výkres 1) 

 

 

3.7. Vedení inženýrských sítí 

 

• Napojení lokality  

Návrh technické infrastruktury pro nově navrženou oblast lze provést podle 

několika variant. Z povahy zadané práce se lze zamyslet nad způsoby řešení, jejichž 

účelem je teoretické ověření způsobu zásobování. 

Pro obsluhu území je vhodné uvažovat o dvou typech systémů.  

1. Systém obsluhy napojený na stávající infrastrukturu: 

a) Napojení systému na technickou infrastrukturu městské části 

Kunčičky 

b) Napojení systému z oblasti za řekou Ostravicí – Dolní oblast 

Vítkovice 
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2. Autonomní systém zásobování: pro oblast bude využit systém nezávislých 

rozvodných uzlů pro rozvod energií, tzn., systémy technické infrastruktury 

nebudou závislé na stávající infrastruktuře. 

 

Tabulka 1 – Srovnání systému napojení oblasti z hlediska technické infrastruktury 

Popis systému 

zásobování 

Kladné stránky Záporné stránky 

Stávající infrastruktura 

– napojení na 

městskou část 

• Dopojení na stávající 

infrastrukturu  

• Stáří stávajících rozvodů 

• Vzdálenost určitých tras IS 

• Malá kapacita tras IS 

• Náklady na provozování 

 

Stávající infrastruktura 

– napojení na oblast 

západně za řekou 

Ostravicí 

• Dopojení na stávající 

infrastrukturu bývalého 

průmyslového podniku 

• Plánovaná přeměna průmyslové 

oblasti na kulturně společenské 

centrum 

• Překážky v napojení 

(železniční trasa, řeka 

Ostravice) 

• Stáří tras IS 

• Kapacita tras IS 

• Vzdálenost tras IS 

 

Autonomní systém • Navržená kapacita tras IS bude 

odpovídat potřebám a rozvoji 

v dané oblasti 

• Moderní způsob řešení tras 

podle součastných nařízení  

• Nové trasy IS = delší životnost 

 

• Vysoké investiční náklady  

 

 

 

 Vyhodnocení podle tabulky 1 : Jako nejvhodnější systém obsluhy dané oblasti je 

vyhodnocen systém autonomní. Vybudováním nových napojovacích uzlů a tras s použitím 
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moderních a progresivnějších způsobů vedení IS lze brát jako systémové řešení a to i přes 

velké investiční náklady spojené s přípravou a realizací nového vedení tras IS například i 

metodou bezvýkopové technologie. Použití bezvýkopové technologie je také bezesporu 

mnohem šetrnější k životnímu prostředí. 

Napojením na stávající infrastrukturu městské části Kunčičky je nevhodné a to vzhledem ke 

stáří stávající infrastruktury, ke kapacitě navržených tras IS. Tuto variantu obsluhy území je 

možné brát do úvahy v případě rekonstrukce inženýrských sítí v městské části Kunčičky. 

Napojení území na oblast, která se rozkládá na druhém břehu řeky Ostravice, je zcela 

nevhodné. 

 

• Napojení navržených objektů a vedení IS v lokalitě 

Vedení tras IS k navrženým objektům můžeme rozdělit do dvou skupin: 

- Klasické uspořádání tras IS – tento systém je možný avšak vzhledem 

k údržbě a obsluze méně vhodný i v závislosti na urbanistický návrh. 

Toto uspořádání je vhodnější při napojení bytových domů, napojení 

navrhovaných kulturně společenských center a nákupní zóny je 

výhodnější použití systému sdružených tras. 

- Využití systému hromadné dopravy  - tento druh vedení tras IS je 

progresivnější a je vhodnější. Systém je možné použít pro všechny typy 

navrhovaných objektů (tzn. jak kulturně společenských a nákupních 

center tak bytových domů) s využitím vedení tras IS v multi kanálech 

např. systému Birco. 

• Závěrečné shrnutí problematiky vedení technické infrastruktury v oblasti  

Použití autonomního systému zásobování s použitím bezvýkopových technologií je 

vyhodnocené jako nejlepší řešení pro bezproblémové zásobování navržené oblasti. Systém 

sdružených tras využitý pro přípojky a vedení IS k bytovým domům se jeví jako nejvhodnější. 

Tyto systémy (bezvýkopové technologie, sdružené trasy, multi kanály) lze brát také jako 

technologie a systémy ekologické a úsporné. 
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3.8. Významné prvky v okolí lokality 

 

Mezi významné prvky v okolí řešeného území, patří nedaleká lokalita oblasti Dolní 

Vítkovice, jež je od roku 2002 prohlášena za národní kulturní památku. 

Unikátní industriální památka z 1. pol. 19. stol. V roce 1828 zde byla arcibiskupem 

olomouckým, arcivévodou Rudolfem založena Rudolfova huť. První pudlovací pec v 

Rakousko-Uherské monarchii byla uvedena do provozu v roce 1830, první vysoká pec pak v 

roce 1836. 

  Dolní oblast Vítkovice bude patřit mezi nejvýznamnější památky na starém kontinentu. 

Ministerstvo kultury rozhodlo, že se stane součástí nového seznamu takzvaného Evropského 

kulturního dědictví. 

Celý areál dolu Hlubina (Dolní oblast Vítkovice), koksovny a vysokých pecí byl prohlášen 

za technickou památku a byly zahájeny práce na zpřístupnění provozů pro veřejnost formou 

industriálního skanzenu. 

 K dalším prvkům lze zařadit samotnou řeku Ostravici, která v lokalitě zmírňuje výkyvy 

teplotních změn, které mají důležitou klimatickou funkci. Vodní plocha vytváří cirkulaci 

vzduchu mezi souší a vodní plochou, které se mohou projevit jako lokální větry a ochladit tak 

povrch zpevněných ploch vystavených působení slunečního záření. [4] 

 Mezi významné lze zařadit take území Nová Karolina nacházející se cca 2 km směrem k 

centru Ostravy. Tato lokalita má hodně společných znaků a možné ji použít jako předlohu 

k řešení území odkalovacích nádrží Jeremenko. 

 

 

 

 

 

4. Topografie 

Lokalita se rozkládá na rovinatém území. Před zahájením rekultivačních prací bylo území 

pokryto náletovými dřevinami s nízkým porostem keřů a trav. Mezi markantní prvky patří 

řeka Ostravice, která svými břehy spoluvytváří topografický reliéf území. 
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5. Dopravní řešení 

 

5.1. Komunikace obecně 

Lokalita je v rámci městské části Kunčičky dobře dopravně dostupná. Mezi hlavní a 

důležité dopravní komunikace patří ulice Rudná, (na jihu území), která je důležitou spojnicí 

obcí a měst rozkládající se na západ a východ od města Ostravy. Další významnou trasou je 

ulice Frýdecká (východ území), která spojuje městskou část Kunčičky s centrem Ostravy a 

městskou částí Vratimov. 

  

 

5.2. Veřejná doprava 

• Autobusová doprava - dobrá dostupnost veřejné dopravy je dána existencí 

důležitých komunikací vedoucích do centra města i směrem k sousedním 

městským částem. Městská hromadná doprava je v docházkové vzdálenosti cca 

50 m od řešené lokality, rovněž dostupnost příměstský linek je dostatečná (směr 

Vratimov Orlová, Karviná, Frýdek-Místek). 

• Železniční doprava – v městské části Kunčičky je zřízena trvalá železniční 

stanice v docházkové vzdálenosti cca 1000 m. 

 

 

6. Vazba k územnímu plánu města Ostravy a městské části 

Slezská Ostrava 

 



23 

 

Území je podle stávajícího územního plánu města Ostravy vedené jako zalesněná plocha – 

kategorie Lesy, s vyznačením biokoridoru (příloha 1).  

V říjnu loňského roku byl podán návrh na změnu územního plánu na "Bydlení hromadné", 

bydlení v nájemních domech, jehož funkční využití je uvedeno v příloze 1 

Návrh ke změně ÚP byl podán na základě probíhající rekultivace území, která poskytuje 

jedinečnou šanci na využití území pro obnovu městské části Kunčičky. 

 

 

7. Návrh funkčního využití území 

 

Návrh území (výkres č. 1) je provedený na základě poznatků o území a na závěrech 

stanovených na schůzkách se zástupcem města a městské části Kunčičky. 

Celá oblast je návrhově rozdělena, ze směru od jihu k severu, na čtyři oblasti, oblast 

obchodní a kulturně společenskou, oblast volnočasového využití, oblast bydlení, oblast 

sociálního bydlení a oblast rekreační. Všechny výše zmiňované oblasti jsou propojeny 

přírodními plochami, které plní funkci jak odpočinkovou tak doplňují funkci biokoridoru. 

 

8. Popis a zdůvodnění základní urbanistické koncepce 

 

• Dopravní řešení 

Určujícím prvkem pro urbanistické řešení byl návrh dopravních tras v území. Důležité bylo 

posoudit četnost a vhodnost vstupů do lokality Jeremenko.  

Byly navrženy tři vstupy do území, napojené na stávající infrastrukturu, které mají zajistit 

dostatečnou obslužnost území. 

První vstup do území se nachází na jižním okraji, který kopíruje bývalou starou komunikaci 

a slouží k primárnímu vstupu do nákupní zóny. Tato trasa je napojena na nájezd ulice Rudné 

resp. vede na ulici Frýdeckou. Trasa komunikace je zamýšlená jako zásobovací trasa nákupní 

zóny a měla by pokrýt většinu potřeby nákladní dopravy pro nově navrženou lokalitu 

Jeremenko. 



24 

 

Druhý vstup do území je veden z východu jako prodloužení ulice Velichova. Pro napojení 

této komunikace na stávající ulici Frýdeckou je navržena okružní křižovatka, sloužící pro 

napojení dopravy ve směru Ostrava - Vratimov a dopravní obsluhy lokality Jeremenko. Návrh 

této křižovatky doplňuje celkový urbanistický návrh, není řešením této bakalářské práce. 

Třetí vstup do území je veden stávající komunikací ulicí Rajnochovou. Tato komunikace 

má sloužit pro dopravu do oblasti sociálního bydlení, nemá plnit funkci dopravní obsluhy 

nákupní a kulturně společenské zóny. 

Páteřová komunikace nové lokality, plnící dopravně obslužnou funkci, je navržena u 

východního okraje území. Je vedena od severu na jih  cca 15 m od stávajících území obytných 

domů. Vzniklý prostor mezi komunikací a obytnou zástavbou má tvořit funkci izolační a 

protihlukovou. Tento pás bude tvořit porost keřů a vzrostlých stromů. Z této komunikace jsou 

ve směru východ, západ situovány vjezdy k parkovacím místům jednotlivých bytových domů. 

• Komunikace pro pěší, cyklostezky, koňské stezky 

Komunikace pro pěší je v oblasti navržena v šířce 2 m a je napojena na stávající dopravu. 

Od silniční komunikace je oddělena pásem, který je určen pro cyklisty. 

Komunikace pro cyklisty je navržena v šířce 1,60 m s bezpečnostním pásem, který tuto 

komunikaci dělí od komunikace silniční. 

Komunikace pro volnočasové aktivity – koňské a běžkařské stezky. 

Pro možnost sportování je navržena síť stezek pro volný čas, které jsou vedeny souběžně 

s ostatními komunikacemi, především v obytné zóně, popřípadě v ochranných pásmech 

zeleně. Komunikace je návrhově zpracovaná v šířce 2 m a předpokládá se, že povrch těchto 

komunikací nebude z větší části zpevněn.  

Povrchová úprava by měla být provedena jen u křížení s ostatními druhy komunikací. 

• Objekty  

Území je členěné do šesti oblastí, které jsou uspořádány směrem od jihu k severu od území 

s nejvyšší předpokládanou intenzitou dopravy a společenským ruchem po území, které plní 

funkci výhradně odpočinkovou a kde předpokládaná intenzita dopravy není vysoká.  

- Obchodní a kulturně společenská zóna – tato oblast je situována 

vzhledem k předpokládané intenzitě dopravy, k hlavním komunikačním 

uzlům.  
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Jsou navrženy dva vstupy do této oblasti. Z jihu napojením na nájezd 

ulice Rudné a z východu prodloužením ulice Velichova (foto1) z nově 

navržené kruhové křižovatky.  

Zóna obchodní a kulturně společenská by měla plnit funkci „Nového 

centra Kunčiček“, vyplnit mezeru nedostatečného pokrytí službami a 

občanskou vybaveností.  

Zóna je rozdělena na dvě části : 

- První část, resp. budovy (ozn. A, B – výkres č. 1), plní funkci ryze 

obchodní tzn. nákupní středisko s prodejnami potravin, spotřebního 

zboží, s obchody se zaměřením na sport módu ap. Záměrem 

urbanistické koncepce je navrhnout takové řešení staveb, které svou 

strukturou nevyčnívají do prostoru. Objekty by měly být provázány 

s okolní krajinou, navazovaly na okolní topografii. Urbanistický návrh 

předkládá  použití zelených střech s využitím ekologických systémů pro 

provoz budov, např. situovaných v suterénních částech. 

Druhá část plní funkci kulturně společenskou s nabídkou využití pro 

kina divadla, sportovní centra, restaurace. V oblasti se také nabízí 

využití této zóny nejen pro oblast služeb, ale také i jako oblast bydlení 

tzv. „v centru“. 

 Bydlení v centru, tzn. bydlení ve středu kultury a služeb, je určené 

především pro obyvatele, pro které je bydlení v blízkosti městského 

života vyhovující. V centru  této oblasti je také situovaný odpočinkový 

park, který má také funkci malého náměstí. V návaznosti na tuto zónu 

je situované sportovní centrum, které nabízí možnosti sportu v kryté 

hale, ale také i v přírodním prostředí. 

Tato oblast přechází o oblast ryze přírodního charakteru a plní také 

funkci biokoridoru. V této oblasti jsou navrženy pouze stezky pro 

aktivní trávení volného času, je zde ponechán prostor pro růst vegetace. 

Tato část by měla poskytnout možnost úkrytu před stresem a měla by 

plnit funkci parku. V návrhu je zakreslena terénní vlna, která má oddělit 

zónu obchodní a kulturní  od prostoru určeného především pro bydlení. 

- Zóna bydlení vyššího standardu – tato zóna navazuje na oblast parku. 

Budovy jsou orientovány směrem na východní stranu a to jednak 



26 

 

z důvodu orientace pobytových místností, ale také i z důvodu situování 

technického zázemí domu resp. chodeb k západu, kde se nachází 

nadzemní vedení elektrického proudu. Budovy jsou vzájemně odděleny 

pásy zeleně, která plní také funkci protihlukové bariéry oddělující 

přilehlou komunikaci. V grafickém návrhu je také zohledněn prostor 

pro trávení volného času pro děti v podobě návrhu dětského hřiště.  

- Zóna sociálního bydlení – tuto zónu odděluje od zóny bydlení vyššího 

standardu ochranné pásmo kanalizace, které zároveň slouží jako pás 

zeleně, využitelný pro trávení volného času. 

V této oblasti jsou situovány čtyři bytové domy. Střed těchto domů 

vyplňuje prostor parkovacího stání. Budovy jsou orientovány 

pobytovými místnostmi směrem na východ, technické zázemí je 

orientované západním směrem. I u tohoto návrhu jsou zpracovány 

plochy pro pohyb dětí. Důležitou roli má i rozmístění zeleně, které plní 

funkci protihlukové bariéry – chrání území před rušícími vlivy přilehlé 

komunikace tak zároveň izoluje jednotlivé budovy.   

- Zóna odpočinku – v této oblasti, která se rozkládá v nejsevernější části 

území je hlavní dominantou vyhlídková věž, která má spolu se sítí 

cyklo a pěších stezek vytvořit oblast pro strávení aktivního odpočinku 

obyvatel. Vyhlídková věž leží v cca 100 metrového pásu lesa, který plní 

jak funkci biokoridoru, tak také funkci bezpečnostní. Odděluje 

v budoucnu zamýšlenou protipovodňovou nádrž od zóny bydlení.  

 

 

 

 

 

 

9. Typologický návrh objektů 

 

9.1. Vybrané legislativní a normativní předpisy 
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Dle stavebního zákona musíme dodržovat obecné technické požadavky na stavby podle 

platných vyhlášek. Mezi základní vyhlášky o územním plánování a stavebním řádu patří: 

• 183/206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• 398/2009 Sb. o tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 

S uvedenými předpisy souvisí i norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, která stanovuje 

zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro: 

• bytové domy 

• obytné části v budovách jiného účelu 

• nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty 

• rodinné domy; jejich nástavby a přístavby 

 

9.2. Typologické požadavky 

Z funkčních a provozních vztahů budov a jejich jednotlivých prostorů jsou odvozeny 

plošné a objemové požadavky na jednotlivé místnosti, ze kterých jsou formulovány vnitřní 

provozní vztahy a vztahy budov k nejbližšímu okolí. 

Následující vybrané požadavky jsou předmětem normy ČSN 73 7301 Obytné budovy. 

 

 

Tab. 1: Doporučené nejmenší plochy místností v závislosti na velikosti bytu 

Charakteristika funkčního 
využití místnosti 

Nejmenší plocha 
v m2 

Charakteristika bytu 

Obývací pokoj bez stolování 
16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
18 (22) u bytů s 3 až 4 obytnými míst. 
20 (24) u bytů s více než 4 obytnými míst. 

Obývací pokoj se stolováním 
16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
21 (24) u bytů s 3 až 4 obytnými míst. 
24 (26) u bytů s více než 4 obytnými míst. 

Obývací pokoj bez stolování s 1 
lůžkem 

16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 

Obývací pokoj se stolováním 
s 1 lůžkem 

18 (22) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
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Pracovní kuchyně 
5 (7) u bytů s 1 a 3 obytnými míst. 
6 (8) u bytů se 4 obytnými míst. 

  8 (10) 
 

 

Kuchyně se stolováním 

   6 (8) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
10 (12) u bytů s 3 obytnými míst. 
12 (14) u bytů se 4 obytnými míst. 
15 (17) u bytů s více než 4 obytnými míst. 

Obytná kuchyně nahrazující 
obývací pokoj 

 

16 (22) u bytů s 1 obytnou místností 
18 (24) u bytů s 2 obyt. místnostmi 

Obytná kuchyně s 1 lůžkem, 
nahrazující obývací pokoj 

       16 (24) 
 

u bytů s 1 obytnou místností 

 
Ložnice s 1 lůžkem 8 (12)  
Ložnice s 2 lůžky 12 (17)  
Pozn.: Údaje v závorkách udávají doporučené nejmenší plochy místností bytů pro těžce 
pohybově postižené osoby (manévrovací možnosti vozíku pro invalidy) 

 

- Řešení bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 
1,80x0,60x1,80 (m) do všech obytných místností. 
 

- Šířka obývacího pokoje nemá být menší než 3,30 m. Šířka 
jednolůžkové ložnice nesmí být menší než 1,95 m, šířka dvoulůžkové 
ložnice nemá být menší než 2,40m.  
 

- Šířka obytné kuchyně v bytech s 1 nebo 2 obytnými místnostmi nemá 
být menší než 3,30m. 

 
- Vstupní prostor bytu, např. předsíň, musí být tak velký, aby umožnil 

odložení svrchního šatstva a obuvi. Jeho šířka i po vmontování 
zabudovaného nábytku musí být nejméně 1,10 m; v místech, kde má 
prostor charakter spojovací chodby, nesmí být jeho šířka menší než 0,8 
m a prostor pod stropem je možno využít jako úložný; přitom odchodná 
výška vstupního prostoru musí být nejméně 2,10 m. 

 
 

- Vstupní dveře do bytu se mají otevírat do jeho vstupního prostoru. 
 

- Hlavní domovní komunikace v obytné budově nesmí být užší než šířka 
schodišťového ramene, musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0802 a 
ČSN 73 0833 a musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 
1,95x0,80x1,95 (m) do všech bytů.  

- Vedlejší komunikace, nesloužící přístupu do bytů, nesmí být 
v bytových domech užší než 1,10 m.  

- V domovní komunikaci musí být podchodná výška nejméně 2,10 m. 
 

• Užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu 
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Dveře musí mít světlou šířku nejméně 900 mm. Dveře otvíravé kolmo ke stěně se musí 

odsadit min. 150 mm z důvodu možného osazení madla z obou stran. Otvíravá dveřní 

křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 

šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Horní hrana sedátka klozetové mísy 

musí být ve výšce 460 až 480 mm nad podlahou. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, 

chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku 

o 360 st., tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. Vytápění obytných a 

pobytových místností bytu zvláštního určení pro těžce pohybově postižené osoby musí být 

navrženo na teplotu o dva stupně vyšší než stanoví předpisy pro ostatní byty. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Potřeba sociálního bydlení v lokalitě 

Demografické údaje městských částí Kunčice a Kunčičky ukazují na potřebu bydlení 

s nízkými nájmy. Sociální bydlení v nové lokalitě Jeremenko však může být určeno i pro 

oblast města Ostravy a jeho městských částí.  

Demografické složení v městském obvodu Kučice a Kunčičky dokládá tabulka I -VI  

Tabulka I průměrný věk občané – 
Kunčičky                                          

Skupina Počet Průměrný věk 
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Muži 926 34,98 
Ženy 951 36,37 
Všichni 1877 35,69 

Tabulka II věkové složení občané 0-105 
let - Kunčičky 

Věk Skupina Počet 
0 – 5 Děti 156 
6 - 18 Školáci 352 
19 - 60 Produktivní věk 1074 
60+ Senioři 295 

Tabulka III průměrný věk občané 
– Kunčice                                         

Skupina Počet Průměrný věk 
Muži 402 42,09 
Ženy 379 42,89 
Všichni 781 42,48 

Tabulka IV věkové složení občané  
0-105 let - Kunčice 

Věk Skupina Počet 
0 – 5 Děti 47 
6 - 18 Školáci 88 
19 - 60 Produktivní věk 431 
60+ Senioři 215 

Tabulka V – demografické členění občané 0 – 120 let Kunčičky 
Věk Skupina Počet 
0 – 5 Děti 156 
6 – 14 Mladší školní věk 241 
15 – 19 Starší školní věk 147 
20 – 24 Vysokoškoláci a produktivní věk 131 
25 – 29 Produktivní věk 124 
30 – 39  Produktivní věk 282 
40 – 49 Produktivní věk 238 
50 – 59 Produktivní věk 245 
60 – 65 Poproduktivní věk 109 
66 – 69 Poproduktivní věk 71 
70 – 75 Mladší senioři 46 
76 – 79 Mladší senioři 27 
80 – 85 Starší senioři 38 
86 – 89 Starší senioři 17 
90+ Starší senioři 5 

Tabulka VI – demografické členění občané 0 – 120 let Kunčice 
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• Cílové skupiny (v závorce uvedeny počty pro oblast Kunčice a Kunčičky) 

- Vysokoškoláci      (180) 

- Mladé rodiny  

- Svobodné matky 

- Lidé v poproduktivním věku (311) 

- Mladší senioři      (125) 

- Starší senioři       (97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Domy pro byty sociálního bydlení 

Věk Skupina Počet 
0 – 5 Děti 47 
6 – 14 Mladší školní věk 60 
15 – 19 Starší školní věk 33 
20 – 24 Vysokoškoláci a produktivní věk 49 
25 – 29 Produktivní věk 38 
30 – 39  Produktivní věk 138 
40 – 49 Produktivní věk 95 
50 – 59 Produktivní věk 101 
60 – 65 Poproduktivní věk 92 
66 – 69 Poproduktivní věk 39 
70 – 75 Mladší senioři 34 
76 – 79 Mladší senioři 18 
80 – 85 Starší senioři 25 
86 – 89 Starší senioři 9 
90+ Starší senioři 3 
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Domy jsou koncipovány jako stavby o maximálně čtyřech nadzemních podlaží. Bytové 

domy jsou navrženy tak aby byly možno vytvořit modulové uspořádání v rozsahu jednoho až 

čtyř nadzemních pater a mohou se také modulově seskupovat v liniové domy. Domy s trakty 

lze půdorysně seskupovat pod úhly v rozsahu 0 – 90° (výkres 1). Lze také vytvořit variantu 

dvou protilehlých nízkopodlažních rovnoběžných budov, jejichž střed bude vymezovat vnitřní 

chráněný dvůr. 

 

 

9.5. Organizace bydlení 

 

Při návrhu těchto typů domů vyvstává otázka následné údržby bytů. Jelikož je dům 

koncipován i jako dům s možností použití pro hendikepované, je důležité zamyslet se nad 

funkcí domovníka. Podle mého názoru nutné tuto funkci obnovit nejen u bytů sociálního 

určení, ale u bytové výstavby obecně.  

 

 

9.6. Umístění stavby, charakter pozemku 

 

Umístění řešeného domu je situované v severní části území, v blízkosti navrhované 

páteřové komunikace. Od této komunikace je oddělen pásem izolační zeleně. 

Pozemek je rovinatého charakteru avšak s velmi problematickými základovými podmínkami. 

Pod tímto pozemkem se před rekultivaci a asanací nacházela odkalovací nádrž s číslem 10 a 

13, jejichž hloubka je v rozmezí 6 – 8 m. Pro založení objektů se předpokládá použití prvků 

hlubinného zakládání. 

 

9.7. Obecný popis domu 
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Obecně lze navrhovaný bytový dům popsat jako vícepodlažní samostatně stojící objekt 

pavlačového typu. Byty jsou v horizontálním směru přístupny z pavlače. Pavlač je vždy 

orientovaná k západní straně, přičemž chrání byty před přehřátím v létě, pomocí větracích 

lamel, a naopak v zimních měsících lze pomocí těchto lamel resp. jejich nastavením ohřát 

prostor pavlače, resp. bytu, v zimě. 

Navržený bytový dům má čtyři nadzemní podlaží, přičemž suterén je řešen jako technické 

podlaží s umístěním kotelny, prádelny, a sklepních boxů. V prostoru suterénu je také místnost 

pro aktivity dětí (klubovna) ze které je možnost přímého napojení na okolí domu s přímým 

vstupem na dětské hřiště. Bytový dům je již v návrhu studie koncipován jako bezbariérový 

pro možnost použití osobami s pohybovým postižením. 

  Světlá výška jednotlivých podlaží je 2,6 m. Konstrukce stropů jsou navrženy jako 

železobetonové. Střešní konstrukce je navržena jako plochá zelená střecha s možností použití 

solárních systémů. Vertikální komunikace v domě je zajištěna pomocí dvouramenného 

schodiště a výtahu, který je v návrhu uvažován jako výtah bez strojovny například typu GEN 

2 firmy OTIS.  

 

 

9.8. Dispoziční řešení bytů 

 

Byty jsou řešeny s ohledem na minimální plošné výměry místnosti v závislosti na 

investiční náklady a také v závislosti na stávající legislativu definující sociální byty. Základní 

dispozici bytů tvoří nosné stěny. Ty vymezují základní prostorové plochy, které jsou následně 

rozděleny lehkými dělícími příčkami. Všechny byty jsou plně přestavitelné tzn. umožňují po 

patřičných úpravách užívání bytu osobami trvale upoutaných na vozíku. Základní koncepci 

bytů v podlaží tvoří dva byty o velikostech 64 m2 a 45 m2. Vetší z bytů je pak variantně 

zpracován jako byt se dvěma resp. třemi obytnými místnostmi. Tomuto uspořádání většího 

z bytů je uzpůsobeno i sociální zázemí. 

V základních rysech je dispoziční řešení shodné. Na vstup bytu navazuje zádveří odkud je 

přímý vstup do sociálního zázemí a dále do prostoru obývacího pokoje. V prostoru obývacího 
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pokoje je situovaný kuchyňský kout. Z prostoru obývacího pokoje lze vystoupit na prostor 

balkónu. Velkosti všech místností se řídí normovanými hodnotami (Tabulka 1) 

 

 

9.9. Řešení okolí objektu 

 

Návrh okolí domu je zaměřen na potřeby obyvatelů bytového domu. Odděluje prostory 

určené pro odpočinek a prostory technické obsluhy domu. Zóna odpočinku je orientována na 

východní stranu mezi přilehlou komunikaci a domem. Od komunikace je oddělena pásem 

izolační zeleně, která tvoří také funkci protihlukového pásma. Mezi domem a izolační 

vegetací je rozložena plocha dětského hřiště. Hřiště je v mírném prohloubení terénu, které 

tvoří terénní vlna. Tento prvek úpravy terénu představuje několik funkcí: 

- Funkci ochrannou – odděluje relaxační a pobytovou plochu od komunikace 

- Funkci sportovní – sklon terénu lze využít pro sportovní aktivity, tzn. využití pro 

děti, které budou pod dozorem 

Odpočinková zóna navazuje na dispozici domu, kde je v suterénu vymezeno místo pobytu 

pro obyvatele při nepřízni počasí. Tato místnost může zároveň sloužit jako klubovna nebo 

rodičovský koutek. 

 

 

9.10. Technická infrastruktura 

 

Vedení technické infrastruktury k domu je vedeno dvěma variantami. Klasickým 

ukládáním sítí nebo vedení v multi kanálech (např. systémem Birco). Návrh je přikloněn 

k progresivnímu řešení pomocí sdruženého vedení. Sítě technických vedení navazují na 

technické zázemí domu, které je vyčleněno v suterénu. 

10. Vliv stavby na životní prostředí 
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Návrh obytných domů počítá s použitím ekologických prostředků pro provoz domu. Lze 

uvažovat o použití solárních systémů, které budou umístěny na střeše domu. Ekologické 

pojetí návrhu rovněž podporuje použití systému zelených střech, které umožňuje vytvořit 

optimální klima budovy, ale také i lze ovlivnit klima blízkého okolí stavby. Ozeleněním 

plochy střechy nahradíme zeleň, která je odstraněna zastavěnou plochou domu. S touto 

problematikou souvisí také využití a zadržování dešťových vod v okolí resp. v krajině pro 

provoz v domě např. pro závlahu okolí domu. 

 

11. Stručné ekonomické zhodnocení 

Pro stanovení předpokládaných nákladů na provedení objektu a urbanistického návrhu je 

vyhotoven orientační propočet. Předpokládaný propočet nákladů je vyhotoven na základě 

plošných a objemových výměr a samozřejmě současných cen stavebních prací.  

Ceny jsou brány z ceníku agregovaných položek, popřípadě vyhledány u individuálních 

subdodavatelů. 
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Zařazení Popis položky Výměra 
Cena za 
jednotku 

Náklady 

Komunikace 

Komunikace - 
ulice 

220 m2 1 230,- 270 600,- 

Parkovací stání 315 m2 3 500,- 1 102 500,- 
Chodníky 
zpevněné 

210 m2 2 500,- 525 000,- 

Zpevněná 
plocha – přístup 

k domu 
45 m2 3 500,- 157 500,- 

Chodníky – 
hrubé zpevnění 

60 m2 500,- 30 000,- 

Plochy zeleně 
Trávník 850 m2 55,- 46 750,- 
Trávník 

upravený 
260 m2 105,- 27 300,- 

Stromový porost 

Keře 40 ks 300,- 12 000 
Listnaté stromy 20 ks 2 000,- 40 000,- 

Jehličnaté 
stromy 

10 ks 2 000,- 20 000,- 

Objekty Bytový dům 4 460 m3 5 000,- 22 300 000,- 

Celkové předpokládané náklady 24 531 650,- 
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12. Závěr 

Bakalářská práce řeší výběr lokalit v území Slezské Ostravy pro výstavbu sociálního 

bydlení. Vybrané území bývalých odkalovacích nádrži Jeremenko leží ve Slezské Ostravě, 

v městské části Kunčičky. Lokalita byla posouzena formou SWOT analýza, podle které 

byla vybraná k detailnímu zpracování, jako nejvhodnější.  

Lokalita o rozloze cca 175 000 m2 nabízí prostor k řešení výstavby. Jedná se o pozemek, 

který je atraktivní z důvodu probíhající rekultivace, blízkosti centra Ostravy, přírodním 

podmínkám. Také blízkost oblasti „Nová Karolina“ patří k přednostem lokality. 

Urbanistické návrh je vytvořen s důrazem na funkční uspořádání území. Pojetí návrhu 

upřednostňuje člověka a poskytuje obyvatelům příjemné bydlení takřka v přírodě.  

Bakalářská práce se také zamýšlí nad koncepcí vedení technické infrastruktury a to jak 

v rámci celé lokality, tak v rámci samotných bytových domů. Zároveň práce nabízí otázky 

a jejich řešení jednak v oblasti technické infrastruktury, ale také i v oblasti ekologie a 

životního prostředí. 

Bakalářská práce prověřila a vyhodnotila vybranou lokalitu jako území lukrativní, které je 

možné využít pro funkci městské a příměstské zástavby a využít tak brzy kompletně 

revitalizovanou lokalitu. 

Řešení lokality v rámci bakalářské poukazuje také na problémy, které se v lokalitě 

vyskytují a nabízí také jejich řešení. 

Při řešení bakalářské práce jsem postupoval dle teoretických znalostí nabytých studiem na 

Vysoké škole. Veškeré problémové oblasti, které byly nad rámec mých znalostí, jsem 

konzultoval s odborníky.  

Podle mého názoru je myšlenka využití území bývalých odkalovacích nádrží reálná, 

správná a pokroková a její realizace by rozhodně přispěla k renomé Města Ostravy. Je 

však otázkou zda se povede prosadit, a také najít ochotu v zástupcích města a politické 

sféry prosadit tuto myšlenku k realizaci.  

Zdárným příkladem pro využití tohoto území může být návrh a nyní opět počátek 

realizace nedaleké oblasti „Nová Karolina“ 
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Příloha č.1 

 

VÝPOČET POTŘEBNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ A ZHODNOCENÍ NÁVRHU  

Citace souvisejících předpisů 

Podle §10(2) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. v posledním znění a podle čl. 14.1.2 ČSN 73 

6110  se parkovací a odstavná stání zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy včetně 

zařízení občanské vybavenosti tak, aby jejich potřeba byla výhledově uspokojena. Potřebný 

počet stání se stanoví výpočtem podle metodiky stanovené kapitolou 14.1 ČSN 73 6110 
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Projektování místních komunikací, zvláště pak čl. 14.1.11 a tabulek 30 až 34. Podle  čl.14.1.8 

u stávajících staveb a u stavebních úprav případnou redukci počtu stání v obtížných 

podmínkách posoudí příslušný stavební úřad. Parkovací stání je přitom podle §4(3) vyhlášky 

MMR č. 137/1998 Sb. v posledním znění nutno umístit na stavebním pozemku.  

 

Stanovení potřebného počtu stání výpočtem   

Vstupní údaje :   

Bytový dům s  byty s 1 obytnou místností   =  6 bytů 

Bytový dům s  byty do 100 m2 celk.plochy  =  6 bytů 

Bytový dům                                             =  max 20 obyvatel 

Stupeň automobilizace                             =  1 : 2,5  

Charakter území – stavby mimo historické jádro s dobrou doprav.obsluhou  =  skupina B 

                             

 

Podle čl. 14.1.11 se celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce 

N = O * ka + P * ka * kp , kde 

N   =  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo  =  základní počet odstavných stání podle 14.1.6  (viz tabulka 34) 

Po   =  základní počet parkovacích stání podle 14.1.6 (viz tabulka 34) 

ka   =  součinitel vlivu stupně automobilizace                                                 1 : 2,5  = 1,00 

kp   =  součinitel redukce počtu stání (viz tab. 30) byl z tab. 30 stanoven hodnotou  = 0,80 

      

 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu sociálního bydlení 

 

N = Oo * ka + Po * ka * kp  =  

    =  (6/2 + 6/1) * 1,00 + (20/20) * 1,00 * 0,80 =  9 + 0,80 = 9,80    � 10 stání 

 

Ustanovení vyhlášky MMR č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle §2d) vztahuje na navrhovanou stavbu, 

proto je nutno na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní 

motorová vozidla vyhradit stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a to 
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v počtu stanoveném §4(2) vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. – v tomto případě je to 10 stání. 

K tomuto stání musí být zajištěn bezbariérový přístup a stání musí být vyznačeno 

mezinárodním symbolem přístupnosti a být upraveno způsobem popsaným v čl.1.1.4. a 1.1.5. 

přílohy č.2 k vyhlášce :  

 

- šířka stání musí být nejméně 3 500 mm, v případě podélného stání při chodníku musí být 

délka stání nejméně 7 000 mm, stání musí být umístěno nejblíže vchodu do stavby, jeho 

maximální podélný sklon může být 2,0 % a příčný sklon max. 5,5 %.   

 

Návrh        =  10  stání, z toho 1 vyhrazených   

          

Požadavky ČSN 73 6110 i vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. byly – byly návrhem splněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou lokalitu sociálního bydlení 

Vstupní údaje :   

Bytový dům s  byty s 1 obytnou místností   =  36 bytů 

Bytový dům s  byty do 100 m2 celk.plochy  =  36 bytů 

Bytový dům                                             =  max 120 obyvatel 

Stupeň automobilizace                             =  1 : 2,5  

Charakter území – stavby mimo historické jádro s dobrou doprav.obsluhou  =  skupina B 

 

N = Oo * ka + Po * ka * kp  =  

    =  (36/2 + 36/1) * 1,00 + (20/20) * 1,00 * 0,80 =  54 + 0,80 = 54,80    � 55 stání 
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Ustanovení vyhlášky MMR č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle §2d) vztahuje na navrhovanou stavbu, 

proto je nutno na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní 

motorová vozidla vyhradit stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a to 

v počtu stanoveném §4(2) vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. – v tomto případě je to 55 stání. 

K tomuto stání musí být zajištěn bezbariérový přístup a stání musí být vyznačeno 

mezinárodním symbolem přístupnosti a být upraveno způsobem popsaným v čl.1.1.4. a 1.1.5. 

přílohy č.2 k vyhlášce :  

 

- šířka stání musí být nejméně 3 500 mm, v případě podélného stání při chodníku musí být 

délka stání nejméně 7 000 mm, stání musí být umístěno nejblíže vchodu do stavby, jeho 

maximální podélný sklon může být 2,0 % a příčný sklon max. 5,5 %.   

 

Návrh        =  10  stání, z toho 3 vyhrazených   

          

Požadavky ČSN 73 6110 i vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. byly – byly návrhem splněny. 

 

 

 

 

 


