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1 Úvod 

Ostrava je svou rozlohou i počtem obyvatel třetím největším městem v České republice. Do 

podvědomí široké veřejnosti se dostala zejména uhelným hornictvím. První vyuţití uhlí, jenţ 

spadá do období před 23 tisíci lety, udalo směr, kterým se Ostrava později vydala a hornická 

činnost, jejíţ počátky jsou datovány do období 50. let 18. století, její budoucnost zpečetily. 

V období, kdy na území Ostravska vzkvétala hornická činnost, bylo město nazýváno jako 

„ocelové srdce republiky“. Navzdory svému významu týkajícího se historie hornictví, 

geologie a ekonomického přínosu, byla Ostrava povaţována za špinavé město s řadou staveb 

narušující krajinný ráz. I v dnešní době, po ukončení hornické činnosti, je město výrazně 

poznamenáno svou ne tak vzdálenou historií. Souvisí to zejména s industriální architekturou, 

která tvoří výraznou dominantu města. V posledních letech bylo s technickými stavbami 

nakládáno dosti lehkováţně a řada jich byla zlikvidována či znehodnocena. Ostrava se v 

současnosti snaţí přeměnit na rozvojové město. Vyuţívá k tomu, mimo jiné, technické stavby, 

které se podařilo zachovat a velká část z nich je uvedena na Ústředním seznamu kulturních 

památek. Na tomto seznamu jsou rovněţ zapsány stavby nacházející se na území areálu 

bývalého dolu Petr Bezruč. Jmenovitě se jedná o technickou věţ a přidruţené strojovny 

(strojovna těţního stroje č. 1 a strojovna pomocného těţního stroje). 

Úkolem této diplomové práce je Návrh vyuţití areálu bývalého dolu Petr Bezruč ve Slezské 

Ostravě. Návrh je řešen ve dvou variantách, u obou je vycházeno ze skutečnosti, ţe se jedná o 

bývalý důl, který je zatíţen řadou omezujících faktorů. Jedná se zejména o stavební uzávěry 

v místě důlních jam s případnou ochrannou zónou, technické památky, místní biokoridor a 

další, které jsou uvedeny, a příp. blíţe popsány, v kapitole 3.4.8 Limity.  

Textová část této diplomové práce obsahuje: 

První kapitola se zabývá teoretickými východisky. Obsahuje popis pojmu technická památka, 

jejich kulturní význam, vymezení pojmu kulturní památky, obsahovou náplní technických 

památek a jejich kategorizaci, metodou nápravy a jejich dalším vyuţitím, popisem a historií 

těţních věţí obecně a těţní věţí jámy Terezie/Petr Bezruč č. 1. Dále se kapitola zabývá 

zásadami potřebnými pro samotný návrh, vysvětluje pojem územní plán, urbanistická studie a 

současně jsou zde uvedeny základní podmínky a parametry pro připojení staveb na sítě 

technické infrastruktury. V závěru této kapitoly najdeme zhodnocení jiţ zpracovaných studií 



 
 

pro zájmové území a uvedeny příklady konverzí některých bývalých hornických areálů u nás i 

ve světě. 

Druhá kapitola zahrnuje stručný popis Ostravy – moravské i slezské a jejich historii, dále 

podrobnou historií dolu a popisem současného stavu areálu, jeho okolí a občanskou 

vybavenost v okruhu pětiset metrů. Dále pak vlastnické vztahy a stručný popis vlastníků, 

jedná-li se o společnost, dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň, limity, které ovlivní celý 

návrh i případnou realizaci apod. 

Třetí kapitola popisuje jednotlivé varianty návrhu a napojení území na okolí. Moţnosti vyuţití 

technických památek nacházející se na území. Jsou zde rovněţ shrnuty přírodní poměry 

lokality, nezbytné výpočty technické infrastruktury apod. 

V předposlední kapitole je uveden hrubý finanční propočet zvoleného návrhu.  

V poslední kapitole jsou shrnuty závěry této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Teoretická východiska 

2.1 Technické památky 

Jak uţ bylo řečeno v Úvodu tohoto textu, nachází se v zájmové oblasti trojice kulturních 

památek, o které se celá práce z větší části opírá. Jmenovitě se jedná o těţní věţ a příslušné 

strojovny těţního stroje. Proto následující podkapitoly pojednávají o základních faktech 

týkajících se právě technických památek.  

 

2.1.1 Kulturní význam technických památek 

Technické památky jsou cenným svědectvím vývoje techniky na našem území.  Ve 20. letech 

20. stol. byly zaznamenány první tendence ochrany technických objektů. V roce 1924 byla 

v Národních listech uveřejněná výzva k jejich záchraně. [5] 

Roku 1958 byl vydán zákon č. 22, pojednávající o kulturních památkách. Jeho ujednání bylo 

do jisté míry mezníkem v přístupu k objektům vědy, techniky a výroby, kterými se na tomto 

základě památková péče začala zabývat. Podkladem pro státní seznam nemovitých kulturních 

památek se stal soupis technických památek, který byl prvně pořízen v průběhu 50. a 60. 

letech. Na tyto seznamy byly uváděny stavby zejména architektonicky významné a ojedinělé, 

a důraz byl kladen i na stáří budovy. V 70. letech 20. stol. byly pořízeny další zápisy, rovněţ 

poněkud nevyváţené. Tyto zápisy byly prováděny u staveb ryze technického charakteru či u 

staveb výrobních z období před industrializací. [5] 

Na průmyslové období bylo v dřívějších letech pohlíţeno poměrně pohrdavě. Architektura té 

doby byla povaţována za nestylovou, výrobně- technické stavby vnímány zejména jako zdroj 

hluku, exhalací a nevhodných pracovních podmínek. Neţ se názor na pokrok a rozvoj 

v technice přehodnotil, a současně se zjistilo, ţe je potřeba zachovat průmyslové dědictví pro 

příští generace, byla zlikvidována řada technických staveb. „V roce 1971 byla při UNESCO 

vytvořena Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví – The International 

Comittee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), s cílem koordinovat a 

organizovat mezinárodní spolupráci při záchraně průmyslového dědictví.“ [5] 

I přes veškeré snahy bylo s technickým dědictvím, aţ do roku 1987, nakládáno stále 

bezohledně a nešetrně, coţ vygradovalo odstřelem praţského Denisova nádraţí a vznikem 



 
 

Sekce ochrany průmyslového dědictví (SOPD) při Národním technickém muzeu v Praze, která 

Českou republiku zastupuje v TICCIH. [5] 

„Na podporu evidence industriálního dědictví vyhlásilo Ministerstvo kultury v roce 1995 

programový projekt „Výzkum industriálních a technických objektů a areálů. Nositelem 

projektu se stal Státní ústav památkové péče.“ [5] 

K dnešnímu dni je do státního seznamu kulturních památek zapsáno okolo 1500 výrobně-

technických objektů. Kaţdý objekt má přiřazenu svou vlastní evidenční kartu. Seznam 

kulturních památek se postupně doplňuje, a současně se některým objektům status památkové 

ochrany odebírá. Některé stavby, které jsou brány za zvláště výjimečné, jsou evidovány jako 

národní kulturní památka. [5] 

Na území Ostravy je hned několik desítek objektů, které lze nalézt v Ústředním seznamu 

kulturních památek, jmenovitě např. uhelný důl hlubinný - větrná jáma Vrbice, uhelný důl 

hlubinný Michal/Petr Cingr, silniční most Miloše Sýkory, divadlo Jiřího Myrona, 

společenský dům tzv. Polský dům, Nová radnice (s omezením), hrad Slezskoostravský 

(zřícenina), uhelný důl hlubinný - jáma Terezie/Petr Bezruč, radnice Slezské Ostravy, a 

řada dalších. 
1
 

 

2.1.2 Vymezení pojmu kulturní památka 

Odpovědi k teoretickým otázkám zabývající se tématikou péče o kulturní památky, jsou 

k objevení teprve na konci 50. let 20. století, a to v odborném tisku. Zákon o kulturních 

památkách z roku 1958, uvádí jednu z prvotních charakteristik pojmu kulturní památka: 

„Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, 

techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické 

prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah 

k význačným osobám a událostem dějin a kultury.“ [5] 

Většinou je mylně chápáno a uváděno, ţe kulturní památka je dokladem vývoje lidské 

společnosti. De facto kaţdý jeden produkt vzešlý z lidské činnosti je dokladem o historickém 

vývoji společnosti „a lze tedy hovořit o dokladové a upomínkové hodnotě jako objektivní 

vlastnosti všech dochovaných předmětů, objektů a jevů“. [5] 

                                                           
1
 Vyhledáno na internetové adrese - http://monumnet.npu.cz/monumnet.php, pod odkazem Nemovité památky 



 
 

„Výstižnou charakteristikou památky uvádí Vlastimil Vinter v publikaci- Úvod do dějin a 

teorie památkové péče (SPN Praha 1971), str. 89: Kulturní památka je statek, který jako 

doklad vývoje společnosti, jako projev tvůrčích schopností člověka nebo jako výraz vztahu 

k důležitým osobám či událostem dějin a kultury má takový význam, že uplatnění jeho kulturní 

funkce a jeho zachování budoucím generacím se stalo celospolečenským zájmem.“ [5] 

„Památkou, či přesněji kulturní památkou, tedy rozumíme takový předmět, jev, lidské dílo 

vzniklé v minulosti, jehož historicko-dokumentární hodnota je tak významná, že je 

celospolečenským zájmem jeho zachování. [5] 

 

2.1.3 Obsahová náplň technických památek 

Jako kulturní památku je moţné označit věc nebo předmět pocházející z historie a 

nejrůznějších kategorií či oblastí lidských činností a společností. Zejména jejich pestrost a 

současně také kvantita vede k nutnosti členit tyto historické objekty podle předem určené 

kategorizace do několika skupin. Základní členění památek je na- hmotné a nehmotné, movité 

a nemovité, a dále podle vědních oborů, které mají další specifické podskupiny. [5] 

„Technické památky jsou významným druhem kulturních památek a jsou často též definované 

jako památky techniky, vědy a výroby.“ [5] 

Definice technických památek: 

„Nejobecněji vzato rozumíme těmito památkami taková lidská díla, která dokládají vývoj 

techniky, vědy a výroby v historii společnosti (jejich rozmanitých základních forem a užití 

v různých oblastech společenského života a v různých společenskohistorických podmínkách) a 

jejichž kulturní hodnota je takového stupně, že je v zájmu společnosti jejich trvalé uchování.“ 

[5] 

Pro pochopení kvintesence technických památek je v první řadě potřeba vymezit pojem 

techniky jako takové. [5] 

„V materialistickém pojetí technikou rozumíme vše, co člověk vkládá mezi sebe a předmět 

práce, tedy nejen pracovní prostředek, ale též souhrn zkušeností, znalostí, způsobů a 

dovedností sloužících k výrobě hmotných statků pro uspokojování materiálních potřeb lidí, 

ovládání přírody a usnadnění styku mezi lidmi.“ [5] 



 
 

Díky technice se lidská společnost odpoutává od závislosti na přírodě čím dál tím více a ta je 

člověkem do jisté míry ovládána. Technika je tedy hlavním faktorem společenského vývoje a 

technické památky sebou nesou autentické svědectví tohoto formování. [5] 

 

2.1.4 Kategorizace technických památek 

Většina nemovitých památek získala krátce po druhé světové válce nového vlastníka, kterým 

byl stát, a to se stalo podnětem pro zaloţení Ústavu pro ochranu památek technické kultury
2
. 

Kategorizace technických památek pak byla provedena v průběhu 50. a 60. let 20. stolení a na 

tomto základě byla stanovena jejich hodnota a stupeň péče. [5] 

Hodnocení technických památek je prováděno zejména z hlediska uplatnění pokrokových 

technických principů, technických metod a konstrukčních řešení. Vedle technické hodnoty se 

rovněţ posuzuje například hodnota historická a dokumentární, estetická a emocionální, 

biologická a ekologická (vliv na tvorbu biosféry) a v neposlední řadě i hodnota uţitná. [5] 

Josef Mazáč, autor skript o Technických kulturních památkách, uvádí tři kategorie, jenţ byly 

stanoveny.  

„a) do první kategorie byly zařazeny objekty, které představují původní celek technického díla 

a jsou důležitými články technického vývoje; 

b) do druhé kategorie byly vybrány dochované objekty, dokládající proces výroby a stupeň 

technického vývoje v určitém historickém údobí; 

c) do třetí kategorie byly zařazeny všechny ostatní objekty, dochované v neúplné nebo 

modernizované podobě, ale přesto dokládající vývoj techniky.“ 

Nejvíce nemovitých památek bylo zařazeno do třetí kategorie, procentuální podíl činí cca     

45 %, nejméně naopak do kategorie první cca 15 %, do které jsou zařazeny produkty 

s nejvyšší hodnotou. [5] 

 

2.1.5 Metody obnovy a využití technických památek 

Jedním z prvních kroků pro stanovení obnovy památek je nutnost vytyčení jejich koncepce. 

Ta vychází z celkové znalosti daného objektu získané na základě zaměření, výkresové, 

fotografické či filmové dokumentace. Rozhodující význam pro další osud památky má 
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stavebně-historický a stavebně-technický průzkum. Na základě zmíněných průzkumů je 

vypracována historická a technická analýza objektu, na jehoţ podkladě je rozhodnuto o 

dalším vyuţití a stanovení druhu obnovy. [5] 

Metody obnovy:  

a) Sanace- likvidace znehodnocujících nových doplňků; 

b) Konzervace- zabránění rozkladu památky bez jakéhokoliv doplnění; 

c) Renovace- technické zásahy, výtvarné úpravy a doplňky, rovněţ se nahrazují chybějící 

části památky. (nejpouţívanější metoda) [5] 

Moţnosti vyuţití technických památek: 

a) „prohlídkové objekty předvádějící původní funkci;“ 

b) „prohlídkové objekty v klidu;“ (Objekty dochované pouze s částí technického a výrobního 

zařízení, jenţ není schopno funkce.) 

c) „zpřístupněné samoobslužné objekty.“ (Jedná se o objekty zachované v neúplném stavu- 

pouze budovy či jejich části, v jejichţ bezprostřední blízkosti jsou instalovány informační 

tabule obsahující základní údaje o historii, funkci a významu objektu, schématem výroby, 

situací, půdorysem a řezem apod.) [5]  

 

2.1.6 Těžní věže 

Obecně 

Těţní věţe nebo také těţební věţe, jsou výškové objekty, slouţící pro těţbu uhlí v hlubinných 

dolech. Jsou umístěny nad osou důlní jámy. Ve vrcholu věţe se nachází těţní kola 

(lanovnice), která regulují pohyb lan aţ pod úroveň terénu a zpět na povrch. Stavba těţní věţe 

dosahuje výšky aţ 100 m a váhy několik set tun. Celkový vzhled podléhal do jisté míry 

dobovým architektonickým směrům. Konstrukce pak byly závislé na hloubce dolování a 

poloze těţebního stroje. [3] 

Součástí těţebních věţí jsou jámové budovy, které stojí nad ústím jámy. Slouţí k manipulaci 

a jízdám dopravních nádob a dalším činnostem souvisejících s těţbou. Jámy měly 

v prvopočátcích obdélníkový, případně segmentový tvar, nahrazen tvarem kruhovým, pro 

jámy později nejtypičtějším. Svislá doprava, zajištěna věţemi, se děla v obou směrech pomocí 



 
 

dopravních nádob. Na svislou dopravu pak v dole navazuje doprava horizontální. Zobrazení 

těţní věţe s příslušenstvím, viz obr. 1. [3] 

Obr.1.Těžní komplex s těžní věží a jámou. 

J.Janča, Z. Sobol (1973) 

1-důlní jáma; 2-těžní patro; 3-náraží v dole; 

4- jámová tůň; 5- olubeň (ústí) jámy; 6- 

odnímací plošina v jámové budově; 7- těžní 

věž; 8- jámová budova; 9- lanovnice (těžní 

kola); 10- těžní lano; 11- strojovna; 12- těžní 

stroj; 15- těžní klec; 16- lanový úvazek; 17- 

spodní lano; 18- vrchní lano; 19- výklopník; 

20- vozíková brzda; 21- řetězovka; 22- 

průvodnice; 23- brzdící průvodnice ve volné 

výšce; 24- brzdící průvodnice ve volné 

hloubce; 25- pásový dopravník 

(J. Klát 2004) 

 

Dřevěné těţní věţe 

První těţní věţe ze dřeva, měly pyramidovou podobu. Jejich název byl z této podoby rovněţ 

odvozen – pyramidové stolice. Z důvodu nutnosti zvýšení únosnosti došlo k zesílení 

dřevěných kozlíkových stolic boční vzpěrou. V roce 1878 byla věţ vzpěrového tvaru poprvé 

postavena na jámě Terezii (DPB) během tehdejší rekonstrukce, viz obr. 2.  Měla výšku 15 m, 

v hlavě nesla těţní kola, jejichţ průměr činil 4 m. [3] 

V pozdějším období, kdy docházelo k nárůstu těţby, dolování probíhalo ve větších hloubkách 

a těţní stroje byly nahrazovány mnohem výkonnějšími modely, přecházelo se pomalu od 

zesilování a zvyšování dřevěných konstrukcí k nahrazení materiálu na stavební ocel. [3] 

 

 

Obr.2.Dřevěná těžní věž vzpěrového tvaru z r. 1878, důl 

Terezie v Polské Ostravě. J. Hýbner (1885)  (J. Klát 2004) 

 



 
 

Ocelové těţní věţe 

První ocelová věţ byla postavena v roce 1873, kdy došlo v Moravské Ostravě k poţáru dolu 

Jindřich. Tehdejší věţ, která kompletně shořela, byla nahrazena ocelovou konstrukcí. [3] 

Ocelové konstrukce se zpočátku podobaly dřevěným konstrukcím věţí. Byly nýtované či 

šroubované a zakryty jámovými budovami. Později začaly jámové budovy značně převyšovat. 

Typ vzpěrového tvaru se uţíval aţ do 50. let 20. století, kdy se začaly těţební věţe svařovat, 

ojediněle bez vzpěr a objevil se nový kladivový typ – tvar písmene T. [3] 

Těţební věţe představovaly a stále představují výrazné dominanty města Ostravy. Konec 

těţby v 90. letech 20. století představoval rychlý úbytek těchto objektů, zamezen aţ úsilím 

Národního památkového ústavu v Ostravě. Z 33 těţebních věţí z počátku 90. let, se 

k dnešnímu dni dochovala pouhá třetina. [3] 

 

Těţní věţ jámy Terezie/Petr Bezruč č. 1 

 (Číslo rejstříku ÚSKP: 12580/8-3523, prohlášeno kulturní památkou dne 18.10.1993). [3] 

Jedná se o dvě sdruţené těţní věţe postavené nad jámou Terezie. Konstrukce věţí jsou 

postaveny u sebe na společném základě, vzájemně pootočené o 90 stupňů. Starší z obou věţí, 

byla postavena v roce 1902 a nahradila tak původní dřevěnou konstrukci z roku 1878         

(viz obr. 3)
3
. Dosahuje výšky 30 metrů, měřeno od paty věţe po osu těţních kol. Mladší těţní 

věţ, přistavěná v roce 1916, v období rekonstrukce dolu (r. 1914-1917), měří 24 metrů. 

Konstrukčně jsou věţe řešeny jako ocelové vzpěrné s nýtovanou příhradovou soustavou. 

V hlavě nesou dvě lanovnice, uloţené vedle sebe, o průměrech 4,5 m pro vyšší a 3,1 m pro 

niţší z věţí. [3] 

V roce 1959 byl ve strojovně vyšší věţe instalován těţní stroj, jednolanového systému Koepe 

o výkonu 825/1325 kW (výrobce Škoda Plzeň), který nahradil původní parní těţní stroj. Ten 

byl nainstalovaný v roce 1902, jednalo se o dvojčitou konstrukci s Kraftovým rozvodem páry, 

výrobcem byly Vítkovické ţelezárny. Tato věţ slouţila pro dvojčinné klecové zařízení. [1] 

Niţší věţ slouţila jako náhrada lezního oddělení v jámě, vybavena havarijním těţním 

zařízením. Toto zařízení pak poháněl elektrický těţní stroj, jehoţ výkon činil 1200 HP (895 

kW). Těţní stroj obsahoval měnič Ward – Leonard, jehoţ elektrická část byla vyrobena ve 

Vídni (závod Siemens Schuckert) a mechanická ve Vítkovických ţelezárnách. Po roce 1964, 

                                                           
3
 Viz str. 10. 



 
 

kdy byl těţní stroj odstaven od těţby uhlí a slouţil jiţ výhradně pro zmíněné havarijní 

zařízení. [3] 

V období likvidace dolu, byly sdruţené věţe společně s jámovou budovou, strojovnami a 

těţními stroji, zachovány zapsáním do seznamu památkových objektů. K zapsání došlo 

18.10.1993. Téhoţ roku byla za kulturní památku prohlášená i věţ kladivová, postavená nad 

jámou Bezruč č. 2., která byla později pro svůj špatný technický stav zdemolována. [3] 

Těţní věţ se v současnosti nachází v dobrém technickém stavu, staticky nenarušená. Je 

opatřena antikorozním nátěrem tmavého odstínu. Jámová budova vklíněná pod věţí má 

jednoduchý obdélníkový půdorys a typickou sedlovou střechu. Z vnější strany je budova 

zpevněna ocelovou konstrukcí v místě nároţí a dveřních překladů. Objekt nemá okenní 

otvory, pouze ocelová vrata. Omítka v exteriéru viditelně podléhá povětrnostním vlivům. [3] 

I kdyţ byla po ukončení těţby odstraněná těţní lana, tak za určitých povětrnostních podmínek 

dochází k pohybu těţních kol, které tak navozují klamný dojem stále probíhající těţební 

činnosti v dole. [3] 

Díky svému postavení na vrchu Jaklovec vytváří výraznou dominantu Slezské Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3. Sdružené těžní věže s jámovou budovou jámy Terezie/Bezruč č.1 (Z. Štupalská 2010) 

 



 
 

2.2 Zásady pro samotný návrh 

2.2.1 Územní plán velkého teoretického celku 

„Územní plán velkého územního celku se zpracovává pro území více obcí. Stanoví uspořádání 

a limity řešeného území, vymezí významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a 

technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a další území speciálních 

zájmů.“ [1] 

 

2.2.2 Urbanistická studie 

„Řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. 

Urbanistické studie se zpravidla zpracovávají pro území vymezené podle potřeb problémů 

vybraných k řešení. Mají předložit variantní (alternativní) řešení problémů v území.  

Konkrétní obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Pokud má být využita 

pro následující pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu, stanoví se obsah 

urbanistické studie přiměřené k obsahu uvedené územně plánovací dokumentace.“ [1] 

 

2.2.3 Připojení staveb na sítě technické infrastruktury 

„U staveb, jejichž užití to vyžaduje, se zřizuje připojení na pozemní komunikaci.  

Připojení má splňovat požadavky na dopravní obslužnost, tj. kapacitu a třídu komunikace, 

dále požadavky na parkování a přístup požární techniky a podle potřeby má také zajistit 

prostor pro stání vozidel, pro nakládání a vykládání.  

Před vstupem stavby musí být umístěná rozptylová plocha – chodník, veřejné prostranství. 

Stavby musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích stání, včetně stání pro 

vozidla zdravotně omezených osob. Stání mají být částí stavby nebo na pozemku stavby kromě 

stání pro bytové domy.“ [1] 

„Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v 

sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a 

plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s 

ostatními chodci.“ [11] 

„Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v  

hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla  



 
 

přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu, vycházející z  

celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:  

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání  

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání  

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání  

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání  

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání  

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání  

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání  

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání  

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání  

401 až 500 stání 10 vyhrazených stání  

501 a více stání 2% vyhrazených stání.“ [11] 

„U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku v minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný 

počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.“ [11] 

„Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů. Podélný sklon smí mít nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).“ [11] 

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

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

manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. V případech podélného stání při chodníku pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 

Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v 

poměru 1:40 (2,5 %).“ [11] 



 
 

2.3 Zhodnocení již zpracovaných studií pro toto území 

2.3.1 Urbanistická studie – Ing. arch. J. Havlíček, Ing. arch. J. Sedlecký: 

V minulých letech vzniklo jiţ několik návrhu na nové vyuţití území bývalého Dolu Petr 

Bezruč. Jedním z nich je i Urbanistická studie revitalizace území Dolu Petr Bezruč ve Slezské 

Ostravě od autorů Ing. arch. Josefa Havlíčka a Ing. arch. Jaroslava Sedleckého. 

Návrh se opírá o plochu náměstí, která vybíhá od navrţeného rondelu při křiţovatce ulic 

Michalkovická, Hladnovská a Keltičkova se zaústěním nové obsluţné komunikace řešeného 

území.  Plocha náměstí je po obou stranách vymezená zástavbou. Na pravé straně se nachází 

komplex bytových domů o 5 N.P. Na opačné straně stávající komunikace je pak navrţen 

komplex pro vzdělávání, jmenovitě se jedná o cizojazyčnou školu, v návaznosti na budovu 

mateřské školy a tělocvičny s plochou školní zahrady. Budova tělocvičny je navrţena naproti 

první z trojice kulturních památek, které tvoří stěţejní část návrhu, a to budovy strojovny 

těţního stroje, se kterou je v návrhu počítáno jako s klubovnou. Ocelová konstrukce dvojice 

těţních věţí je určena k vyhlídce a zděná hmota vklíněné jámové budovy je v návrhu 

nahrazena skleněnou hmotou téhoţ objemu. Poslední z vyuţité trojice kulturních památek je 

pomocná strojovna těţní věţe, a ta je v návrhu uvaţována jako kaple. Levá strana náměstí, 

které se směrem k pomocné strojovně těţního stroje zuţuje, je lemována komplexem 

společenského kulturního domu s obchodním centrem, jehoţ výška činí 2 N. P., součástí 

objektu je i historický objekt staré kompresorovny. Materiálově je komplex navrţen 

v kombinaci skla, v případě nově navrţeného materiálu, a stávajícího reţného zdiva, v případě 

budovy staré kompresorovny. Na objekt společensko-kulturního domu navazuje budova 

o 6 N.P., určená pro administrativní účely, která navazuje na objekt Revírní bratrské pokladny 

(dále jen RBP), nacházející se u ulice Michalkovická. Po pravé straně zmíněné budovy RBP 

směrem na Zoologickou zahradu, je navrţen komplex bytových domů o 4 N.P. Tato vize je 

v současné době nerealizovatelná, vzhledem k právě probíhající výstavbě objektu slouţící 

pro účely RBP.  

Vrátíme-li se zpět k objektům výchovy a vzdělávání, pak naproti ploše slouţící pro účely 

školní zahrady je uvaţován čtyřpodlaţní terasový dům, jehoţ hmota kaskádovitě klesá 

v souladu s terénem. Celý suterén je navrţen pro účely garáţového stání, v němţ je počítáno 

i s prostorem určeným jako náhrada boxových garáţí. S jejich budovami návrh, pro budoucí 

vyuţití území, nepočítá. V závěru území je navrţen objekt kaskádovitě řešeného terasového 

domu, na který navazuje směrem k ulici Kmetská, skupina třech viladomů o 4 N.P, a směrem 



 
 

k ulici Pod Výtahem komplex 10 řadových domů o 2 N.P.  Kousek od řadových domů 

směrem na východ stojí další čtyřpodlaţní řadový terasový dům, od něhoţ je stále na východ 

navrţena trojice další čtyřpodlaţních viladomů.  

V místě pod svahem a trojicí kulturních památek je navrţená další skupina bytových domů 

z nichţ nejvyšší má 10 N.P. Naproti této skupině je uvaţována nízkopodlaţní zóna 

ţivnostenských provozů. U jedné z provozoven se počítá s vyuţitím stávajícího objektu 

historické haly bývalých mechanických dílen, jenţ vzhledem navazuje na ostatní historické 

objekty nacházející se na náměstí. Na ploše, pod bytovými domy a ţivnostenskou zónou, 

která sousedí s parkem Ema, je navrţena skupina tenisových kurtů s dvoupodlaţním zázemím 

sportoviště. Ve svahu, naproti staré kompresorovně, je navrţen penzion pro seniory. Vpravo 

na samotném konci řešeného území, pod čtveřicí stávajících bytových domů u ulice 

Michalkovická, je navrţená nová rozvodna pro Slezskou Ostravu. [8] 

V návrhu je většina plochy území vyuţita pro novou zástavbu. Pravá část, sestávající se 

z bytových domů, na sebe navazuje a vychází z tvaru území, působí tak na mě harmonicky. 

Naproti tomu skupina bytových domů, která se společně s ţivnostenskou zónou nacházejí 

pod svahem a trojicí kulturních památek, ve mně zanechávají dojem chaotického uspořádání.  

V návrhu nového vyuţití území se neztotoţňuji s mnoţstvím navrţených objektů, které 

předmětné území z mého pohledu zaplňují přespříliš, a místo tak ztrácí svou volnost a 

vzdušnost. U řady objektů bych rovněţ volila menší počet podlaţí. Naopak kvituji, ţe 

pro náměstí bylo vyuţito prostorové koncepce – divergence. Rozbíhavost vede směrem 

k rondelu a vytváří tak klamnou optickou iluzi, díky níţ se těţní věţ jeví bliţší a menší neţ 

ve skutečnosti je. 

 

2.3.2 Bakalářská práce – Lenka Hanáková: 

Další práce, zabývající se moţnostmi území bývalého areálu DPB, je studentky Hornicko-

geologické fakulty VŠB – TUO Lenky Hanákové s názvem „Důl Petr Bezruč a jeho 

budoucnost“. 

Ve své práci se zabývá historií dolu a jeho současným stavem. Podrobně popisuje jednotlivé 

kulturní památky. Věnuje se kompletnímu popisu areálu i s výčtem všech současných 

vlastníků. Stěţejní část její práce je zaměřena zejména na moţné vyuţití území v budoucnosti, 

s návazností na nejbliţší okolí. Návrh je tvořen pouze textovou formou a popisuje vyuţití 

některých stávajících objektů a náplň objektů nově navrţených.  



 
 

L. Hanáková uvaţuje vyuţít budovu bývalých koupelen, pozemek parc. č. 2396/2, jako 

vysokoškolské koleje. Dále navrhuje výstavbu domu informačních technologií, společenského 

a kulturního domu, dům sluţeb, výstavbu bytových domů, školky, jesle, dětská hřiště, 

rozšíření zdravotní péče a sociálních sluţeb, Ostravský informační servis, sportovní areál 

apod. Ve svém návrhu rovněţ uvaţuje o novém vyuţití kulturních památek. Těţní věţe jako 

vyhlídky, strojovny těţního stroje jako hospody a pomocné strojovny těţního stroje jako 

muzea. Zabývá se i moţností propojení území s okolím, zejména Trojickým územím a haldou 

Emou, které na předmětné území přímo navazují. Tuto zalesněnou lokalitu doporučuje 

zpřístupnit občanům jako přírodní lesopark a umoţnit tak plynulý přechod z obytné části 

do přírody. Další její vizí je vytvoření řady pěších, cyklistických a koňských stezek, 

zprovoznění kolejiště a vybudování úzkokolejné tratě. Pro sportovní nadšence navrhuje řadu 

sportovních atrakcí a ploch, např. pro in-line brusle, U-rampy pro skateboarding, umoţnění 

zimního sáňkování a lyţování apod. [7] 

 

2.4 Příklady a stručný popis využití bývalých průmyslových objektů v ČR i 

ve světě 

2.4.1 Důl Zollverein v Essenu  

Za nejkrásnější a nejmodernější stavbu svého druhu byl povaţován důlní areál Zollverein 

(obr.4), jenţ byl dokončen v roce 1932. Architektura areálu byla inspirována stylem a 

myšlením avantgardní školy umění, designu a architektury – Bauhaus. Jednotlivé důlní stroje 

byly důmyslně skryty v elegantních budovách z reţného zdiva, tolik typického pro tento druh 

staveb. Průmyslová činnost, která spočívala v těţbě uhlí a její následné úpravě většinou na 

koks, byla ukončena v roce 1986 a důl byl z větší části uzavřen, definitivně pak v roce 1993. 

Uhelného dolu se následně ujala organizace starající se o průmyslové dědictví a společně 

s vládou, městem Essen a dalšími správními orgány z areálu vytvořila jednu 

z nejpřitaţlivějších nemovitostí s industriální historií na světě, která byla v roce 2001 zapsána 

na seznam kulturních památek UNESCO. [28] 

„Při návrhu architekti nepracovali se zadáním vytvořit vnějškově atraktivní slupku pro těžký 

průmysl. Od první chvíle pracovali na konceptu průmyslové krajiny, která by mnohá negativa 

(zejména tlak na prostředí a s tím související životní podmínky) dokázala dorovnat jinými 

hodnotami. Proto v projektu nalezneme témata jako kultura pracovního prostředí, péče 

o volný čas horníků a jejich rodin apod.“ [28] 



 
 

V současnosti v komplexu sídlí mimo jiné restaurace, designové muzeum, kulturní a 

společenská zařízení, divadelní a koncertní sály, přednáškové a konferenční místnosti apod. 

[28] 

 

Obr.4. Důl Zollverein v Essenu (http://www.stavebni-forum.cz/data/cms/6293/image-big.jpg) 

 

2.4.2 Důl Zeche Zollern 

Bývalý hornický areál (obr.5) sloţen ze dvou dolů, který se zabýval těţbou uhlí, a nacházející 

se na severozápadě města Dortmund, byl uveden do provozu v roce 1899. K jeho vyřazení 

z provozu došlo o necelé půl století později, a to v roce 1955. Následně byl areál vyuţit pro 

účely muzejnictví. [20] 

Řadí se k architektonicky nejvýznamnějším průmyslovým areálům, jehoţ jednotlivé budovy 

jsou postaveny v duchu německé gotické architektury. Po celá desetiletí důl nepodlehl 

prakticky ţádné změně, docházelo pouze k opravě opotřebovaných částí, případně jejich 

výměně či náhradě. [20] 

Jako muzeum sociálních a kulturních dějin Porúří bylo důlní dílo otevřeno v roce 1999. 

Expozice umoţňuje nahlédnout do ţivota tehdejších horníků a jejich rodin, které zde ţily. Pro 

návštěvníky je rovněţ přístupná těţní věţ, jakoţto vyhlídka, stanice na nakládání uhlí a bývalé 

důlní nádraţí. Prostory muzea jsou také vyuţívány pro události konferencí či svateb. Celý 

areál je stále vylepšován a zcela zpřístupněn pro imobilní návštěvníky. [20] 

Nachází se na seznamu památek mezinárodního sdruţení Evropská cesta průmyslového 

dědictví. [20] 



 
 

 

Obr. 5. Důl Zeche Zollern (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Zeche-

zollern-2004.jpg/270px-Zeche-zollern-2004.jpg) 

 

2.4.3 Důl Michal 

Důl Michal (obr.6) je bývalý kamenouhelný důl nacházející se v Michálkovicích ve Slezské 

Ostravě. První kutací práce zde proběhly v roce 1843 a v roce 1993 došlo v dolu k ukončení 

hornické činnosti. Ministerstvo kultury České republiky v roce 1994 převzalo celý areál a 

zřídilo zde Průmyslové muzeum, které bylo později sloučeno s Památkovým ústavem 

v Ostravě. [24] 

Právě tento důl je dnes povaţován za jednu z nejvýznamnějších technických památek tohoto 

odvětví. O jeho výjimečnosti svědčí i fakt, ţe byl důl Michal v roce 1995 prohlášen Národní 

kulturní památkou a je na seznamu České republiky pro zápis do UNESCA. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Důl Michal (http://ostravaci.cz/?s=fotoalbum-ostrava&b=17&pruh=1) 

http://ostravaci.cz/?s=fotoalbum-ostrava&b=17&pruh=1


 
 

2.4.4 Důl Anselm 

V roce 1830 byl na jiţní straně Landeku u Petřkovic zaloţen první štolový (od roku 1835 

hlubinný) uhelný důl, pojmenovaný Ferdinand. Vzhledem k faktu, ţe v té době důl téhoţ 

jména jiţ existoval, byl jeho původní název pozměněn na Ferdinandovo štěstí a v roce 1843, 

kdy je odkoupil Salomon Mayer Rothschild, přejmenován na důl Anselm (obr.7). K tomuto 

pojmenování se vrátilo i po ukončení období znárodnění. [24] [19] 

Těţba byla oficiálně ukončená ke dni 2. srpna 1991 a v roce 1992 došlo k zasypání jámy. 

Ještě v době, kdy v dole probíhala těţební činnost, došlo k zaloţení hornického muzea          

(r. 1987), které bylo veřejnosti prvně otevřeno v roce 1993 na svátek sv. Barbory. [24] [19] 

Jednotlivé objekty nacházející se v areálu dolu, jsou postaveny ve slohu průmyslové secese. 

Veřejnosti je umoţněna prohlídka celého areálu a součástí jsou v exteriéru vystaveny ukázky 

dobývací a razící techniky. S historií hornictví, způsobem raţby štol a dolováním uhlí, pak 

návštěvníky seznamuje vnitřní expozice. Návštěvník se pak můţe občerstvit v místní stylové 

hornické hospodě- Harenda U Barborky, která je zřízená v budově z roku 1897 - tehdy 

slouţila jako kanceláře důlních techniků. [24] [19] 

V současné době je důl uveden na Seznamu kulturních památek. [24] [19] 

 

 

Obr. 7. Důl Anselm (http://www.hrady.cz/data_g/3991/30345.jpg) 
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3 Popis stavu řešeného území  

3.1 Ostrava 

S rozlohou, která činí 214 km
2
, je Ostrava třetím největším městem v České republice, a 

to se týká i počtu obyvatel, jehoţ hodnota je 312 7384. Současně je největší průmyslovou 

aglomerací, chápána jako „ocelové srdce republiky“. Umístěná je na severovýchodě České 

republiky a leţí ve východní části Moravskoslezského kraje, nedaleko polských hranic. 

Průměrná nadmořská výška činí 210 m n. m., a díky Moravské bráně, coţ je geomorfologický 

celek na Moravě v oblasti Západních Vněkarpatských sníţenin, Ostrava spadá do teplé 

klimatické oblasti. Tvoří ji 23 městských obvodů. Leţí na soutoku řek Ostravice, Odry, 

Opavy a Lučiny. Ostravice, podle které město získalo svůj název, rozděluje Ostravu na 

Slezskou a Moravskou. [19] 

 

3.1.1 Historie Ostravy 

Svůj název město získalo po řece Ostravici, původně Ostravy, která město rozděluje na 

slezskou a moravskou část. Základ jména byl odvozen od slova ostrá (prudká voda). První 

zmínky osídlení jsou doloţeny jiţ ve starší době kamenné. Jedná se zejména o archeologické 

nálezy týkající se tábořišť lovců mamutů na vrchu Landek. Nejvýznamnějším nálezem se 

stala soška Landecké (Petřkovické) venuše, objevené v roce 1953. Jde o torzo ţenské postavy, 

měřící 48 mm. Archeologové rovněţ našli důkazy o pouţití uhlí, z povrchových zdrojů, jako 

paliva. Je to první doloţené pouţití černého uhlí na světě. [27] 

Dříve, neţ bylo město zaloţeno, vzniklo na místě dnešní Moravské Ostravy sídliště při 

obchodní cestě z Moravy do Slezska. První písemná zmínka je pak datována do období 13. 

století (Slezská Ostrava je zmíněna roku 1229 v dokumentu papeţe Řehoře IX.). Dnešní 

Masarykovo náměstí, tvořilo jádro střediska pro biskupské vesnice a okolí. Do zaloţení 

nového města, byly vkládány veliké naděje, o kterých svědčí velikost náměstí, jeţ se zařazuje 

k vůbec nejrozsáhlejším náměstím ze všech východomoravských měst. [27] 

Jedna z nejpříznivějších etap, kterou kdy město zaţilo, probíhala v první polovině 16. 

století. Stalo se důleţitým správním centrem, získalo další výsadu vánočních trhů a došlo 

                                                           
4
 Počet obyvatel je uveden ke dni 23.7. 2010, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava#cite_note-mvcr-0 
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k rozvoji řemesel. V roce 1556 došlo v Moravské Ostravě k poţáru a vzhledem k tomu, ţe 

všechny stavby byly dřevěné, lehlo město popelem. Do té doby byla společně se zámkem, 

jedinou kamennou budovou, kostel sv. Václava (první doloţená zmínka je z roku 1297), který 

se zachoval a stojí vedle Černé louky.  Z poţáru se město vzpamatovalo docela brzy, a aby 

předešlo podobně katastrofickým událostem a jejich následkům, začalo stavět více z kamene a 

cihel. [27] 

V roce 1763 bylo ve Slezské Ostravě v části obce Burňa, nalezeno kamenné uhlí, jehoţ 

nálezcem měl být kovář Keltička (jiné zdroje uvádějí mlynáře Jana Augustina). Masivní těţba 

uhlí pak nastala po roce 1828 v souvislosti se zaloţením Vítkovických ţelezáren. Těţbou se 

pak začali zabývat hrabě Hugo Salm-Reifferscheidt, Salomon Meyer Rothschild (viz kap. 

3.3), bratři Gutmannové a Josef Zwierzina. V pozdějším období, byly ke Slezské Ostravě 

připojeny tyto obce – Hladnov, Podborčí, Zámostí a Zárubek. [27] 

V souvislosti s rozvojem těţebního průmyslu se ve Slezské Ostravě začaly rychlým 

tempem stavět kolonie pro horníky a důlní úředníky. V poslední čtvrtině 19. století ţily 

v koloniích aţ čtyři pětiny všech obyvatel (23 tisíc). [27] 

Svůj oficiální název Slezská Ostrava získala aţ po první světové válce, do té doby byla 

označována jako Polská. V dřívějším Československu byla povaţována za největší hornické 

město a v roce 1939 definitivě připojena k Moravské Ostravě. [27] 

 

3.2 Slezská Ostrava 

Předmětné území se nachází v lukrativní oblasti městské části Slezská Ostrava. Je velmi dobře 

dopravně dostupné, vzdálené od centrální části Ostravy cca 10 min (3 km). Vznik Slezské 

Ostravy se datuje do 12. století, první písemná zmínka však pochází aţ z roku 1229
5
. 

S rozlohou, která činí 4175 hektarů, je Slezská, původně Polská Ostrava největším obvodem 

města. Počtem obyvatel 21 482
6
 uváděných ke dni 30.6. 2009 se řadí ke 4. nejlidnatějšímu 

městskému obvodu Ostravy. Městský obvod je sloţen z osmi místních částí, a to- Antošovice, 

Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov a Slezská Ostrava.  Nejmenší ze 

všech městských částí Ostravy jsou Antošovice. [19] 

                                                           
5
 Viz kap. 3.1.1. Historie Ostravy, str. 19. 

6
 Získáno z http://www.slezskaostrava.cz/novinky/pocetobyvatel.pdf 
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Svým umístěním, kterým Slezská Ostrava nabízí výhled na historické centrum Ostravy, se 

stává lukrativním místem pro stávající i budoucí obyvatelé a moţné investory. Vyskytuje se 

zde klasická paneláková zástavba, oblasti s rodinnými domy, sídla společností, ţivnostníků i 

institucí. Významnými objekty jsou zde např. Slezskoostravská radnice postavena 

v neorenesančním stylu, tank č. 051, Slezskoostravský hrad ze 13. století (rekonstruován 

začátkem r. 2004), stadion Bazaly otevřen r. 1959, hladnovská Vodárna postavena v secesně 

historizujícím stylu začátkem 20. století, památkově chráněný odval halda Ema a Ostravská 

Zoologická zahrada zaloţená r. 1951. [19] 

 

3.3 Historie Dolu Petr Bezruč 

První kutací práce v budoucím důlním poli, byly provedeny v roce 1838. Zakladatelem, zprvu 

mělkého dolu, byl Josef Gross a spol. Důl byl zaloţen po 4 letech od prvních kutacích pracích 

a pojmenován Terezie, po manţelce zakladatele a ředitele Rudolfových hutí (později 

Vítkovické ţelezárny) Josefa Grosse. Koncese ke stavbám pro důlní zařízení byla vydána    

15. 3. 1843 a v dubnu téhoţ roku J.G. důl prodal vlastníkovi dnešních Vítkovických 

ţelezáren, Salomonu Mayeru Rothschieldovi. [3] 

Ještě v období, kdy Terezie patřila k mělkým dolům, byla u ní v roce 1860 zřízená koksovna. 

30 koksových pecí bylo v provozu aţ do jejich zrušení, tj. do roku 1889. [3] 

Terezie procházela i nadále během své existence sloţitým stavebním a technickým vývojem. 

Významným mezníkem v rozvoji těţby pro ni byl rok 1862, kdy došlo k napojení dolu na 

Báňskou dráhu. Současně byl v tomto roce (23.12.1862) mělký důl změněn na důl hlubinný. 

Tento rozmach důlních činností si vyţádal vybudovat v jámě, umělé větrání - větrní věţe 

s jednoduchou větrací pecí a nad jámou postavit větrní komín o výšce 11,4 m. Pro odvod 

výdušných větrů slouţilo lezní oddělení jámy. [3] 

I následující roky proběhlo na dole Terezie několik rekonstrukcí a modernizací. V roce 1872 

došlo k prohloubení těţní jámy, vybavením parním těţním strojem a parním táhlovým 

čerpadlem. O rok později pak byla v dole zavedena doprava koňmi. Díky další rekonstrukci 

z roku 1877, se začal pouţívat nový parní těţní stroj. O dva roky později, tedy v r. 1879, se 

součástí Dolu Terezie stal Důl Vizina a v roce 1883 i Důl Jindřich. V důsledku celkové 

modernizace povrchu byl ve stejném roce nainstalován dvouválcový leţatý parní těţní stroj, 

vyrobený v roce 1878 Strojírnou kníţete Salma v Blansku. [3] 
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V prosinci, roku 1894 se novým vlastníkem stalo VHHT (Vítkovické horní a hutní těţířstvo), 

kdy současně správa dolu podlehla organizační sloţce Vítkovickým kamenouhelným dolům 

v Moravské Ostravě. Po Mnichovském diktátu v září r. 1938 a okupaci nacistickým 

Německem od 15.3.1939 zůstal důl Terezie po celou dobu okupace ve vlastnictví VHHT, i 

kdyţ od r. 1942 se těţířstvo nuceně stalo součástí německého koncernu Hermann Göring 

Werke v Berlíně. [3] 

V letech 1900-1904 se uskutečnila velká rekonstrukce a modernizace dolu, kdy došlo 

k instalaci nového turbokompresoru a dřevěná výztuţ jámy byla postupně nahrazována 

vyzdíváním. V roce 1902 byl nainstalován dvouválcový parní těţní stroj Vítkovických 

ţelezáren s ventilovým rozvodem Kraft. Jáma Terezie byla v témţe roce prohloubena do 

hloubky 614,2 m. Ve stejném období byla také obnovena koksovna, která měla 162 

koksových pecí a slouţila aţ do roku 1922. Po tomto roce se dochovala pouze úpravna 

koksovny, která byla propojena lanovkou s koksovnou Karolinou. [3] 

V meziválečném období (1914-1917), proběhla další rekonstrukce, během které k původní 

vyšší těţní věţi z r. 1902, přibyla věţ niţší (r.1906). Obě věţe jsou postaveny u sebe na 

společných základech a jejich kovová konstrukce je vzájemně pootočená o 90 ° (obr.8). Niţší 

věţ slouţila pro pomocné těţní zařízení v jámě, pro které byl v roce 1916 zabudován 

elektrický těţní stroj. [3] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr.8. Sdružená těžní věž s jámovou budovou jámy Terezie/Bezruč č.1 

(http://ostravaci.cz/?s=fotoalbum-ostrava&b=37) 

 

V období okupace, konkrétně dne 1. ledna 1942, byl původní název Terezie, který vydrţel 

100 let, změněn na německý název Bergschacht (Náhorní důl), podle polohy nad městem na 
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vrchu Jaklovec. Po osvobození, v roce 1945, se důl vrátil k původnímu jménu, jeţ bylo 

definitivně změněno 17.7.1946 na nynější, Petr Bezruč, na počest národního umělce, básníka 

Petra Bezruče (Slezské písně). Znárodněný důl se v roce 1946 stal součástí státního podniku 

Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, dnešní OKD. [3] 

V 60.letech došlo k dalším, zejména organizačním změnám, a to k připojení dolu Trojice 

(1.7.1961) a dolu Zárubek (1.1.1967). Spojením Bezruče a Zárubku, vznikl jeden podnik 

s názvem Důl Ostrava. Po sloučení s dolem Trojice, začalo hloubení jámy Bezruč č. 2, které 

bylo dokončeno v roce 1964. [3] 

V letech 1963-1964 byla nad jámou Bezruč č.2 postavena nová kladivová těţní věţ. Měla 

ocelovou konstrukci kladivového typu (ve tvaru velkého písmene T). Tato výšková stavba o 

čtyřech nosných ocelových sloupech s příhradovou výztuţí dosahovala výšky 43 m, obr. 9. 

V hlavě věţe byla vybudována strojovna pro skipoklecové těţní zařízení, která měla 

vyhlídkový ochoz.  Těţní věţ byla po dlouhou dobu nejvýraznější dominantou a na 

hladnovském návrší byla nejvyšším objektem. Přestoţe byla 23.7.1993 vyhlášena kulturní 

památkou, došlo 14.8.2002 z důvodu jejího špatného technického stavu k její demolici 

(odpalem trhaviny), obr. 10. [3] 

 

 

 

 

 

 

Obr.10. Demolice těžní věže (http://www.hornicky-

klub.info/storage/200707271607_odstrel.jpg) 

  

Obr.9. Těžní věž s jámovou budovou  jámy Bezruč č.2 

(http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/image/305.jpg) 

 

Dne 1.7.1987 došlo k dalšímu sloučení s podnikem Důl Hlubina a vznikl tak jeden důlní 

podnik s názvem Důl Ostrava. [3] 

http://www.hornicky-klub.info/storage/200707271607_odstrel.jpg
http://www.hornicky-klub.info/storage/200707271607_odstrel.jpg
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Těţba uhlí na Dole Petr Bezruč byla podle usnesení vlády č. 827/91 o útlumu těţby ukončena 

30. 6. 1992. Poslední jízda osob do dolu těţní jámy Bezruč č. 2 se uskutečnila dne 23. 7. 1993 

a poté byly důlní jámy zasypány. Větrní jáma Terezie (Bezruč č. 1) měla konečnou hloubku 

898,39 m. Dne 18.10.1993 byla prohlášena za kulturní památku a je dodnes zachována. Těţní 

jáma Bezruč č. 2 dosáhla hloubky aţ 1089 m a patřila k nejhlubším v ostravsko-karvinském 

revíru. [3] 

Do dnešního dne se v areálu nachází několik pomocných objektů ze 70.let 19.století, náleţící 

k nejstarším povrchovým důlním objektům v revíru. Z technického zařízení se zachoval v tzv. 

strojovně pomocného těţního stroje pomocný těţní stroj Siemens-Schuckert Werke z roku 

1914 s rotačním měničem Ward-Leonard, rozvodná deska se secesním motivem, řízení jízdy a 

Karlíkův tachograf. Ve strojovně těţního stroje se zachoval těţní stroj č. 1 z roku 1920 od 

firmy Siemens-Schuckert Werke. [3] 

Areál nečinného dolu PB přešel ze společnosti OKD do vlastnictví státního podniku DIAMO, 

jenţ je organizací, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části 

uhelného hornictví v ČR. Pro Ostravsko má sídlo ve Vítkovicích. V současnosti několik 

budov stojících v areálu pronajímá, či jiţ odprodal. 

K dnešnímu dni je areál veřejnosti nepřístupný, avšak vstup není uzamčený, obr. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11. Chátrající budova u hl. vstupu (Z.Štupalská 2010) 
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3.4 Popis současného stavu Dolu Petr Bezruč 

3.4.1 Dnešní podoba areálu 

„Hodnocená oblast náleží dle klimatické regionalizace ČSR (Quitt, 1975) do klimatické 

oblasti MT10 – mírně teplá s dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným 

obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou zimou, mírně teplou.“ [9] 

 Areál, který se rozprostírá na ploše 10 ha, je přístupný z ulice Keltičkova, kde se rovněţ 

nachází hlavní vstup. Vlevo před ním, na pozemku paní Halčínové, můţeme vidět důlní dílo, 

jámu č IX. Po průchodu ţeleznou bránou, která není uzamčena a umoţňuje tak vstup i těţce 

přizpůsobivým občanům za účelem rozkrádání majetku, se po pravé straně nachází objekt, 

jenţ dříve slouţil jako správní budova a dnes je ve vlastnictví firmy VILIS M.I.C. ENZYM 

s.r.o. Jeho současný technický stav, si vyţádá rozsáhlejší opravy. Je věcí ekonomické analýzy, 

zda je investování do oprav výhodné či nikoliv.  

Naproti této stavby je ve vlastnictví téţe firmy skupina několika objektů. Budovy stojící na 

pozemcích par. č. 2335 a 2364 jsou vzájemně propojeny spojovacím krčkem. Nahlédneme-li 

do jejich vnitřních prostor, objevíme velké mnoţství sutě, svědčící o velmi špatném 

technickém stavu objektů, zaviněném zřejmě lidským faktorem. Soudím, ţe v současné době 

stavby ohroţují i bezpečnost osob. Budovy na pozemcích par. č. 2365/2, 2366 spadají pod 

správu společnosti DEMOZ TRADE spol. s.r.o. a jsou v obdobném stavu. 

Naproti těmto stavbám, najdeme objekt, který patří státnímu podniku DIAMO a je vyuţíván 

pro propagační účely. Z vnější strany působí tato budova zachovalým dojmem. V jeho těsné 

blízkosti stojí další z důlních děl, jáma č. VII.  

Vydáme-li se doprava, po svaţité cestě 

směrem dolů, uvidíme po pravé straně objekt 

patřící firmě ARNET OSTRAVA, spol. 

s.r.o., který stojí u samotných hranic areálu a 

za niţ začíná bytová zástavba. Naproti této 

budovy je k vidění boční část objektu 

v soukromém vlastnictví o třech nadzemních 

podlaţích, jenţ prošel v nedávných letech 

značnou rekonstrukcí (2396/2), (obr. 12).  

Obr. 12. Rekonstruovaná budova (Z. Štupalská 2010)    
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Budeme-li pokračovat po cestě směrem dolů, 

dostaneme se do míst, kde se cesta stáčí 

doleva. Napravo na samotném konci 

řešeného území, se nacházejí halové budovy 

firmy FORECAST INT. s.r.o. (2360, 2396/3, 

2396/42), (obr. 13). Za oplocením, na 

pozemku společnosti, leţí pozůstatky 

kolejnic, jeţ v době důlní činnosti areálu 

slouţily k přepravě vytěţeného uhlí.  

Obr. 13. Halové budovy (Z. Štupalská 2010) 

Půjdeme-li po cestě dál, hned na jejím okraji vlevo, je k vidění pokusná štola s ocelovými 

dveřmi, které náleţí parcelní číslo 2396/58, v současné době je bez vyuţití a postupně chátrá. 

Nad touto štolou je svah vysoký několik metrů, zajištěný proti sesunu opěrným zdivem. Celý 

svah je obrostlý náletovou zelení, tvořenou povětšinou břízami a křovinami, jeţ nemají příliš 

velkou sadovnickou hodnotu. Počítá se tedy s rozsáhlou úpravou svahu, a zeleně zvláště. 

Zaměříme-li se na oblast naproti svahu, naskytne se nám panorama tvořené výraznou 

dominantou, kterou je halda Ema. Ta byla donedávna nejvýše poloţeným místem centra 

Ostravy.  

Za pozemkem s halovými objekty firmy FORECAST INT. s.r.o. stojí budova patřící 

společnosti CELSIA, s.r.o. na pozemku s parcelním číslem 2361, tzv. stolárna, před kterou 

stojí tzv. násypka uhlí. Následuje pozemek firmy PROFITERM GROUP s.r.o. s dvěma 

objekty- parc. č. 2396/12 (budova dílen VOKD)  a parc. č. 2369 (remíze lokomotiv).  

Veškeré objekty zmíněné v předcházejícím odstavci stojí na pozemku obehnaném drátěným 

plotem, a jsou tedy nepřístupné pro důkladnější prohlídku. Za pozemkem firmy PROFITERM 

GROUP s.r.o., se nachází ocelová závora, která tvoří vstup z areálu na haldu Ema. 

V současnosti je však tato závora uzamčena. Pokračujeme-li po přístupové komunikaci dále, 

vidíme po levé straně odplyňovací vrt po bývalém důlním díle, jímţ byla kladivová těţní věţ
7
. 

Na pozemku parc. č. 2683 na konci komunikace stojí budova nacházející se v soukromém 

vlastnictví. Vlevo od ní je dvojice objektů patřících společnosti Diamo- parc.č. 2380 

(mechanické díly) a parc.č. 2379 (koupelny mechanických dílen). V místě těchto tří budov je 

v blízké budoucnosti plánována výstavba nové rozvodny pro Slezskou Ostravu. 

                                                           
7
 Viz str. 21., kapitola 3.3 
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Projdeme-li mezi budovami, dostáváme se po 

několika metrech na samotný konec areálu, 

který je ohraničen místním biokoridorem a po 

levé straně svahem, nad nímţ se nalézá bytová 

zástavba. V tomto úseku stojí objekty hlavního 

skladu- parc.č. 2396/11 a sklad olejů- parc.č 

2396/10 (obr. 14). 

    

Obr. 14. Objekty skladu (Z. Štupalská 2010) 

Vrátíme-li se o několik metrů zpět a vyjdeme 

po příjezdové komunikaci vzhůru, nalevo 

míjíme boční průčelí mechanických dílen 

společnosti Diamo. Dostáváme se k rozpadlé 

budově, která nebyla nikdy zcela dostavěna, a 

aţ donedávna s ní bylo počítáno jakoţto s 

novou rozvodnou (obr. 15), parc.č. 2396/19. 

V její bezprostřední blízkosti najdeme objekt 

nové kompresorovny, parc.č. 2396/6.   

Obr. 15. Objekt původně určen pro novou rozvodnu (Z. Štupalská 2010)   

Příjezdová komunikace nás dál dovede do středu areálu, kde se nachází trojice kulturních 

památek. Neţ k tomuto místu dorazíme, procházíme kolem torza betonové chladící věţe s 

osmiúhelníkovým půdorysem, za níţ jsou k vidění objekty garáţí, slouţící jako stání pro 

nákladní i osobní automobily, a zadní průčelí Revírní bratrské pokladny (dále jen RBP), která 

je v současnosti rozšiřována o přístavbu administrativní budovy. Naproti zadnímu průčelí 

RBP stojí, na pozemku parc.č. 2375, budova patřící akciové společnosti NWR ENERGY. 

Dále míjíme budovu starých kompresorů, parc.č. 2373, dílny důlních provozů a dílny elektro 

důl., parc č. 2372. Následuje výrazná dominanta areálu, a to těţní věţe s jámovou budovou 

jámy Terezie/Bezruč č.1. Součástí této věţe je strojovna těţního stroje Terezie a současně 

pomocná strojovna těţního stroje Terezie. Tato trojice kulturních památek je pod správou 

státního podniku Diamo. 

Budeme-li pokračovat dále po cestě, míjíme jiţ jednou zmíněný zrekonstruovaný objekt, 

procházíme pod technologickým mostem a dostáváme se do míst, kudy jsme vstoupili. 
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Strojovna těžního stroje č.1 

 (Rejstř. č. ÚSKP ČR: 8-3523/3, pozemek parc. č. 2368) 

Jedná se o přízemní, plně podsklepený objekt, půdorysně tvořen ve tvaru písmene „L“, jehoţ 

konstrukční systém je stěnový z reţného zdiva. Stavba je zastřešená sedlovou střechou, jejíţ 

krytina je z hladkého, tmavého asfaltu, nedávno nově provedená. Staticky se zdá budova 

nenarušená, avšak v místě soklu na východní straně se nachází trhlina, rozšiřující se směrem 

k terénu, která vznikla pravděpodobně vlivem důlní činnosti a do budoucna by mohla být 

rizikem. Objekt byl v nedávné době opravován, čemuţ nasvědčuje zazdění okenních otvorů 

na jiţní straně. Okno bylo zazděno cihlami Porotherm, jejichţ formát neodpovídá rozměrům 

původních cihel, tvořících celou konstrukci a oprava tak narušila celkový dojem a kulturní 

hodnotu objektu. Vstup do budovy je dvojí, avšak pro nové vyuţití schodiště nevyhovuje 

veškerým poţadavkům, zejména pak těm technickým a je nutno jej nahradit. Okna jsou 

sdruţená a členěná.  

Technický stav budovy je celkově uspokojivý, avšak i tak si vyţádá značné úpravy, aby 

budova mohla být vyuţita pro nové účely. 

V současné době se v budově nachází těţní stroj (obr. 16.), který byl v nedávných dnech (říjen 

2010) poničen zloději, kteří tím napáchli několikamilionovou škodu, a stroj tak ztratil svůj 

status movité kulturní památky a bude ze strojovny odvezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16. Těžní stroj  Siemens – Schuckert Werke před poškozením (Z. Štupalská 2010) 
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Strojovna pomocného těžního stroje 

(Rejstř. č. ÚSKP ČR: 8-3523/4, pozemek parc. č. 2371) 

Stejně jako předešlá budova, i tato je 

z reţného zdiva se sedlovou hladkou, 

asfaltovou střechou. Půdorysně 

řešena jako obdélníková, přízemní, 

podsklepená po celé ploše. Jako 

celek se mi jeví v dobrém 

technickém stavu bez známek 

poruch.  

Obr.17. Budova strojovny pomocného těžního stroje (Z. Štupalská 2010) 

 

Uvnitř strojovny se nachází movitá památka (Rejstř. č. ÚSKP ČR: 8-8175/2) - pomocný těţní 

stroj, se kterým se v návrhu počítá jako součástí expozice hornického muzea.  

 

3.4.2  Vlastníci parcel a objektů v areálu DPB 

DIAMO, státní podnik
8
  

„DIAMO, sídlící ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje vládou vyhlášený útlum 

uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci 

uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.  

Zřizovatelem podniku je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.“ 

Sídlo pro Ostravu: Odštěpený závod Odra, Sirotčí 1145/7, Ostrava- Vítkovice, 703 86 

 

Společnost Forecast INT. s.r.o. 
9
 

Společnost se zabývá: 

- obchodováním s hutním materiálem 

- prodejem surovin pro hutnictví a slévárenství 

                                                           
8
 Citace: http://www.diamo.cz/ 

9
 http://www.forecast.cz/cs/ 
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- projektovou činností 

Sídlo společnosti: Výstavní 2224/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00 

 

PROFITERM GROUP s.r.o. 
10

 

„Pod obchodní značkou PROFITERM GROUP jsou soustředěny technologické aktivity 

v oblasti návrhu, instalace a servisu potrubní pošty a technických zařízení budov (měření a 

regulace, vytápění, VZT). Dále jsou pod touto značkou pronajímány kanceláře, sklady, 

prodejny a byty ve vlastnictví společnosti včetně poskytování služeb správy nemovitosti.“ 

Pobočkou je PROFITERM MORAVA s.r.o. 

Sídlo společnosti: Občanská 1117/23, Ostrava, 710 00 

 

Celsia, s.r.o. 

Firma se zabývá prováděním elektromontáţních prací, plynoinstalací a vodoinstalací. 

Sídlo společnosti: Michalkovická 1959/86, Ostrava- Slezská Ostrava, 710 00 

 

RPG RE Land, s.r.o. 

Skupina RPG zajišťuje: 

- správu majetku 

- správu nemovitostí 

- facility management 

- development 

Sídlo společnosti: Gregorova 3/2582, Ostrava, 701 97 

 

DEMOZ TRADE spol. s r.o. 
11

 

Společnost provádí: 

                                                           
10

 Citace: http://www.profiterm.cz/holding.html 

11
 Citace: http://www.demoz.cz/ 
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- „odstraňování staveb (demoliční, bourací a destrukční práce) 

- demontáž a likvidace ocelových konstrukcí 

- provádění staveb včetně jejich úprav a udržovacích prací 

- zakládání spodních staveb dopravních komunikací 

- zemní a výkopové práce 

- terénní úpravy ploch 

- úprava chodníků a parkovišť 

- provádění elektromontážních prací apod.“ 

Sídlo společnosti: Michálkovická 86, Slezská Ostrava, 710 00 

 

VILIS M.I.C. ENZYM s.r.o. 
12

 

Firma se zabývá vývojem, výrobou a servisem střeleckých a laserových trenaţérů a 

simulátorů. 

Sídlo společnosti: Sazečská 302/8, Slezská Ostrava, 710 00 

 

Zbývající budovy a pozemky nacházející se na území areálu jsou v soukromém vlastnictví 

Pavla Prokopa, Pavla Husarika a Ing. Miroslava Ţerdíka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.vilisenzym.cz 

http://www.vilisenzym.cz/
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3.4.3 Výpis vlastníků nemovitostí 

Tab.1. Výpis vlastnictví [20] 

Vlastník Parcelní číslo Způsob využití 

DIAMO 

2363, 2368, 2370, 2371, 2372, 2379, 2380, 

2396/18, 2396/10, 2396/11 
zastavěná plocha a nádvoří 

2396/1, 2396/16, 2396/55, 2396/67, 2396/68 manipulační plocha 

2374, 2396/20, 2396/21, 2410, 2411 jiná plocha 

2396/50, 2396/9 ostatní komunikace 

2408 zbořeniště 

Forecast INT. 

s.r.o. 

2360, 2360, 2396/3, 2396/5, 2396/42, 

2396/78  
zastavěná plocha a nádvoří 

2396/35 manipulační plocha 

2397/2 neplodná půda 

PROFITERM 

GROUP s.r.o. 

2396/62, 2396/63, 2396/66, 2396/70, 

2396/77 
manipulační plocha 

2397/3, 2397/4 neplodná půda 

2369, 2382, 2396/12 zastavěná plocha a nádvoří 

2381 jiná plocha 

Celsia, s.r.o. 
2361 zastavěná plocha a nádvoří 

2396/52 neplodná půda 

RPG RE Land, 

s.r.o. 

510/2, 2413 jiná plocha 

510/4 manipulační plocha 

DEMOZ TRADE 

spol. s r.o. 

2365/2, 2366 zastavěná plocha a nádvoří 

2367 manipulační plocha 

VILIS M.I.C. 

ENZYM s.r.o. 
2334, 2364, 2366, 2373 zastavěná plocha a nádvoří 

FORECAST INT. 

s.r.o. 

2360, 2396/3, 2396/5, 2396/42, 2396/78 zastavěná plocha a nádvoří 

2396/35 manipulační plocha 

2397/2 neplodná půda 

ARNET 

OSTRAVA, 

spol.s r.o. 

2396/4 zastavěná plocha a nádvoří 

2396/49 manipulační plocha 

NWR Energy, a.s. 2375 zastavěná plocha a nádvoří 

UNIBEST CZ 

s.r.o. 

2406 manipulační plocha 

2407 zbořeniště 

RBP-zdravotní 

pojišťovna 

2396/53, 2396/54, 2396/61 manipulační plocha 

2396/7, 2396/37, 2402/6 ostatní komunikace 

2396/38, 2402/4, 2402/5 jiná plocha 

2396/15 zastavěná plocha a nádvoří 

Jiří Waţík 
2376, 2378, 2396/8, 2396/30 zastavěná plocha a nádvoří 

2396/56 manipulační plocha 

Pavel Prokop 
2396/58, 2396/59 manipulační plocha 

2396/2 zastavěná plocha a nádvoří 

Pavel Husarik 2362 zastavěná plocha a nádvoří 

Miroslav Ţerdík 2383 zastavěná plocha a nádvoří 

Miloslav Hrdlička 2396/6 zastavěná plocha a nádvoří 
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3.4.4 SWOT analýza území 

Přednosti = Silné stránky 

 oblast má velmi dobré dopravní napojení a obsluţnost MHD  

 nachází se zde občanská vybavenost 

 dobré umístění lokality s výhledem na centrum Moravské Ostravy a tedy atraktivita 

oblasti 

 moţnosti kulturního vyţití v podobě: Zoologická zahrada, stadion Bazaly 

 atraktivita vycházející z výškově členěné území  

 moţnost napojení na veřejnou technickou infrastrukturu z ulic Michalkovická a 

Keltičkova 

 

Nedostatky = Slabé stránky 

 velká zanedbanost areálu 

 nutnost odstranění následků důlní činnosti 

 nutnost demolice stávajících nevhodných objektů 

 návrh a následná nová výstavba omezena výskytem metanu 

 nedostatek zeleně a městského mobiliáře 

 finanční náročnost v případě realizace projektu 

 

 Příleţitosti 

 příchod nových obyvatel v souvislosti s bytovou výstavbou 

 vznik nových pracovních příleţitostí a s tím související zisky 

 moţnost rozšíření sportovně rekreačního a kulturního vyţití 

 zlepšení ţivotního prostředí- zánik drobných podnikatelských subjektů nacházejících 

se v areálu a nová výsadba zeleně  
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Hrozby 

 vandalismus a kriminalita v případě zachování současného stavu 

 realizace projektu můţe ztroskotat na nedostatku finančních prostředků a odmítavém 

postoji vlastníků jednotlivých pozemků, které je třeba odkoupit 

 stále rostoucí míra automobilizace s přílivem nových obyvatel a příleţitostí 

 

3.4.5 Zeleň 

Zeleň se na předmětném území vyskytuje v poměrně hojném rozsahu. Většinou jsou 

zastoupeny dřeviny s nízkou inventarizační hodnotou, jedná se zejména o náletové rostliny, 

z čehoţ vyplývá, ţe jejich výskyt je na území dosti chaotický.  

Stávající zeleň bude nutné z větší částí s realizací nových objektů na území nahradit a doplnit 

zelení novou. 

 

3.4.6 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura DPB se skládá převáţně ze sítí, které slouţily potřebám bývalého 

areálu. Jejich dimenze a stav nebude dostačující pro nové vyuţití území. Vliv ochranných 

pásem na řešení a budoucí zástavbu není omezující. 

Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu je moţné nejlépe z ul. Michalkovická nebo 

Keltičkova. Skládá se ze sítí podzemního potrubí pitné vody (DN 150), veřejného 

kanalizačního potrubí (DN 800), nadzemního a podzemního silového vedení nízkého napětí 

(230V), v případě podzemního vedení i vysokého napětí a vedení plynu.  

Připojení na jednotlivá vedení technické infrastruktury je moţné po projednání s vlastníky 

sítí: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádraţní 28/3114, Moravská Ostrava, ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 

2748/6, 702 00 Ostrava. 

 

3.4.7 Doprava 

Celý areál je dopravně velmi dobře přístupný. Směrem na Michalkovice a Heřmanice, u 

budovy Revírní bratrské pokladny, je umístěná zastávka MHD. Obyvatelům oblasti jsou pro 

tento směr k dispozici trolejbusové linky č. 101, 104, 106 a autobus 22. Areál je od centra 
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Moravské Ostravy vzdálen okolo 3 km (10 minut MHD) a zastávka se nachází přes ul. 

Michalkovická, cca 130 m od hl. vstupu v blízkosti secesní vodárenské věţe. V tomto směru 

mohou obyvatelé vyuţít linky č. 101, 104, 106, 108, 109 a 22. 

Dopravně je řešené území napojeno na vedlejší komunikaci, ul. Keltičkova a na hlavní 

komunikaci, ul. Michalkovická.  

Statická doprava je řešená v rámci občanské vybavenosti nebo bydlení. Je nutné se touto 

problematikou v práci zabývat.   

 

3.4.8 Limity 

Důlní vlivy 

Řešená lokalita areálu bývalého Dolu Petr Bezruč se nachází v oblasti, která je velkou měrou 

poznamenána důlní činnosti, probíhající zde v letech 1842 - 1992. Jedním z největších 

omezení jsou stará důlní díla po bývalých jámách, v podobě ocelových „komínů“ 

vystupujících ze země s ochrannou zónou dosahujících v průměru aţ několika metrů (cca 50 

m).  Tento fakt je v návrhu nutno respektovat. Výkres s vyznačením hlavních důlních děl a 

jejich ochrannou zónou, viz příloha č. 1. 

Důlní činnost má přímý vliv i na poklesy v území. V současnosti je zájmová oblast seizmicky 

neaktivní. 
13

 

 

Kulturní památky 

Dalším omezujícím faktorem spojeným s bývalým vyuţitím území jsou stavby, které jsou 

zapsány na seznamu kulturních památek. V areálu se nachází jak nemovité, tak i movité 

kulturní památky, jmenovitě se jedná o: 

1) Těţní věţ s jámovou budovou bývalé jámy Bezruč č.1.
14

 

2) Strojovnu těţního stroje č.1.
15

 

3) Strojovnu pomocného těţního stroje
16

  

 

                                                           
13

 Viz strana 49, Geodynamické vlivy 

14
 Viz kap. 2.1.6, str.9, Těžní věž jámy Terezie/Petr Bezruč č.1. 

15
 Viz kap. 3.4.1., str. 29  

16
 Viz kap. 3.4.1., str. 30 
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Kontaminace území 

Na základě posudku získaného na portálu - mestra.cenia.cz vyplývá, ţe území je lokálně 

kontaminováno nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL). Jedná se o uhlovodíky a jejich 

směsi- benzín, petrolej, motorová nafta a další ropné látky. Z charakteru uvedených látek se 

dá odvodit, ţe nejpostiţenější území se nachází v prostoru garáţí, kde je největší koncentrace 

automobilů- nákladních i osobních. Celkové riziko je hodnoceno jako nízké (4) a lokální (3), 

pro uţivatelé areálu a jeho okolí nepředstavuje nebezpečí. Jistý druh rizika nastává pouze 

v případě přímého poţití či kontaktu látek s holou kůţí při výkopových pracích. Tomu se dá 

předejít zvýšenou pozorností a pouţitím vhodných ochranných pomůcek.  Kontaminace není 

volně šiřitelná. [24] 

Další rizikovou látkou nacházející se na území, a to v blízkosti splaškové kanalizace u objektů 

se sociálním zařízením, je zvýšený obsah amonných iontů (NH4). Úniky jsou způsobeny 

netěsností potrubí splaškové kanalizace. S novým vyuţitím území a novou výstavbou, je 

spojeno i vybudování nových inţenýrských sítí, které tento problém řeší. [24] 

 

Významné krajinné prvky 

V řešeném území se nacházejí dva významné krajinné prvky ÚSES (Územní systém 

ekologické stability).  

Prvním z nich je místní biokoridor „Malá Korunka“ č. 534. Jedná se o lesní pozemek 

nacházející se severovýchodním směrem. Druhým je místní biocentrum „Trojické údolí“ č. 

535 na jihovýchodě. 

V návrhu jsou oba tyto prvky respektovány. 

 

3.4.9 Občanská vybavenost v okruhu 500 m 

Občanská vybavenost se nachází ve větší míře na severu od zkoumaného území.  

V docházkové vzdálenosti 150-200m od hlavního vstupu do areálu, se nachází Diskontní 

prodejna potravin a zboţí denní potřeby - Penny Market. Součástí je rovněţ lékárna, která 

rozšiřuje hlavní lékárnu, nacházející se v budově polikliniky- Modrý pavilon (do 200m od 

vstupu do areálu DPB). Do max. vzdáleností 50 m od pavilonu, jsou pak v RD dvě soukromé 

ordinace pro děti a dorost. 

 



- 37 - 
 

Jednotlivá oddělení polikliniky:  

 zubní lékaři 

 ušní, nosní, krční 

 koţní 

 neurologie 

 oční 

 oční optika 

 všeobecní lékaři 

 gynekologie 

 urologie 

 interna 

 chirurgie 

 zubní laboratoř 

 rehabilitace 

 cytologická laboratoř 

 bylinkářství 

 rentgen 

 lékárna 

 

Přes cestu od polikliniky, stojí cca 6 let stará budova Ostravské univerzity- Přírodovědná 

fakulta. Pro studenty je v této rovněţ oblasti budova kolejí Jana Opletala, vzdálenostně do 300 

m od areálu. Ve vzdálenosti cca 450 m je budova gymnázia s přilehlým hřištěm, od které je 

zhruba 160 m vzdálená základní škola. 

V okolí areálu se nachází hned několik restaurací a hotelů. Na sever do vzdálenosti 280 m jde 

o restauraci U Dvořáčků a cca 400 m pak Slunečnice. Severo-západním směrem (cca 300 m) 

stojí hotel Metropol s restaurací, severovýchodně pak stojí Fermata bar, malá restaurace u 

cesty (440 m). Posledním zařízením tohoto typu je jihozápadně Hotel Best (cca 130 m). 

Západním a severovýchodním směrem se nachází bytová zástavba. Obytná zástavba 

Františkov, tvořená převáţně bytovými domy, se pak rozprostírá jiţně od areálu. 

V bezprostřední blízkosti bývalého dolu se na jihu a jihovýchodě rozprostírá Trojické údolí, 

jeţ je vhodným místem pro volnočasové a rekreační aktivity. Významným prvkem tohoto 

území a okolí je zoologická zahrada. 
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Veškeré vzdálenosti jsou měřeny vzdušným směrem. Zařízení nacházející se na severu jsou 

povětšinou dobře dostupná. Ostatní zařízení mají stiţenou dostupnost, zejména pro imobilní 

občany, z důvodu velkých výškových rozdílů. 

 

3.4.10 Rekreace a sport 

Oblast je atraktivní zejména svým napojením na okolní krajinu. Pro turistické aktivity byla 

vybudována naučná stezka, dlouhá okolo 7 km, která obsahuje 12 zastávek. Nejblíţe areálu 

bývalého dolu se nachází: Zoologická zahrada, Halda Ema (v přímé návaznosti na území), 

Údolí Burňa, Muzeum Keltičkova kovárna, Slezskoostravská radnice, Koňský ranč Vlčkova, 

vzdáleněji pak – Kostel sv. Josefa, Ţidovský hřbitov, Slezskoostravský hrad, Hradní lávka, 

Zastávka Černá louka, Sýkorův most. 

Pro nadšence fotbalu je zde ve vzdálenosti 1 - 2 autobusových zastávek Stadion Bazaly.  

 

3.4.11 Zajímavosti v nejbližším okolí Dolu Petr Bezruč 

Halda Ema (obr. 18) 

Halda Ema- Terezie či Terezie- Ema, jak je také halda Ema nazývána, je kuţelový odval 

bývalé koksovny a dolu Trojice (Ema), nacházející se ve Slezské Ostravě, při pravé břehu 

řeky Ostravice. Na severní Moravě a ve Slezsku je 

to jediný památkově chráněný odval, který byl aţ 

donedávna nejvyšším bodem centra Ostravy. 

V důsledku postupného odhořívání je jeho výška 

nestálá, stále se však se svými 315 m n. m. 

(původně cca 327 m n. m.) řadí k trojici nejvyšších 

míst Ostravy. [19] [23] 

Obr. 18. Halda Ema (http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=53338) 

 

Počátky zaloţení haldy sahají před rok 1920. Od této doby byl odval nepřetrţitě zasypáván aţ 

do roku 1960, je uváděna rozloha 82 ha a 28 miliónů kubíků vytěţené hlušiny. Teprve po 16 

letech byla ukončena hlavní likvidace poţáru, do té doby halda stále hořela. Ještě 

v současnosti probíhají na jednotlivých místech povrchu termické procesy. I zdálky je občas 

patrné stoupání kouřových obláčků, jedná se o exhalace plynů, zejména pak oxidu siřičitého. 

http://www.hrady.cz/wnd_
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Uvnitř odvalu vniká teplota dosahující aţ 1500 °C. Díky tomuto teplu vznikají v haldě různé 

druhy vzácných nerostů- porcelanity a jaspisy. Současně zde vzniká řada rostlinných a 

ţivočišných organismů. Jiţní strana haldy, která dosud prohořívá, je obrostlá pouze travním 

porostem, a to i v období zimy. Panuje zde subtropické klima, sníh se v něm na tomto místě 

nevyskytuje. [19] [23] 

Halda Ema je tedy povaţována za symbol někdejšího hornického průmyslu na Ostravsku a 

současně výraznou pohledovou dominantu. Za příznivého počasí nabízí pohled na Ostravu a 

Podbeskydí. Je součástí turistické stezky.   [19] [23] 

 

Trojické údolí 

Trojické údolí se rozprostírá jihozápadně od areálu Petr Bezruč, u ul. Těšínská. V jeho ústí se 

nachází bývalý Důl Trojice, pojmenovaný podle dne svého vzniku, čili svátku sv. Trojice. Na 

konci údolí se pak tyčí halda Ema. [23] 

Po ukončení 2. světové války byl, stejně jako DPB i důl Trojice zestátněn a v roce 1961 

sloučen s právě zmíněným DPB. Provoz v dole byl definitivně ukončen v roce 1975. Objekty 

nacházející se na jeho území dnes slouţí pro potřeby různých firem, které zde mají sídlo. [23] 

Trojické údolí se stalo součástí turistické trasy, vedoucí od Slezskoostravského hradu aţ 

k ostravské ZOO, s odbočením na haldu Emu. [23] 

 

Důl Michal viz kap. č. 2.4.3, str.17 

 

Secesní vodárenská věž 

Mezi ulicemi Michálkovická, Nejedlého a Chitussiho stojí na jakloveckém kopci, ještě do 

nedávna nejvyšší bod Slezské Ostravy, nemovitá kulturní památka - secesní vodárenská věţ. 

Ta byla vystavěná v letech 1908 – 1909 podle projektu Ing. Jaroslava Valence a současný 

vzhled získala později ve 20. letech 20. století. Objekt však neslouţil po celou dobu své 

existence pouze jako vodárna, ale i jako 16 m vysoká rozhledna s kruhovým výhledem a 

v letech 1970 – 1973 byl upraven pro potřeby vyhlídkové restaurace Panorama. [23] 
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V současnosti postupně chátrající věţ slouţí soukromé firmě a na adekvátní vyuţití teprve 

čeká. Výstavbou bytového komplexu, tzv. Atrium Slezská, ztratil vodojem rovněţ své 

dominantní výškové prvenství. [23] 

 

Zoologická zahrada 

Plocha zoologické zahrady se rozprostírá v parku Stromovka ve Slezské Ostravě, asi 1 km 

severovýchodně od areálu Petr Bezruč. Pro veřejnost byla prvně otevřená ještě 

v rozestavěném stavu dne 1. května 1960. Do této doby byla zoologická zahrada provizorně 

zbudovaná v prostorách přírodního parku, tzv. Hornického sadu v Ostravě – Kunčičkách. 

Provoz zahrady ve Stromovce byl provizorní aţ do roku 1965. Stěţejní byla pro výstavbu 

druhá polovina 60. let, a zejména pak 70. léta. V loňském roce bylo v Zoo Ostrava chováno 

2157 zvířat v 360 druzích. Rozlohou pak zahrada se svými 100 ha patří k druhé největší 

v České republice. [29] 

Pro návštěvníky je atraktivní např. moţnost zhlédnutí komentovaného krmení, 3 botanické 

stezky apod. [29] 
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4 Návrh řešení 

Konstantou při návrhu obou variant vyuţití území je trojice kulturních památek a budova 

Revírní bratrské pokladny s přístavbou- jejíţ stavba probíhá od června r. 2010. Ústředním 

místem pro obě navrhované varianty je náměstí, soustředěné kolem jiţ zmíněné trojice 

kulturních památek. 

Ploše náměstí obvykle dominuje významná stavba, nejčastěji to bývá radnice či kostel, 

v případě návrhu v bývalém areálu DPB je dominantou vzpěrová těţní věţ jámy Terezie/Petr 

Bezruč č. 1. 
17

 Náměstí je v obou návrzích vymezeno přilehlými objekty, vydláţděno po celé 

ploše např. ţulovými dlaţdicemi v kombinacích různých barev a textur. Dalším významným 

architektonickým prvkem, který náměstí obvykle oţivuje a bývá místem, kde dochází ke 

shromaţďování většího počtu lidí, je vodní prvek. Charakter prostředí a současně historii 

území by příhodně dotvářela kašna ve tvaru např. hornického kahanu, kolem které jsou 

v návrhu situovány - městský mobiliář (lavičky, koše, osvětlení apod.) a zeleň- solitérní i 

kontejnerová. 

 

4.1 Návrh č. 1. 

V této variantě se počítá 

s demolicí veškerých objektů, 

kromě kulturních památek a RBP 

s přístavbou. Osobně se k této 

variantě přikláním, vhledem 

k tomu, ţe stáří staveb stojících na 

území činí povětšinou jiţ několik 

desetiletí a vize vyuţití areálu by 

měla být pokud moţno nadčasová.  

Obr. 19. Funkční členění území- Návrh č.1. (Zuzana Štupalská 2010) 

 

 

                                                           
17

 Viz kap. 2.1.6, str. 9 
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Celé území je rozděleno do několika pomyslných zón.  

1,2 - První dvě zóny, nacházející se vpravo na konci území, sousedící s pásem místního 

biokoridoru, jsou určeny k bydlení. Jednotlivé objekty jsou koncipovány tak, ţe se v nich 

nachází 12 bytových jednotek o 3 N.P.  s garáţovým stáním. Statická doprava je navrţena 

podle ČSN 73 6110 – Odstavné a parkovací plochy. V závislosti na celkové ploše, vychází 1 

parkovací stání na 1 bytovou jednotku a v rámci venkovního stání je počítáno s rezervou na 

kaţdý objekt.  

1 - Čtyři stavby, umístěné za biokoridorem – na samotném konci území, graficky znázorněny 

světle červenou barvou, jsou navrţeny jako „Startovací byty“ pro mladé lidi s rodinami. Pro 

potřeby uţivatelů objektů je v jejich bezprostřední blízkosti vyhrazena plocha pro odpočinek a 

rovněţ dětský koutek.  

2 - Komplex bytových domů navrţených před biokoridorem, vytváří další obytnou zónu, uţ 

bez omezení. Velikosti jednotlivých bytových jednotek nabízí průměrný komfort pro bydlení. 

Součástí je rovněţ plocha pro rekreaci s dětským koutkem a vodním prvkem v podobě 

menšího jezírka, které dodává místu větší přitaţlivost.  

Uspořádání bytových domů bylo řešeno ve snaze vytvořit rovnováţný celek a vychází ze 

základního skladebného principu, tedy symetrie. U tohoto postupu jsem vyšla ze skupiny 

objektů stojících u ul. Michalkovická. Konkrétně jde o čtveřici bytových domů kostkového 

tvaru.  

3 - Další navrţenou částí je sportovní zóna. Ta se nachází na opačném konci, neţ jsou 

„Startovací byty“.  Návrh obsahuje objekt, ve kterém můţe být umístěná široká škála 

sportovních aktivit a jiných, se sportem souvisejících činností. V přízemí navrhuji např. 

obchod a půjčovnu sportovního náčiní, restauraci s bowlingovou dráhou, místnost pro squash 

a ping pong, šatny a základní hygienické prostory. Ve vyšších patrech pak posilovnu, místnost 

na aerobic, tanec a podobné aktivity. Ve venkovním prostoru je pak navrţeno několik 

sportovišť- multifunkční hřiště, dva tenisové a squashové kurty.  

4,5 - Nad sportovní zónou se nachází dva polyfunkční objekty, graficky znázorněné tmavě 

fialovou barvou. Ve stavbě obdélníkového tvaru jsou v 1 N.P. vyhrazeny prostory pro 

mateřskou školku a prostory pro zájmové aktivity, určené malým dětem předškolního a 

prvního stupně školního věku. Naproti tomu v 1 N.P. polyfunkčního domu, který vytváří 

jednu stranu náměstí, je navrţena občanská vybavenost – obchody, kavárny, sluţby apod. 

Druhá strana náměstí je tvořena bytovým domem o shodném počtu podlaţí, tedy 4 N.P. 
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4 - Na začátku území, s napojením na ul. Keltičkova, je navrţena další obdélníková stavba. 

V jejím přízemí navrhuji prostory pro výpočetní techniku- prodej a servis. Ve vyšších patrech 

opět bydlení, a to z toho důvodu, ţe tato část území jiţ na obytnou zónu navazuje a sousedí 

s komunikací, která není tolik vyuţívaná a nebude tedy obyvatele zatěţovat zvýšenou 

hladinou hluku.  

5 - Vhledem k tomu, ţe se v okolí nenachází ţádný obchodní dům s komplexní nabídkou 

zboţí, kromě Diskontní prodejny potravin a zboţí denní potřeby - Penny Market, která nabízí 

pouze omezený sortiment, navrhla jsem rozšíření této prodejny. Jedná se o stavbu dvou 

vzájemně propojených obdélníků, umístěnou naproti zadnímu průčelí Revírní bratrské 

pokladny. Objekt je navrţen maximálně o 3 N.P. 

5 - Naproti ploše náměstí, je navrţen kongresový dům atypického půdorysu.  

 

4.2 Návrh č. 2. 

U této varianty je kromě kulturních památek a objektů RBP ponecháno i dalších několik málo 

budov, které se po letmém prohlédnutí zdají v technicky zachovalém stavu a staticky 

nenarušené.  

Obdobně jako u varianty č. 1. je základem návrhu náměstí, vytvořené kolem trojice kulturních 

památek. V tomto případě je zmíněná trojice doplněna objektem staré kompresorovny, 

postavené, obdobně jako strojovny těţního stroje, z reţného zdiva. Svým historickým 

vzhledem tak dotváří a doplňuje prostor náměstí. Směrem k těţní věţi navrhuji vyuţití 

rozbíhavosti jako optického 

klamu, jenţ bude vytvářen 

odlišnou texturou dlaţby, 

městským mobiliářem a zelení. 

Před konstrukcí těţní věţe pak pro 

dotvoření atmosféry městského 

charakteru doporučuji umístit 

vodní prvek.  

 

Obr. 20. Funkční členění území – Návrh č.2. (Zuzana Štupalská 2010) 
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1 - Na plochu náměstí navazuje pětice staveb vytvářející pomyslný vějíř. Vlevo na kraji, při 

pohledu na rondel, se nachází budova bývalých koupelen, pozemek parc. č. 2396/2. Je to 

zděná, nedávno rekonstruovaná budova o 3. N.P., kterou navrhuji navýšit o podkrovní podlaţí 

a společně s budovou, pozemek parc. č. 2396/4, nacházející se naproti přes cestu, vyuţít pro 

účely vysokoškolských kolejí.  

1, 2 - Objekty, jejichţ funkční zóna je na obr. 17. znázorněna tmavě fialovou barvou, jsou 

navrţeny pro účely občanské vybavenosti. Konkrétně pak budova s číslem 6, stávající zděný 

objekt o 3. N.P., pozemek s parc. č. 2334, navrhuji vyuţít jako dům informačních technologií. 

Budovám s číslem 1 a 3 jsem přidělila funkci administrativní či peněţní. Stavba konického 

půdorysu, pomyslně vklíněná mezi tyto dvě budovy, je navrţena jako kongresový a hotelový 

dům. Objekt, jenţ se nachází naproti zadnímu průčelí administrativní budovy RBP, navrhuji 

z důvodu nedostatečného nabízeného sortimentu jako rozšíření Penny Marketu.  

3 - Na levém dolním konci předmětného území, je navrţená sportovní zóna, totoţná 

s variantou č. 1 a rovněţ detailně popsaná v předcházející kapitole. Jedinou změnou je 

absence dvou squashových kurtů ve venkovních prostorách z důvodu navrţené bytové 

zástavby, která na tuto zónu bezprostředně navazuje.   

4 - Komplex bytových domů je navrţen jako šestipodlaţní se čtyřmi bytovými jednotkami na 

podlaţí. Velikost bytových jednotek nabízí průměrný komfort k bydlení, jako tomu je i u 

první varianty, a rovněţ se v blízkosti bytových domů nachází plocha pro rekreaci s dětským 

koutkem a vodním prvkem v podobě malého jezírka.  

6 – Komplex bytových domů uzavírá polyfunkční dům, v jehoţ přízemí se nachází prostory 

pro mateřskou školu a zbylá část objektu je bytového charakteru. 

5 - Na tuto zónu pak navazuje dvojice bývalých mechanických dílen z reţného zdiva, které 

svým vzhledem navazují na ostatní historické objekty, nacházející se na svahu na náměstí. 

Tyto budovy jsou podnikem Diamo určeny k plnění funkce nové rozvodny, která má nahradit 

stávající, pro současné potřeby nedostačující, rozvodnu.  

7 - Na samotném konci území, vpravo za biokoridorem, je ponechán skelet v dobrém 

technickém stavu, ke kterému je na místě bývalého hlavního skladu navrţena budova, slouţící 

opět jako vysokoškolské koleje. Skelet pak navrhuji vyuţít jako koncertní halu pro pořádání 

menších koncertů a jiné zábavy, určené zejména pro studenty. 
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4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci 

Lokalita se nachází severovýchodním směrem od centrální části Moravské Ostravy. Na 

severní straně je území vymezeno sběrnou komunikací – ul. Michalkovická, na východní a 

západní straně bytovou zástavbou. Na jihu sousedí se zónou lesa, která je vymezená Územním 

plánem pro město Ostravu. Jednotlivé pozemky, nacházející se na předmětném území na 

Hladnovském kopci ve Slezské Ostravě, jsou majetkem dílčích podnikatelských subjektů a 

soukromých osob. Území je svaţitého charakteru o ploše cca 10 ha, poznamenané velkou 

měrou hornickou činností, která byla ukončena na začátku 90. let 20. století. Převýšení nad 

historickým centrem Ostravy činí cca 70 m.  

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

V této lokalitě je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán města Ostravy, vzniklý 

dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, jehoţ aktuální stav byl 

schválený ke dni 22. 7. 2010. 

 

c) Údaje o souladu záměru a s územně plánovací dokumentací
18

 

Po ukončení hornické činnosti v areálu došlo ke změně v Územním plánu města Ostravy, a to 

z „Těţkého průmyslu“ na „Lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu“. K další změně 

v Územním plánu pak došlo na podzim roku 2009, kdy se stala převáţná část území 

„Jádrovým územím“-Bydlení a občanská vybavenost centrálního charakteru. Tato změna 

v Uzemním pánu poskytuje celou škálu moţností vyuţití území. 

 

Slouží: „Soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních 

částí obytných zón. 

Nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku: 60/50 dB (A)“ 

 

 

 

 

                                                           
18

 Vychází z Regulačního plánu pro Slezskou Ostravu 
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Funkční využití: 

1) Vhodné 

- „Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 

peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, zařízení 

kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas. 

- Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestavěnou občanskou vybaveností. 

- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní i 

nadzemní a vestavěné parkovací garáže. 

- Zeleň veřejná a obytná.“ 

 

2) Přípustné 

- „Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

- Nerušící drobná výroba a služby. 

- Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů. 

- Nezbytná technická vybavenost.“ 

 

3) Výjimečně přípustné 

- „Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče.“ 

 

e) Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Území je v současnosti napojeno na komunikace – ul. Michalkovická a Keltičkova, s tímto se 

počítá i v obou navrţených variantách. Hlavní vstup je uvaţován právě z Keltičkovy ulice.  

Současně bude provedeno připojení na stávající technickou infrastrukturu. Voda a plyn z ulic- 

Michalkovická a Keltičkova. Kanalizace z ulice Kmentské, a elektrická energie bude na 

území do trafostanice, která je v současnosti v realizaci, přivedena z ulice Michalkovická. 
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f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

Geologické poměry 

Část západní Moravy a Slezska jsou součástí Českého masivu, kdeţto východní část Moravy 

a Slezska náleţí k orogénu Západních Karpat. Z tohoto vyplývá, ţe Ostrava leţí mezi těmito 

dvěma hlavními geologickými útvary - v tzv. karpatské předhlubni. [22] 

V lednu 1983 byly na území Dolu Petr Bezruč provedeny terénní průzkumné práce, během 

nichţ došlo k vytýčení šesti sond.  Závěrem pedologického průzkumu bylo hodnocení 

půdních poměrů, stanovení mocnosti zeminy, třídy zeminy apod. Průzkumné práce a 

vypracování závěrů provedla společnost Agroprojekt Opava. 

Na základě průzkumů bylo zjištěno, ţe zájmová oblast je tvořena neogenními útvary 

(soustava dílčích neogenních pánví = karpatská předhlubeň) mořského cyklu spodním 

tortonem, které je v nadloţí kulmu. [30] 

Na území se nacházejí mořské nevrstvené vápenité jíly, písčité slíny a písky o malé mocnosti. 

Jedná se zejména o zelenošedé, ţlutozelené, mramorované aţ ţíhané vápenité jíly, níţe méně 

slídnaté a místy slabě jemně písčité. „V jílech jsou poměrně často slabé polohy slepence, 

glaukolického písku, pevných žlutošedých pískovců, slídnatého písku a vložky, obsahující 

velké množství zuhelnatělé flóry.“ 
19

 [30] 

„Kulm je vytvářen moravskými vrstvami, které jsou flyšovým souvrstvím s převahou břidlic. 

Psamity se více uplatňují, zvláště ve vyšších partiích. Psamity moravických vrstev jsou 

šedomodré nebo šedozelené droby nebo drobové pískovce, středně nebo jemně zrnité, jen 

místy hrubozrnné až drobně slepencovité. Mocnosti poloh psamitů kolísají od několika 

milimetrů až 2 m.“ 
20 

[30] 

V několika centimetrových aţ metrových mocnostech vystupují břidlice, ty mohou být 

v černošedých aţ černých barevných odstínech a na odlučných polohách je jejich povrch 

matný či mdlý. [30] 

„Nadloží těchto vrstev tvoří mohutné nánosy z doby ledové. Jedná se o usazeniny, jež zde 

sedimentovaly před čelem ledovce, a to jak při jeho postupu, tak při jeho ústupu na sever.  

Tyto usazeniny jsou překryté mohutným příkrovem sprašových hlín, původně silně vápnité, ale 

vlivem humidity klimatu zcela odvápnělé. Mocnost sprašových hlín činí 2 – 5 m.“ 
20 

[30] 

                                                           
19

 Citace ze zprávy Agroprojektu, archív Slezské Ostravy 
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Tab. 2. Klasifikace základních znaků a rozborů (převzato z Pedologického průzkumu - 

Agroprojekt) 

Zrnitostní sloţení hlinitá, hlinojílnatá 

Půdní struktura bezstrukturní 

Barva horizontu hnědá, hnědoţlutá, hnědošedá 

Charakter přechodu zřetelný, difuzní 

Vlhkost zeminy vlahá, vlhká 

Skeletovost bez skeletu 

Půdní reakce neutrální 

Potřeba vápnění 0 – 5 q CaO/ha 

Obsah humusu silně humózní 

Obsah fosforu bohatá zásoba 

Obsah drásla malý aţ střední 

Obsah CaCO3 0,35 – 2,4 % (dobře zásobená) 

 

Celá plocha zájmového území je vlivem bývalé důlní činnosti, pozdější a stále probíhající 

činnosti lehkého průmyslů a skladováním různého odpadního materiálu negativně 

poznamenána. Před novým vyuţitím území a jeho zastavěním je potřeba provést rozsáhlou 

rekultivaci. 

Geodynamické jevy 

Podle mapového serveru Česká geologická sluţba – Geofond není zkoumaná oblast 

registrována jako aktivní ani potencionální sesuvné území.
20

 „Z hlediska seismicity leží 

zájmový prostor v oblasti do 5° stupnice M.C.S - jedná se tedy o oblast seizmicky stabilní.“ 
21

 

Při návrhu staveb v zájmové oblasti není potřeba počítat se zvláštním opatřením týkajících se 

účinků zemětřesení a jevů podobných. [21] 

Radon 

Na základě posudku České geologické sluţby a z orientační mapy radonového indexu podloţí 

v měřítku 1:50 000 vyplývá, ţe oblast náleţí do 2. kategorie převládajícího stupně rizikovosti, 

a jedná se tedy o přechodný radonový index. Nejvyšší dosaţený stupeň rizikovosti ve 

vybraném území je rovněţ stupeň č. 2 (přechodný), vycházející ze škály 1-4. [21] 

                                                           
20

 http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs 

21
 Citace z G-Consult, spol. s r.o. 
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Omezení vyuţití území a doporučení: 

„Je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. Doporučuje se odborné 

změření koncentrace radonu v podloží v místě vaší plánované stavby, příp. změření radonu ve 

stávajícím objektu. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se 

doporučuje analýza podzemní vody na radioaktivní prvky.“ 
22

 [21] 

Území je v současné době seizmicky neaktivní. 

 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Předmětné území není v záplavové lokalitě. 

 

4.2.2 Popis stavby 

a) Zhodnocení staveniště 

Zájmové území nabízí dostatečnou plochu pro samotnou realizaci jednotlivých objektů. 

V předstihu bude provedena demolice nevhodných objektů, vykácení nevhodného vzrostlého 

porostu a úprava terénu. Staveniště nemá problém s napojením na technickou infrastrukturu a 

dopravní systém obce. 

 

b) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení vychází v maximální míře z tvaru území a ze zachovaných objektů, které 

v druhé návrhové variantě udávají základ, kterým se návrh následně ubírá. Dále vychází 

z místních a terénních podmínek a faktorů, které celkový návrh a následnou realizaci omezují, 

ty byly podrobně popsány v kapitole o limitách.  

Konstantou návrhu je rovněţ trojice kulturních památek, která tvoří základ pro 

shromaţďovací prostor, kolem ní vytvořený. Prostor, jenţ má charakter náměstí, bude 

vydláţděn v celé ploše ţulovou dlaţbou s proměnnou texturou a strukturou povrchu. Dále 

bude součástí prostoru zeleň a městský mobiliář, jenţ je navrţen tak, aby vytvářel divergenci 

směrem k těţní věţi a zvýraznil tak její dominantnost. Pro doplnění náměstí je pod vzpěrami 

věţe navrţena fontána ve tvaru hornického kahanu. Objekty kolem náměstí jsou navrţeny ve 

                                                           
22

 Citace z geologického posudku České geologické služby, 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=radon&y=468706&x=1100980&s=1 
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třech základních materiálových variantách. Strojovny těţního stroje jsou z reţného zdiva, 

které jsou doplněny bývalou kompresorovnou téţe fasády. Následující je z architektonického 

hlediska navrţeno především v kombinaci skla a oceli. Komplex bytových domů můţe mít 

systém buďto panelový či skeletový s vhodnou úpravou vnějšího pláště.  

 

c) Zásady technického řešení 

- Základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha a obestavěný prostor:  

- Administrativa:   2 x 375 m
2
 a 2 x 5 250 m

3
   

- Kongresový dům:   700 m
2
 a 7 000 m

3
 

- VŠ koleje:   2 x 1 200 + 320 m
2 

a 2 x 12 000 + 2 880 m
3 

- Bytové domy:   4 x 500 m
2 

a 4 x 7 500 m
3
 

- Dům služeb:   1 500 m
2 

a 15 000 m
3
 

- Dům TI:   320 m
2 

a 2 880 m
3 

- Sportoviště:   2 000 m
2 

a 12 000 m
3 

Zpevněné plochy:  

 - komunikace, parkoviště 7 104 m
2 

   - chodníky   5 620 m
2 

   - cyklostezky   1 375 m
2 

Zastavěná plocha celkem:   24 089 m
2 

Celkový obestavěný prostor:   99 010 m
2 

 

- Technická infrastruktura 

Současná technická infrastruktura, vybudována pro účely bývalého areálu DPB, je zastaralá a 

většinou ve špatném technickém stavu. S jejím budoucím vyuţitím pro novou návrhovou 

variantu se nepočítá, a to z důvodu nutnosti rozsáhlé rekonstrukce, velkého mnoţství přeloţek 

a zvýšení často nedostatečné kapacity potrubí. 
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Voda 

Nově navrhovaná zástavba bude zásobována ze stávající vodovodní sítě nacházející se 

ve Slezské Ostravě. Předmětné území bude napojeno z ulic- Michalkovická a Keltičkova. 

Součástí návrhu vyuţití území je rovněţ navrţení nových vodovodních rozvodů a přípojek 

k jednotlivým objektům a výpočet DN sítě. Ochranná pásma vodovodní sítě se řídí zákonem 

o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb., která jsou u průměru do DN 500 mm 1,5 m 

od vnějšího líce potrubí. 

Dimenze potrubí vodovodní sítě se stanoví na základě směrných čísel roční potřeby vody, 

podle přílohy 12, vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 

Vzorce a symboly použité při výpočtu: 

Průměrná denní potřeba vody:  

 denmqspQ
n

i

iip /. 3  

pi počet osob 

qsi  průměrná spotřeba vody na osobu a den  

Maximální denní potřeba vody  

 kd= 1,4 (1000 – 5000 obyvatel??) 

 

kd  koeficient denní nerovnoměrnosti  

Qm max. denní potřeba 

 

Maximální hodinová potřeba vody  

 

kn koeficient hodinové nerovnoměrnosti  

 

 

 

 denmkQQ dPm /3

 slkQQ nmh /)3600.24/(
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Tab. 3. Bilance potřeby vody 

Druh potřeby Počet osob 

Roční potřeba 

na osobu 

[m
3
/rok ] 

Celková 

roční potřeba 

[m3
/rok ] 

Qp   

[ m
3
/den] 

Qm 

[ m
3
/den] 

Qh 

[ m
3
/h] 

Bytové domy 270 46 12420 34,0 47,6 3,57 

Mateřská škola 25 16 400 1,1 1,5 0,12 

VŠ ubytování 484 30 14520 39,8 55,7 4,18 

Administrativa 25 16 400 1,1 1,5 0,12 

Kongresový dům 100 200 20000 54,8 76,7 5,75 

Obchod 30 20 600 1,6 2,3 0,17 

Sluţby 45 16 720 2,0 2,8 0,21 

Harenda 30 80 2400 6,6 9,2 0,69 

Informační centrum 5 16 80 0,2 0,3 0,02 

Kultura - galerie 20 10 200 0,5 0,8 0,06 

Sport 100 60 6000 16,4 23,0 1,73 

Celkem 1134   57740 158,2 221,5 16,61 

 

Návrh dimenze potrubí: 

 

DN dimenze potrubí [m] 

v   rychlost proudění vody v potrubí- 0,8 [m/s] 

 

Kanalizace 

Stávající sítě splaškové kanalizace na území areálu jsou v technicky špatném stavu a 

nedostačující, proto navrhuji vybudování nových sítí a jejich svedení do stávající jednotné 

kanalizace, jejíţ DN činí 800. Směřování stok do ulice Kmentská se řídí zejména sklonem 

terénu. Ochranná pásma kanalizačních stok se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích 

č.274/2001 Sb., která jsou u průměru do DN 500 mm 1,5 m potrubí, a u průměru nad DN 500 

ve vzdálenosti 2,5 m od vnějšího líce.  

Dešťová voda bude na území ponechána v maximální moţné míře. Ze střech budov bude 

dešťová voda svedená do jednotné kanalizace. 

 

Vzorce a symboly použité při výpočtu: 

Qp průměrný denní odtok splaškových odpadních vod [m
3
/den] 

Qm maximální denní odtok splaškových odpadních vod [m
3
/den] 

     5,0
3600../.4 vqDN h 
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Qh maximální hodinový odtok splaškových odpadních vod [m
3
/h] 

kh maximální koeficient hodinové nerovnoměrnosti - 1,4 

ψ součinitel odtoku sráţek [-] 

i   intenzita výpočtového deště [l/s/ha] 

A velikost plochy [ha] 

Qd celkové mnoţství odtékajících dešťových vod [m
3
/s] 

Qcelkem celkové mnoţství odtékajících splaškových a odpadních vod [m
3
/s] 

 

Množství odpadní vody 

Qp = 158,2 m
3
/den 

Qm = 221,5 m
3
/den 

Qh = 16,61 . 1,4 = 23,25 m
3
/h = 6,458 l/s 

 

Návrhový průtok dešťové vody 

Qd = ψ . i . A = 0,3 . 160 . 10 = 480 l/s 

Návrh dimenze potrubí kanalizace: 

Qcelkem = Qh + Qd = 0,006458 +  0,48 = 0,486458 m
3
/s 

 

DN dimenze potrubí [m] 

v   rychlost odtoku- 3 [m/s] 

 

Elektrická energie 

Vzhledem k tomu, ţe se Slezská Ostrava v posledních letech potýká s výrazným nedostatkem 

elektrické energie, který má za následek omezení stavební činnosti v této lokalitě, je v plánu 

zřízení nové rozvodny v jednom ze stávajících objektu nacházejí v areálu DPB. Elektrické 

vedení pak do areálu vstoupí z ulice Michalkovická.  

 

          mvQDN celkem 46,03./486458,0.4./.4
5,05,0
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Plyn 

V současnosti se na předmětném území nenachází ţádné vedení plynu. Celý areál navrhuji 

napojit na nízkotlakou síť, která se v okolí areálu nachází. Za předpokladu realizace a 

vytápění jednotlivých objektů plynem, by bylo zapotřebí stávající plynovod posoudit 

hydrostatickým výpočtem. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení se řídí energetickým zákonem č.458/2000 Sb., a činí 

1 m na obě strany od potrubí, a to jak u nízkotlakých, tak i středotlakých plynovodů. 

 

Bilance potřeby plynu 
23

 

Měrné potřeby převzaty z - Urbanistické studie revitalizace území Dolu Petr Bezruč 

ve Slezské Ostravě: 

- pro vaření: 0,3 m
3
/hod/bj 

- vytápění a ohřev TUV: 1,6 m
3
/hod/bj 

- občanská vybavenost: 80 m
3
/hod/ha 

 

Tab. 4. Max. hodinová potřeba plynu (objemový průtok): 

Druh potřeby Měr. jedn. 
Měrná potřeba 

[m
3
/hod] 

Koef. Souč. 
Hod. potřeba  

[m3/hod] 

Vaření 90 bytů 0,3 0,8 21,6 

Vytápění + ohřev 

TUV 90 bytů 1,6 1 144 

Občanská vybavenost 3,5 ha 80 0,7 196 

Celková potřeba       361,6 

 

d) Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Návrh splňuje poţadavky příslušných předpisů uvedených v jednotlivých vyhláškách, 

normách a zákonech. 

 

                                                           
23

 Výpočet vychází z Urbanistické studie revitalizace území Dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě 
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Návrh řešení pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jednotlivé komunikace pro chodce jsou navrţeny v odpovídající šířce, sklonu a materiálové 

charakteristice, aby odpovídaly poţadavkům pro osoby s omezenou schopností pochybu. 

 

4.3 Další náležitosti související s oběma návrhy 

4.3.1 Odplyňovací vrty 

Jedním z negativ, které se na území nacházejí, jsou komíny odplyňovacích vrtů s ochranou 

zónou proti mechanickému poškození v podobě oplocení. Tato důlní díla byla výraznou 

překáţkou při samotných návrhových pracích. Jejich přítomnost je nezbytná i v případě, ţe by 

došlo v budoucnu k realizaci jednoho z projektů, který na předmětné území dříve jiţ byl, nebo 

ještě bude vypracován. Aby se zvýšila jejich estetická hodnota, navrhuji změnu materiálu i 

barvy jejich konstrukce. Jako příklad můţe poslouţit komín odplyňovacího vrtu, nacházející 

se v blízkosti „Divadla Antonína Dvořáka“. 

 

4.3.2 Statická doprava 

Další otázkou, kterou je třeba se podrobněji zabývat, ale to uţ spíše v rámci realizačního 

projektu, je statická doprava. Parkování je nutno z větší části řešit uvnitř navrţených objektů. 

Nejčastěji v podzemním podlaţí, a to pak v závislosti na charakteru objektu a jeho funkci 

plnění buď na plochu podlaţí, a pokud ta nebude dostačující, tak řešit parkování patrově. 

Detailní vypracování parkovacího systému bude zpracováno společností KOMA- Parking, 

která se zabývá návrhem a realizací efektivního způsobu krátkodobého i dlouhodobého 

parkování ve stísněných i jinak specifických podmínkách. Počet parkovacích míst u 

venkovního parkoviště se v návrhu řídí normou ČSN 73 6110 – Odstavné a parkovací plochy, 

výpočet pro variantu č. 2. viz příloha č. 2. 

 

4.3.3 Solární energie 

Předmětné území je situováno na kopci Hladnov a orientováno z větší části k jihu, coţ nabízí 

příznivé podmínky zejména pro bydlení, rekreaci a sport. Vzhledem k tomu, ţe je území 

většinu dne osluněno, navrhuji vyuţití solární energie pro vytápění prostřednictvím kolektorů 

připevněných na střeše objektů. Pro zvýšení úspor energie a menší zatíţení přírodního 

prostředí doporučuji postavit budovy jako nízkoenergické. 
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4.3.4 Cyklistická doprava 

„Pro hlavní přístupovou stezku pro cyklisty bude využito těleso zrušené Báňské dráhy v úseku 

Bezruč – Salma. Tato cyklistická trasa bude napojena v prostoru Hranečníku na ostatí síť 

cyklostezek ve městě. Trasa umožní i příjezd do rekreační zóny v oblasti haldy Ema – 

Terezie.“ [8] 

 

4.3.5 Komunikační síť 

Hlavní vjezd do areálu je z ulice Keltičkova, která je napojená na nově navrţený rondel 

s vnějším průměrem 40 m na ulici Michalkovická. Do okruţní komunikace jsou kromě 

Keltičkovy ulice zaústěny i Hladnovská a Nejedlého. [8] 

Návrh rondelu a napojení areálu bylo z části inspirováno Urbanistickou studií od Ing. arch. J. 

Sedleckého a Ing. arch. J. Havlíčka, kteří vyšli z diplomové pr8ce Magdy Datinské. 

Vnitřní komunikační síť, na předmětném území, je nutné z velké části upravit. Důvodem je 

její špatný technický stav a zajištění dopravní obsluţnosti nově navrhovaných objektů. 

Základem pro návrh nových komunikací se stala vozovka při hlavním vjezdu, jenţ se po 

několika metrech stáčí doprava (při pohledu na těţní věţ) a dále lemuje sportovní zónu a vede 

aţ k obytnému komplexu. 

 

7.3.6 Zleň 

Zeleň je se svými zdravotními, rekreačními, ekologickými a estetickými funkcemi 

významným krajinným i architektonickým prvkem, který vhodně dotváří celkový, uměle 

vytvořený prostor. V mém návrhu je vytvořena tak, aby oddělovala jednotlivé prostory od 

moţného zdroje hluku a působila tedy jako tlumič. Současně odděluje jednotlivé funkční zóny 

a uţivatelům dopřává pocit soukromí. Je tvořena především menší skupinou zeleně. Náměstí 

zeleň oţivuje a vytváří příjemný prostor, vhodný ke krátkodobé relaxaci návštěvníků.   

Stávající zeleň, která se na území nachází, je ve značné míře poškozena a chaoticky 

rozmístěná. Její inventarizační hodnota můţe být zjištěna metodou J. Machovce. Klasifikuje 

se podle průměru kmene, koruny, její výšky, výšky dřeviny, uvedením druhu dřeviny a její 

sadovnické hodnoty, která je rozlišovaná číslem 1 aţ 5, kde 1- zcela nevyhovující, 2- 
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nevyhovující, 3- podmínečně vyhovující, 4- vyhovující, 5- velmi vyhovující. Nevyhovující 

zeleň je třeba odstranit a vhodně doplnit zelení novou.  

Detailní návrh zeleně je nutné provést kvalifikovanou firmou, která vytvoří komplexní projekt 

obnov i výsadby. Poţadavkem by měla být zejména její nenáročnost na údrţbu, pestrost a 

výběr druhů, které se neřadí do skupiny alergenů. Novou zeleň navrhuji vytvořit stromy, v 

kombinaci jehličnatých i listnatých- např.: Trnovník akát, Červenolistý mléčný javor, Smrk 

sivý, Cypřišek nutkajský, a keři- např. Brovice kleč, Cypřišek hrachonosný, Pieris japonský, 

Aukuba japonská. 

 

4.3.7 Využití technických památek  

Těžní věž: 

Vzhledem k tomu, ţe má předmětné území převýšení cca 70 m nad centrem Ostravy, přímo se 

nabízí zpřístupnění těţní věţe pro vyhlídku. Na plošinu, která se nachází na samotném 

vrcholu u lanovnic, je moţné vystoupat po ocelových schodech, které byly z největší 

pravděpodobností zřízeny pro účely údrţby a rekonstrukce jednotlivých částí věţe. Pro 

uţívání návštěvníky jsou však naprosto nevhodné, a to díky sklonu schodišťového ramene, 

parametrům schod. stupně a absenci bezpečnostních prvků. Přístup na věţ lze umoţnit 

vybudováním náhradního schodiště, umístěného vedle věţe, a propojením jeho podesty 

s plošinou věţe. Konstrukčně pak schodiště řešit jako vřetenové, z ocelového materiálu. Aby 

byla vyhlídka přístupná i občanům s omezeným pohybem, navrhuji ke schodišti vybudovat 

zdviţnou plošinu. Na vrcholu věţe je třeba uzpůsobit zábradlí do výšky, která vyhovuje 

bezpečnostním poţadavkům, zakrýt otvor vedoucí k původnímu schodišti a opatřit hlavu věţe 

sítí, která zabrání moţným pádům. Rovněţ zde doporučuji umístit dalekohledy a informační 

tabule, na nichţ budou vyznačená významná místa a objekty, které můţeme z věţe vidět. 

Vyuţití těţní věţe jako vyhlídky umoţní výhled na historické centrum Ostravy, haldu Emu a 

přilehlé Trojické údolí, ale i na vrcholky hor Beskyd a Jeseníků. Výstup na vrchol těţní věţe 

doporučuji zpoplatnit - jako u kaţdé obdobné památky, coţ můţe částečně pokrýt náklady na 

provoz a údrţbu.  

 

 

 

http://www.garten.cz/encc/cz/aukuba+japonsk%C3%A1/
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Strojovna těžního stroje: 

Ze stavebního hlediska je budova strojovny v dobrém technickém stavu. Pro další vyuţití je 

nutná rekonstrukce exteriéru a zejména interiéru objektu.  

Z bývalé strojovny navrhuji vytvořit hornickou hospodu, tzv. harendu. Objekt je rozdělen do 

dvou místností, a nabízí tak dostatek prostoru na vybavení hospůdky a její nerušený provoz. 

Budova strojovny je rovněţ podsklepená. Podzemní prostory se dají vyuţít jako technické 

zázemí a skladovací prostory. Vzhledem k charakteru a historii území doporučuji interiér 

harendy vybavit stylovým nábytkem a výzdobou, jeţ budou evokovat prostředí hornických 

hospod a dolování.  

Za budovou strojovny se nachází volná plocha, která je vhodná pro venkovní posezení. 

 

Strojovna pomocného těžního stroje: 

Stavba strojovny má jedno nadzemní podlaţí a je nutné ji rekonstruovat. V budově se 

v současné době nachází pomocný těţní stroj firmy Siemens – Schuckert Werke z roku 1914, 

Karlíkův tachograf, hloubkoměr a kabinka s řízením jízdy. Veškeré zařízení bych zachovala 

jako exponáty a objekt vyuţila jako muzeum, vybavené různými doplňky pro přiblíţení 

historie, např. dobovými fotografiemi, hornickými pomůckami, oděvy a jinými materiály.  

 

4.4 Zhodnocení variant a jejich možnost realizace 

4.4.1 Návrh č.1.  

Půdorysně tato varianta působí harmoničtějším dojmem neţ návrh č.2. Zejména oblast určená 

pro bydlení, která vychází ze symetrie. Působí vzdušným dojmem, a přesto je celý prostor do 

jisté míry přívětivě uzavřen. Pro jednotlivé nájemníky či majitelé bytů můţe být přitaţlivé i 

situování objektů, díky kterému nedochází k moţné ztrátě soukromí nahlíţením „z okna do 

okna“. Obecně je tato varianta příjemná pro bydlení, čemuţ napomáhá přítomnost ploch pro 

zábavu dětí i dospělých, moţností nákupu přímo v lokalitě a velmi blízkém okolí, a rovněţ 

snahu o vnesení prvku zeleně. Celkově pak tato varianta nabízí mnohem více prostorů pro 

bydlení. Náměstí, vymezené dvěma objekty ve tvaru „C“, by mohlo, na první pohled, působit 

stísněně, avšak charakteru tohoto druhu prostředí odpovídá mnohem více, neţ u varianty č. 2- 

u této zato působí mnohem harmoničtěji. Komunikační síť zde příjemně doplňuje situování 

jednotlivých funkčních zón, můţe ale vzbuzovat dojem sloţitějšího uspořádání. Návrh této 



- 59 - 
 

varianty nepočítá se zachováním jediného ze současných objektů, kromě trojice kulturních 

památek, a je tedy nutno zhodnotit výhodnost obou návrhů podrobnější ekonomickou 

analýzou.  

 

4.4.2 Návrh č.2.  

Na rozdíl od první varianty, nebylo na uspořádání jednotlivých objektů zóny bydlení pouţito 

symetrie, díky čemuţ tato zóna působí mnohem méně harmonicky a poněkud stísněnějším 

dojmem. Současně ponechává mnohem více původních objektů, které by v případě realizace 

vyţadovaly rozsáhlou rekonstrukci, avšak jejich zachováním se tolik nemění celkový ráz 

lokality. Tato varianta se pak více zaměřuje na rozloţení jednotlivých funkcí, na rozdíl od 

prvního návrhu, kde bylo nejvíce prostoru přiděleno funkci bydlení. I zde je prostor vhodně 

doplněn zelení a plochami pro děti a dospělé. Plocha náměstí působí poměrně velkorysým 

dojmem, který je ještě umocněn prolukami mezi jednotlivými objekty. Přístup k budovám 

není potřeba řešit natolik sloţitě jako u první varianty a půdorysný tvar jednotlivých objektů 

je volený s ohledem na větší jednoduchost, coţ má vliv na případnou nesourodost staveb 

s rozmanitými tvary a současně dojde ke sníţení nákladů na jejich realizaci. 

 

4.4.3 Realizace 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o brownfildes, plochu původně vyuţívanou pro průmyslovou 

činnost, bude nutno vynaloţit velký objem finančních prostředků na jeho případnou 

revitalizaci. Je zapotřebí zhodnotit, která z variant, ve smyslu bourání versus rekonstrukce, je 

finančně výhodnější. Město by na případnou realizaci nemělo potřebné finanční prostředky, a 

tudíţ se počítá s přispěním soukromého investora, či financování ze státních a evropských 

fondů. I za tohoto předpokladu by však bylo nutno celý projekt etapizovat. Jako první je 

zapotřebí provést bourací práce, následně terénní úpravy, výstavbu technické infrastruktury a 

tvorbu ústředního prostoru, současně s rekonstrukcí technických památek. Dále doporučuji 

postupovat realizací jednotlivých funkčních zón. 
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5 Ekonomické zhodnocení 

Ceny jsou určeny na základě platných cenových ukazatelů ve stavebnictví. Ceny týkající se 

stavebních objektů vycházejí z Českých stavebních standardů (cenové ukazatele pro rok 

2010). Byl rozlišen účel objektu a jeho materiálová charakteristika. Pro výpočet zeleně, 

technické a dopravní infrastruktury, bylo postupováno podle - Průměrných cen dopravní a 

technické infrastruktury aktualizované v letošním roce, tj. r. 2010, uvedených v katalogu na 

internetovém portálu - Ústav územního rozvoje. 

 

Stavební část 

a) Objekty 

 

Bytové domy: 4747 Kč/m
3
  

- Objem:  30 000 m
3 

- Celkem:  142 410 000 Kč
 

Cena za bytové domy celkem: …………………………………………………........ 142 410 000 Kč 

 

Budovy občanské výstavby  

a) Tělovýchova: 8238 Kč/m
3
 

- Objem:  20 000 m
3 

- Celkem:  164 760 000 Kč
 

b) Administrativa: 7358 Kč/m
3
 

- Objem:  10 500 m
3 

- Celkem:  77 259 000 Kč
 

c) Kongresový dům: 5832 Kč/m
3
 

- Objem:  7000 m
3
  

- Celkem:  40 824 000 Kč
 

d) Dům sluţeb: 5125 Kč/m
3
 

- Objem:  15 000 m
3 

- Celkem:  76 875 000 Kč
 

e) VŠ koleje: 4578 Kč/m
3
 

- Objem:  12 000 m
3 

- Celkem:  54 936 000 Kč
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Cena za budovy občanské výstavby celkem:…………………………………........ 414 654 000 Kč 

Objekty celkem ...……………………………………………………………. 557 064 000 Kč 

 

b) Dopravní infrastruktura 

 

Komunikace 884 Kč/m
2
 včetně plochy parkovišť  

- Plocha:  7 104 m
2 

- Celkem:  6 279 936 Kč
 

 

Chodníky dlážděné 926 Kč/m
2
  

- Plocha:  5 620 m
2 

- Celkem:  5 204 120 Kč
 

 

Cyklistické stezky 1192 Kč/m
2 

550m 

- Plocha:  1 375 m
2 

- Celkem:  1 639 000 Kč
 

Dopravní infrastruktura celkem …………………………………………. 13 123 056 Kč 

 

c) Technická infrastruktura 

 

Kanalizace – materiálová charakteristika (beton) 

a) trubní vedení DN 300: 6090 Kč/bm  

 - Délka:  683 m
 

 - Celkem:  4 159 470 Kč
 

b) trubní vedení DN 400: 7826 Kč/bm  

 - Délka:  523 m
 

 - Celkem:  4 092 998 Kč
 

c) trubní vedení DN 600. 11 148 Kč/bm  

 - Délka:  166 m
 

 - Celkem:  1 850 568 Kč
 

d) trubní vedení DN 800: 13 932 Kč/bm  



- 62 - 
 

 - Délka:  46 m
 

 - Celkem:  640 872 Kč
 

 

Kanalizační šachta: 26 x 27 528 Kč/ks = 715 728 Kč 

Cena za kanalizaci celkem:…………………………………………………………… 11 459 636 Kč 

 

Vodovod – materiálová charakteristika (plast) 

a) trubní vedení DN 90: 2442 Kč/bm  

 - Délka:  1 046 m
 

 - Celkem:  2 554 332 Kč
 

 

Plynovod – materiálová charakteristika (ocel) 

a) trubní vedení DN 100: 3939 Kč/bm  

 - Délka:  520 m 
 

 - Celkem:  2 048 280 Kč
 

 

b) trubní vedení DN 150: 5168 Kč/bm 

 - Délka:  260 m
 

 - Celkem:  1 343 680 Kč 
 

Cena za plyn celkem:…………………………………………………………………… 3 391 960 Kč 

 

Elektrické vedení 1526 Kč/bm 

 - Délka:  1 165 m 1165
 

 - Celkem:  1 777 790 Kč
 

 
Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel) 2 296 Kč/bm 

 - Délka:  1 280 m 
 

 - Celkem:  2 938 880 Kč
 

Dopravní infrastruktura celkem …………………………………………. 22 122 598 Kč 
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d) Zeleň 

 

Pokácení nevhodných stromů (Ø kmene 200 – 300 mm – 55 ks)  - 435 Kč/ks …. 23 925 Kč

   

Pokácení nevhodných stromů (Ø kmene 500 – 600 mm – 20 ks) - 7590 Kč/ks ... 151 800 Kč

  

Odstranění křovin a stromů (Ø kmene do 100 mm – 30 ks) - 325 Kč/ks ………… 9 750 Kč 

 

Odstranění starého trávníku a výsadba nového (19 + 54 Kč/m
2
, 59 000 m

2
)  4 307 000 Kč 

  

Výsadba stromů: cca 100 ks, 2925 Kč/ks …………………………………… 292 500 Kč

  

Výsadba keřů:  cca 30 ks, 368 Kč/ks ……………………………………………… 11 040 Kč  

Zeleň celkem ………………………………………………………………..... 4 796 015 Kč

  

CELKEM ………………………………………………………… 597 200 000 Kč (bez DPH)  

                  = 598 000 000 Kč 

Projektové a průzkumné práce 

Objekt zařazen do honorářové zóny III. 

Střední hodnota: 5,99 %  

Cena projektových a průzkumných prací………………………………………  35 820 200 Kč  

 

NUS – Náklady na umístění stavby 

5 % sazbu z 598 000 000 = 29 900 000 

 

Náklady na provozní soubory 

0 Kč 

 

Náklady na inventář, zařízení apod.  

0 Kč 
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REZERVA ………………………………………………………… 29 860 000 Kč  

CENA CELKEM ………………………………………………… 752 472 000 Kč (s DPH)  

 

V ekonomickém zhodnocení není počítáno s bouracími pracemi a rekonstrukcí stávajících 

objektů, pro ně musí být zpracována samostatná analýza. Cena u rekonstrukce je odvislá od 

stupně poškození, materiálové charakteristice objektu a budoucímu funkčnímu vyuţití. 

Bourací práce jsou ovlivněny zejména materiálovými a konstrukčními hledisky jednotlivých 

objektů, pouţitím bouracích strojů, hodinové mzdě zaměstnanců, vzdáleností skladové 

deponie apod. Současně není počítáno s náklady na odkoupení pozemků, které jsou ve 

vlastnictví několika různých podnikatelských subjektů a firem. V případě realizace 

jakéhokoliv projektu město počítá s nabídkou náhradních prostor jednotlivým vlastníkům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 
 

6 Závěr 

Areál bývalého Dolu Petr Bezruč a jeho okolí, je jednou z nejlukrativnějších lokalit Slezské 

Ostravy. Je situována na Jakloveckém kopci s orientací od východu k jihu a západu, díky 

čemuţ zvyšuje svou atraktivitu pro bydlení a rekreaci. Současně má vynikající dopravní 

spojení. Od historického centra Moravské Ostravy je vzdálena pouhých 10 minut MHD a od 

dálnice D1 cca 3,5 km.  

Slezské Ostravě chybí centrální část – jistá forma náměstí, a areál bývalého DPB - s trojicí 

kulturních památek, kterým dominuje ocelová těţní věţ - se pro vytvoření tohoto prostoru 

přímo nabízí. Celkový návrh byl koncipován tak, aby uspokojil nejen potřeby obyvatel 

z hlediska bydlení, ale i vybavenosti a nabídky nových pracovních míst. Vyuţitím této 

lokality by se městský obvod Slezské Ostravy stal do jisté míry soběstačným, nezávislým 

tolik na moravské části Ostravy.  

Plocha nově navrhovaného areálu je vytvořena z několika funkčních zón. Jako primární je 

zamýšlen prostor náměstí, který má nalákat řadu návštěvníků - na historii dolu i hornictví. 

Tomuto účelu velice dobře poslouţí trojice kulturních památek společně s pokusnou štolou, 

které nebudou pouze vizuální připomínkou minulosti, ale návštěvníkům budou schopny 

nabídnout nemalý kus historie. Tato centrální část v sobě skýtá moţnost aktivní i pasivní 

relaxace. Další, neméně důleţitou součástí návrhu, jsou pak funkční zóny pro bydlení, sport a 

občanskou vybavenost.  

Veškeré objekty jsou navrhovány tak, aby nezastínily, či dokonce nepřevýšily dominantu 

nejen upravovaného areálu, ale i blízkého okolí, kterou je jiţ zmíněná těţní věţ. Současně 

jsem menší výšku volila i kvůli zachování oslunění lokality, kdy bude díky menším výškám 

jednotlivých objektů minimalizováno nebezpečí zastínění vrţenými stíny, a rovněţ také 

z důvodu geologických poměrů. 

Areál je také příhodné propojit s přilehlou haldou Ema a Trojickým údolím, jehoţ svaţitý a 

členitý profil nabízí území k rekreačnímu vyuţití pro sportovní a jiné volnočasové aktivity.  

Celý areál bývalého Dolu Petr Bezruč, společně s přilehlým okolím, má vynikající příleţitost 

k získání významného postavení v této městské části Ostravy a společně s ostravskou 

zoologickou zahradou má šanci výrazně se podílet na rozvoji turismu.  
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Příloha č. 1.: Vyznačení hlavních důlních děl včetně ochranné 
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