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1. Úvod 

 

Tématem této diplomové práce je územní studie využití rozvojové zóny v Ostravě-Hrušově. 

 Obsahem práce je rekapitulace teoretických východisek, které byly použity pro její 

vypracování, dále rozbor současného velmi špatného stavu území a komplexní návrh zástavby 

budovami lehkého průmyslu. Řešení je zpracováno variantně. Jedno řešení je vybráno a 

zpracováno podrobněji. Pro toto řešení je vypracován komplexní návrh dopravní a technické 

infrastruktury a ploch zeleně.  

 Celé území je v současnosti velkým sociálním brownfieldem, je proto nutné provést 

značné asanační práce, násypy apod. Na kompletní rekultivaci byl již zpracován podrobný 

projekt, na který práce plynule navazuje a zmiňuje se pouze o jeho nejdůležitějších 

součástech.  

 Cílem diplomové práce je tedy získat co nejvíce informací o řešeném území, 

navrhnout komplexní funkční zástavbu stavbami pro lehký průmysl a nezbytnými 

doplňkovými stavbami, pro vybrané řešení navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu a 

vyřešit plochy zeleně. Práce navíc obsahuje i kompletní vizualizaci řešení a objemovou studii 

vybraného objektu. Pro vybrané řešení je zpracován i orientační ekonomický propočet 

celkových nákladů na případnou realizaci. 

 Celé území je řešeno s ohledem na potřeby města Ostrava a řešení je v souladu 

s územně-plánovací dokumentací. Tato dokumentace byla schválena v roce 1994.  

Práce bude sloužit interním potřebám magistrátu města Ostravy a může být využita 

jako jedna z variant při konečném návrhu nové zástavby v území. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Česká legislativa [1, 2, 3,5] definuje základní pojmy, týkající se dané problematiky takto: 

 

stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem 

zastavěný stavební pozemek - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 

s obytnými a hospodářskými budovami 

zastavěné území - území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; 

nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce 

vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán") 

nezastavěné území - pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy 

plocha - část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v 

politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v 

územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího 

využití a její význam 

zastavitelná plocha - plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje 

veřejná infrastruktura  - pozemky, stavby, zařízení, a to 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť 

a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 
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Stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 

účel využití a dobu trvání.  

Územně plánovací podklady - tvoří je územně analytické podklady, které zjišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v 

území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 

předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z 

vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, 

zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 

plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území"). 

Územní studie - navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Územní plán - stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů. 

Regulační plán - v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro 

vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 

infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 
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2.2 Brownfields 

 

Neexistuje přesně vymezená definice pojmu brownfield. Doslovný překlad z angličtiny 

„hnědá pole“ vychází z barvy takových lokalit na leteckých snímcích. Zde uvedená definice 

brownfieldu [12] vystihuje tento termín asi nejpřesněji. Pro termín brownfield neexistuje 

přesný český ekvivalent. Na druhou stranu je již odborná i laická veřejnost s obsahem tohoto 

termínu dostatečně obeznámena a rozumí mu. V souvislosti s brownfieldy se často používají i 

termíny greenfield a blackfield. 

 

2.2.1 Brownfields 

Brownfields", resp. "brownfield sites" jsou staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně 

efektivně využívané průmyslové a logistické zóny a komerční či obytné objekty v kompaktně 

zastavěných územích a zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve "volné" krajině. 

Představují zásadní problém a překážku pro další rozvoj obcí, měst i regionů směrem k 

udržitelnosti. Vyznačují se neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, zdevastovanými 

výrobními či jinými budovami a přítomností starých ekologických zátěží. Ty jsou 

reprezentovány cizorodými, velmi často toxickými látkami, jimiž je kontaminovaná půda, 

podzemní a povrchové vody i objekty. Na pozemcích i v budovách bývají z minulých období 

shromážděné nebo přechodně uskladněné odpady, včetně nebezpečných a vyskytuje se zde 

velké množství "černých skládek odpadů". Významným rizikem jsou zbytky strojního a 

technologického vybavení, které mohou obsahovat náplně s chemickými sloučeninami 

nebezpečnými pro životní prostředí i pro zdraví lidí (PCB, dioxiny, aj.). Okolí "brownfields" 

je vylidněné a nebezpečné. Zahraniční i tuzemští investoři odmítají do těchto území vstupovat 

v důsledku obav z vysokých nákladů spojených se sanací starých ekologických zátěží a s 

předinvestiční přípravou pozemků. 

 

2.2.2 Greenfields 

Pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná území měst původně určené k 

zemědělskému, lesnickému a rekreačnímu využívání, které byly změnou územně plánovací 

dokumentace definovány jako rozvojové lokality určené k rezidenční, komerční nebo 

průmyslové zástavbě. Po změně funkce dochází k jejich vybavení dopravní a technickou 

infrastrukturou s využitím soukromých či veřejných rozpočtů. Takto připravené plochy jsou 

postupně zastavovány. 
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2.2.3 Blackfields 

Lokality vyznačující se extrémně vysokými hodnotami kontaminace půdy, podzemních a 

povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich 

nové využití. Zdrojem znečišťujících látek, mnohdy toxických, byla těžba a zpracování 

nerostných surovin, průmyslová výroba, skladování a skládkování nebezpečných odpadů, 

doprava a aktivity související s vojenským využitím ploch. Náklady na sanace těchto starých 

ekologických zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich realizace a řešení všech 

souvisejících problémů celkové výdaje pouze znásobí. 

 

2.2.4 Příčiny vzniku brownfields 

Brownfieldy vznikají z mnoha různých příčin. Hlavním důvodem vzniku průmyslových a 

zemědělských brownfieldů je jejich opuštění v důsledku restrukturalizace. Kvůli zavádění 

nových technologií, snížení výroby či nedostatku zájmu o danou surovinu či výrobek bylo 

opuštěno mnoho dříve prosperujících areálů. Typickým příkladem pro zdejší region jsou 

areály bývalých dolů. Ty v minulosti zaměstnávaly několik desítek tisíc lidí a jednalo se o 

velmi prosperující podniky. Se zaváděním nových ekologických paliv přestal být o uhlí zájem 

a těžba tak postupně upadala až byla zcela ukončena. Poté začaly areály postupně upadat a 

tvoří silné průmyslové brownfieldy. Jen málo z nich našlo nové využití. 

Další druhy brownfieldů vznikaly např. odsunem vojenských jednotek na jiné 

stanoviště (vojenské brownfieldy), nebo koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel do jednoho 

místa (sociální brownfield). Brownfieldy vznikaly také poté, co bylo území zasaženo přírodní 

katastrofou. Takovým případem se zabývá i tato práce. 

 

2.2.5 Problémy související s brownfields [12] 

Problémy ekologické 

Hlavním ekologickým problémem je možné znečištění povrchových a podzemních vod a 

kontaminace půdy v důsledku předchozího využívání lokality. V případě průmyslových 

brownfieldů jsou nebezpečné zejména provozní kapaliny strojů a uskladněné těžké kovy a 

chemikálie. K tomuto znečištění velmi přispívají také černé skládky, které jsou do areálů po 

jejich opuštění často naváženy. 

Toto znečištění pak může mít významný negativní vliv na zdraví obyvatelstva v okolí 

lokality. 
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Problémy prostorové 

V současnosti převládá trend zastavovat nové greenfields místo revitalizace brownfields. 

Důvody jsou ryze ekonomické. Do brownfieldů je nutno vložit velké finanční prostředky na 

odstranění zchátralých staveb, likvidaci znečištění apod., což pro investory není rentabilní. 

Důsledkem toho je další nová zástavba na zelených loukách při okrajích měst, často ještě na 

zemědělsky kvalitní půdě, zatímco uvnitř města chátrají rozsáhlé areály, které okolí značně 

hyzdí slouží jako útočiště bezdomovců. Při rozšiřování města jsou navíc kladeny další nároky 

na technickou a dopravní infrastrukturu, což přináší další investiční náklady.  

Brownfields také tvoří významnou bariéru v komunikaci města. Areály jsou oplocené, 

nepřístupné a oddělují tak od sebe jednotlivé části města. 

 

Problémy ekonomické 

Pozemky, na kterých stojí staré a zchátralé budovy postupně ztrácejí svou hodnotu, stejně 

jako pozemky v jejich okolí. Pro potenciální investory není vložení finančního kapitálu do 

brownfields zajímavé. Do těchto ploch jsou navíc často nuceny investovat i města a obce, 

které často zabezpečují brownfields tak, aby neohrožovaly životy a zdraví obyvatel. Při 

opětovném využití areálů by z nového využití mohly plynout daně a snížila by se i 

nezaměstnanost, což by ekonomice obcí jistě prospělo. 

 

Problémy sociálně-kulturní 

Při opuštění lokality se často zvýší nezaměstnanost a tím dojde i k nárůstu kriminality v místě. 

Okolí se tak stane neatraktivním i pro starousedlíky, kteří se postupně vystěhovávají jinam. 

Do neatraktivních lokalit se pak stěhují méně přizpůsobiví obyvatelé a neatraktivní zóna se 

postupně zvětšuje.  

 

2.2.6 Program regenerace brownfields 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest nechalo v roce 2008 

vypracovat Národní strategii regenerace brownfieldů. Tato strategie vznikla na základě 

rozhodnutí vlády z roku 2005 za účelem celkového ozdravění území brownfields, rozšíření 

nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí a dosažení efektivního využití dříve 

zanedbávaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení a krajiny, při 

respektování kulturně-historických, ekonomických ekologických i sociálních hledisek.  
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Střednědobé cíle strategie (do roku 2013) 

- Maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfields 

v programovacím období 2007-2013 – Cílem je kvalitně připravovat projekty tak, aby 

bylo možné využít maximum prostředků z disponibilních zdrojů EU. Dle prováděných 

analýz mají být vytipovány plochy, které jsou vhodné pro čerpání dotačních 

prostředků. 

- zohlednění možnosti regenerace brownfields i pro jiné než průmyslové využití (např. 

smíšená městská funkce, občanská vybavenost, zemědělství, bydlení) 

- rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfields a zabezpečení 

profesionalizace veřejné správy v rámci této problematiky – cílem je podpora 

vzdělávacích programů a školení v rámci institucí veřejné správy a v rámci 

vzdělávacích programů EU jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.  

 

Dlouhodobé cíle (po roce 2013) 

- snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy plně v souladu s principy 

udržitelného rozvoje 

- prevence vzniku brownfields 

- zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj postižených 

regionů 

- zlepšení kvality životního prostředí a odstraňovaní starých ekologických zátěží 

v brownfieldových lokalitách 

- cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů, 

kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný 

- zavedení a zajištění aplikace nejlepší praxe při realizaci projektů regenerace 

brownfieldů, podpora profesionálně řízené realizace regenerace 

 

Pro zajištění financování počítá strategie s několika zdroji 

- evropské fondy – zejména operační programy podnikání a inovace, životní prostředí a 

rozvoj venkova 

- rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí 

- soukromé zdroje – investice developerů, spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

- dluhové financování – půjčky od českých a mezinárodních finančních institucí 
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2.2.7 Faktory důležité pro regeneraci brownfields 

Podle studie Umweltbundesamt zpracované v Německu v roce 2000 jsou pro regeneraci 

brownfields nejdůležitější čtyři faktory 

 

- budoucí využití 

- připravenost místa 

- ekonomická životaschopnost 

- právní rámec 

 

Všechny tyto faktory jsou si rovnocenné, vzájemně provázané a působí společně. 

Podrobně viz [12]. 
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3. Základní informace o území 

 

3.1 Historie měst. obvodu [17] 

 

První písemná zmínka o obvodu se objevuje v roce 1256, kdy tehdejší ves Hrušov zmínil ve 

své listině český král Přemysl Otakar II. Dále se Hrušov objevuje v listinách těšínského 

knížete Kazimíra z roku 1332, tehdy nazván jako Gruschow. Jméno se postupem času měnilo 

a vyvíjelo stejně jako se měnili vlastníci obce. V roce 1426 vlastnil Hrušov Herbort 

z Hrušova, obec nesla název Greysaw, v roce 1447 za knížete Bolka pak Hruszowie, v roce 

1481 za Mikuláše Kropáče z Hrušova Hrussowi a v roce 1568 za Jana Sedlnického se obec 

nazývala Hrussow. Významným milníkem byl rok 1704, kdy byl Hrušov koupen Jindřichem 

Vilémem hrabě Vlčkem za 19 tisíc zlatých, který jej pak o 10 let později připojil ke Slezské 

Ostravě. Roku 1849 byl Hrušov spolu s Muglinovem sloučen s Heřmanicemi, ale v roce 1866 

se opět osamostatnil.Obec nabyla na významu 12. září 1908, kdy byla povýšena na městys. 

Tomu byl o rok později privilegiem císaře Františka Josefa I. přidělen znak. Součástí 

Moravské Ostravy se stal městys v roce 1941.  

Průmyslová historie Hrušova je velmi bohatá. V roce 1838 zde začala těžba uhlí, 

v roce 1847 zde bylo postaveno nádraží Severní dráhy Ferdinandovy. Významným 

průmyslovým objektem byla dlouhá desetiletí První rakouská továrna na sodu založená roku 

1851. Ta byla prvním a hlavním dodavatelem sody na tehdejší rakouský trh. Kromě sody zde 

byla produkována ještě kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a chlorové vápno.  

 

3.2 Znak městského obvodu 

 

 
Obr. 1 – Znak městského obvodu 
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3.3 Charakteristika města a městského obvodu 

 

Město Ostrava je třetím největším městem ČR. Je centrem Moravskoslezského kraje, 

který je nejvýchodnějším krajem ČR. Ostrava má rozlohu přibližně 214 2km  a přibližně  

313000 obyvatel. Velký rozmach zaznamenalo město díky velkým ložiskům černého uhlí, 

které se zde v minulosti těžilo. S tím souvisí i velké množství především těžkého průmyslu. 

Těžba uhlí byla na území města zastavena v 90. letech minulého století.  

Samotná část Hrušov je součástí rozlohou největšího městského  obvodu-Slezské Ostravy. 

Slezská Ostrava je nejvýchodnějším městským obvodem a kromě Hrušova do ní patří ještě 

části Antošovice, Heřmanice, Koblov, Kunčice, Kunčičky a Muglinov. Hrušov se postupně 

stává atraktivní lokalitou pro investory, zejména díky vybudování nového úseku dálnice D1 

z Bohumína do Brna, který vede územím městské části. Ten se tedy začíná měnit z území 

obývaného problémovými obyvateli na rozsáhlou průmyslovou oblast. S tím souvisí i 

vytvoření mnoha pracovních míst, která v regionu scházejí. 

 
Obr. 2 – Administrativní členění Ostravy s vyznačením Hrušova 

 

 

 

 

Hrušov 
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3.4 Klimatické podmínky [20] 

 

Celé území náleží do okrsku MT 10. Tento okrsek je mírně teplý, vlhký a rovinný. 

Nejdůležitější klimatické údaje uvádí následující tabulka. Jedná se o statistické hodnoty za 

posledních 50 let naměřené a zpracované ČHMÚ. 

 

Tab. 1- Klimatické podmínky 

 

3.5 Podmínky pro zakládání [9] 

  

Podle geomorfologického členění ČR se území nachází v provincii západní Karpaty, 

subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku VIII – B 

– 1 Ostravská pánev a okrsku VIII – 1 – b – Ostravská niva. Dle regionální geologie se území 

řadí k severomoravské části karpatské čelní předhlubně – ostravská glaciální pánev.  

Městská část náleží do povodí řeky Odry a úmoří Baltského moře. Hydrologicky je 

území začleněno do rajonu 151 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Podzemní 

voda se vyskytuje především v kvartérních sedimentech tvořených štěrky a písky a pak také 

v četných nesoudržných navážkách. Její hladina byla archivními vrty naměřena na hodnotě 

195,5 – 198 m. n. m. Podzemní voda tedy neovlivní zakládání.  

Dle zařazení oblasti byl stanoven idealizovaný geologický profil: fluviální hlíny – 

fluviální písky – fluviální štěrky – miocénní jíly – karbonské horniny. Vrstvy jsou ovšem 

velmi nestejnorodé s nestejnou mocností a stlačitelností. Základové poměry jsou tedy složité. 

Území je seismicky klidné, není ohroženo seismickými vlivy. Ohrožení ovšem představuje 

hornická činnost, která v oblasti probíhala několik desítek let. Území je velmi poddolované, 

při samotné výstavbě je nutno na tento fakt brát zřetel.  
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4. Současný stav řešené problematiky 

 

4.1 Vymezení území 

 

Území ohraničuje ze severu a západu ulice Bohumínská. Na východě se nachází skládka 

komunálního odpadu města Ostravy, na jihu probíhá železniční trať Bohumín-Studénka. 

Celková rozloha plochy je přibližně 43ha. V územním plánu je území vedeno jako plocha pro 

lehký průmysl. Centrum města se nachází jihozápadním směrem. Dopravní napojení je možno 

z ulice Bohumínské. 

 

 
Obr. 3 – Vyznačení plochy v ortofotomapě 

 

 
Obr. 4 – Letecký pohled na lokalitu 

 

4.2 Širší vztahy 

 

Plocha se nachází na severovýchodním okraji městské části Hrušov. V její těsné blízkosti 

vede dálnice D1, která vede z Brna (cca 180km od Hrušova) přes Olomouc (cca 100 km) až 

k hranicím s Polskem (cca 15 km) a navazuje na dálniční síť ČR. Dálniční sjezd je vybudován 

cca 500m od řešené lokality. Přímé dopravní napojení umožňuje ulice Bohumínská, na kterou 
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dále navazují ulice Frýdecká a Muglinovská, které patří k hlavním dopravním tahům ve 

městě. Vzdálenost od centra města je cca 4 km. Z jižní části je možno území obsloužit 

železniční dopravou po trati Bohumín – Studénka. 

Vzhledem k tomu, že se plocha nachází v místě, kde je výborně přístupná jak pro 

automobilovou, tak pro železniční dopravu, je předpokládané využití pro průmysl ideální. 

 

4.3 Vazba na územní plán [14] 

 

Většina řešeného území je v územním plánu vedena jako plocha pro lehký průmysl. Východní 

čtvrtina je vymezena pro plochu lesa. Tato plocha bude sloužit jako územní rezerva pro 

sousední skládku odpadu. Západní a jižní okraj jsou lemovány plochami drobné a ochranné 

zeleně. Řešená plocha je z jihu a ze západu obklopená většinou plochami pro lehký průmysl. 

Na jihu se nachází ještě menší plocha pro těžký průmysl a v její blízkosti je i menší plocha 

pro hromadné bydlení. Na západě je ještě velmi malá plocha určená pro občanskou 

vybavenost. Z východu řešené území obklopují rozsáhlé plochy lesa, kolem železniční trati se 

nacházejí ještě plochy drobné a ochranné zeleně. Na severu od řešeného území se rozkládají 

plochy drobné a ochranné zeleně, za řekou Odrou pak plochy individuálního bydlení a 

zemědělská půda. 

 

4.4 Současný stav území 

 

4.4.1 Zástavba 

Území bylo v minulosti zastavěno objekty pro bydlení a objekty občanské vybavenosti. 

V roce 1997 postihla území ničivá povodeň, což znamenalo faktickou devastaci všech 

objektů. Obnoveny byly pouze některé, ostatní byly vybydleny a obývány bezdomovci a 

nepřizpůsobivými obyvateli.  

V centrální části se nacházely nízkopodlažní bytové domy, na okrajích rodinné domy. 

Jihozápadní část zaujímala hornická kolonie tvořená přízemními domky, na jihovýchodě byla 

obnovena zahrádkářská kolonie se zahradními domy a boudami.  

Území nabízelo i mnoho prvků občanské vybavenosti. V centrální části se nacházelo 

fotbalové hřiště se šatnami a tribunou. To je v současnosti značně zdevastováno. Vedle hřiště 

se nacházejí tenisové kurty s příslušenstvím, které byly po povodni zcela obnoveny a jsou 

dodnes v provozu. Vedle kurtů je pak zcela devastovaný plavecký bazén. 
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Od povodní obyvatelé oblast postupně opouštějí. Obydleno zůstalo pouze několik 

rodinných domů v ulici Lomonosovově, Husitské a Mašíkově. Ostatní objekty jsou buď zcela 

zdevastovány nebo ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se zejména o zbytky rodinných 

domů a řadových garáží. 

 

4.4.2 Doprava 

Územím prochází poměrně hustá síť komunikací. V relativně uspokojivém stavu je pouze 

ulice Žižkova procházející napříč celým územím směrem V-Z, která je rampami napojená na 

ulici Bohumínskou, která  navazuje na další městskou komunikační síť. Ostatní komunikace 

mají silně narušený zpevněný povrch nebo jsou zcela nezpevněné. Některé jsou navíc 

zasypány odpadem, což znemožňuje jakékoliv jejich využití.  

 

4.4.3 Sítě technické infrastruktury 

Ve velmi špatném stavu jsou rovněž sítě technické infrastruktury. Poté, co se většina obyvatel 

odstěhovala, přestaly být tyto sítě udržované a obnovované. Mnoho z nich je rovněž 

nahrazeno provizorii.  

V území je zavedena jednotná kanalizace, která je napojena přes odlehčovací komoru 

do ČOV na ulici Kaplířova. Ta byla vybudována v rámci výstavby dálnice D47. V případě 

většího deště jsou naředěné odpadní vody svedeny do kanalizace, která přes povodňovou 

čerpací stanici ústí do řeky Odry. Při malém průtoku v řece jsou vody odvedeny gravitačně, 

při větším průtoku je nutno čerpání. Napříč územím prochází i kanalizační sběrač DN1000 

vedený z bývalých chemických závodů jižně od řešené lokality. Kanalizace odvádí odpadní 

vody gravitačně do čerpací stanice a následně do Odry. Kanalizace je ve správě OVaK a.s. 

Vodovodní síť je zásobována z vodojemu VDJ Muglinov o akumulačním objemu 

5740 3m , který pokrývá tlakové pásmo 266,50/261,50 m.n.m. Vodovod vykazuje velké ztráty 

a bude tedy nutná jeho asanace. Vodovodní síť je ve správě OVaK a.s. 

Zásobování elektrickou energií je realizováno přes 22kV linku č.104. V území se 

nacházejí celkem tři trafostanice – dvě na západním okraji území a jedna na severovýchodním 

cípu plochy. Dále je elektrický proud vedený nadzemními vodiči na sloupových stožárech.  

Jihovýchodním okrajem území prochází STL plynovod DN500, který byl dříve 

využívaný jako degazační plynovod provozovaný společností OKD a.s.. V současnosti slouží 

k rozvodu plynu a je součástí STL plynovodního systému města. Jiná plynovodní zařízení 

v oblasti nejsou. 
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V území se nenachází žádný zdroj CZT. Nejbližší takové zařízení je umístěno na ul. 

Křišťanově v Ostravě – Přívoze. 

 

4.4.4 Zeleň 

Velkou část území zaujímá zeleň v různém stavu. V území se nachází VKP č. 108 Máchův 

sad. Část pozemků náleží do LPF, jedná se o pozemky v jižní části lokality v sousedství tratě 

ČD. Další udržovaná zeleň se nachází v zahrádkářské kolonii na východě území. Jedná se o 

zeleň v dobrém stavu na pozemcích soukromých majitelů. Ostatní zeleň v území tvoří plochy 

náletových dřevin, které vznikly přirozenou sukcesí. Vzhledem k nutnosti provést násypy 

v celé ploše území nebude žádná zeleň zachována.  

Do řešené plochy částečně zasahuje na jejím JV okraji lokální biokoridor č.522 

vedoucí od řeky Odry dále směrem na jih k Heřmanickým rybníkům. 

Některé pozemky v území jsou součástí ZPF a LPF. Celková rozloha ploch ZPF je        

122 540 2m  (orná půda a trvalý travní porost tvoří 49 910 2m , zbytek je tvořen zahradami. 

Předpokládá se plné vynětí těchto pozemků ze ZPF. LPF tvoří několik parcel na jihu území o 

celkové ploše 168502m . Rovněž tyto pozemky budou z LPF vyjmuty. 

Změnou územního plánu č. 80R, o které bylo rozhodnuto v roce 2008 byla řešená 

plocha prohlášena plochou pro asanaci. 

 

4.5 Limity a regulativy 

 

Změnou územního plánu z roku 2010 bylo rozhodnuto o tom, že značná část území bude 

oproti původním předpokladům nadále nevyužita a bude sloužit jako územní rezerva pro 

městskou skládku odpadu. Jedná se o východní část území o celkové rozloze 615002m .  

Napříč celým územím prochází kanalizační sběrač z bývalých MCHZ. Tento sběrač 

má DN1000 a své ochranné pásmo o šířce b=2x2,5m, které je nutno respektovat. Dále je OP o 

b=2x2m chráněn plynovod v JV části území a OP o b= 2x2,5m výtlačný kanalizační řad na 

SZ okraji plochy. Při návrhu nové výstavby je nutno rovněž respektovat OP nově 

vybudovaných sítí TI. Jejich velikost a omezení v nich stanoví jejich správci. V území se 

počítá i s vybudováním nové trafostanice 110/22kV s OP = 20m a zdrže pro dešťovou vodu.  

Dále se v území nacházejí tři stará důlní díla, každé s OP o průměru cca 45m. V lokalitě jsou 

umístěny i čtyři pozorovací vrty základní pozorovací sítě podzemních vod Českého 

hydrometeorologického úřadu, každý s OP o poloměru 250m. Vzhledem k nutnosti provedení 
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násypů musejí být stávající vrty zrušeny a přemístěny na náklady investora, což ČHMÚ 

připouští. Do území zasahuje i OP blízké železniční trati o b=30m. 

Železnice může ohrožovat budoucí zástavbu bludnými proudy, proto bude nutné 

provést nezbytná opatření, především vést nové sítě technické infrastruktury především 

v plastových potrubích nebo chráničkách. Území rovněž ohrožuje výstup důlních plynů. 

V oblasti se nacházejí místa jak s nahodilým výskytem důlních plynů, tak i území nebezpečné 

výstupem důlních plynů. Při výstavbě bude nutno řešit opatření proti těmto škodlivým 

vlivům, zejména izolaci spodních staveb. 

 

4.5.1 Regulativy dané územní plánem města 

- Území slouží podstatně neobtěžující výrobě a skladování, příbuzné a doplňkové občanské 

vybavenosti 

 

Využití vhodné: 

- podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, potravinářské 

závody, technické služby, údržba stavebních fondů, inženýrských sítí, veřejných ploch a 

zeleně, opravárenské a servisní provozy 

- čistírny odpadních vod 

- usazovací nádrže 

- hasičské stanice 

- výrobní služby, servisy, opravny, půjčovny 

- zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná a umělecká výroba 

- nájemné dílny a ateliéry, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby 

- skladové obvody a okrsky 

- supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny speciálního průmyslového a 

objemného zboží, stavebnin 

- příslušné komunikace, manipulační plochy, vlečky, parkoviště, odstavné plochy, pro 

nákladní automobily 

- zeleň parková, ochranná 

 

Využití přípustné: 

- vybavenost sloužící širšímu území: administrativa, obchod, služby, stravování, ubytování,       

společenská, výstavní, zábavní zařízení 

- hromadné garáže, areály boxových garáží 
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- nezbytná technická vybavenost 

- benzinové stanice 

 

Využití výjimečně přípustné: 

- byty pohotovostní, majitelů a správců, rodinné domky 

- sportovní, sociální a zdravotnická zařízení 

- malé spalovny odpadů 

 

4.5.2 Regulativy dané správci jednotlivých sítí technické infrastruktury 

V OP vodohospodářských staveb a plynovodu je zakázáno: 

- umísťovat zařízení staveniště 

- budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy 

povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005. 

 

V OP vedení NN, VN a VVN je zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit zdraví, život či majetek osob 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením 

- v případě nadzemního vedení vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m 

 

4.6 Majetkoprávní vztahy 

 

Majetkové složení pozemků v území je velmi pestré. Pozemky vlastní jak fyzické a právnické 

osoby, tak i město Ostrava a Pozemkový fond ČR. Velká část pozemků je ve vlastnictví 

společnosti RPG RE LAND. Některé pozemky patřící městu Ostrava jsou svěřeny do správy 

ÚMOb Moravské Ostravy a Přívozu.  

Město Ostrava v současnosti intenzivně jedná s vlastníky pozemků a snaží se od nich 

zbylé pozemky odkoupit. 
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4.7 SWOT analýza 

 

Jedná se o analýzu, která pomáhá určit optimální využití území. Analýza se zabývá silnými a 

slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami řešeného areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 SWOT analýza 

 

Z uvedených údajů je zřejmé, že navržení areálu pro využití lehkým průmyslem je ideální. 

Výhody značně převažují nad negativy. Z tohoto pohledu lze výstavbu průmyslové zóny 

doporučit. 

 

 

 

 

 



 19 

5. Návrh řešení 

 

5.1 Asanace [9] 

 

5.1.1 Budovy 

V současné době zůstalo alespoň částečně zachováno cca 15 objektů (6 tvoří rodinné domy) 

Trvale obydlené jsou pouze dva rodinné domy. Částečně zachováno je i několik drobných 

staveb (garáže, kůlny...). V jihovýchodní části území je rovněž zachována zahrádkářská 

kolonie s chatkami. Všechny tyto objekty a jejich pozůstatky budou zcela odstraněny. 

Celkový objem staveb k demolici je přibližně 75 000 3m . Jedná se především o zděné objekty 

se šikmou střechou a dřevěným krovem, několik objektů je tvořeno železobetonovým 

skeletem (tribuna bývalého fotbalového hřiště). Demontováno bude rovněž cca 7200m 

oplocení – většinou drátěné pletivo na betonové podezdívce. 

 

5.1.2 Komunikace 

Všechny stávající komunikace jsou v nevyhovujícím stavu a budou odstraněny. Celkově bude 

odstraněno cca 28 650 2m  komunikací s asfaltovým povrchem, 8502m  komunikací 

z betonových dílců a 14 900 2m  komunikací s nezpevněným povrchem. 

 

5.1.3 Inženýrské sítě 

V území bude zachován pouze STL plynovod DN 500 na jihovýchodě a kanalizační sběrač 

z MCHZ DN 1000 vedený napříč celým územím směrem JZ-SV. Ostatní sítě jsou v natolik 

špatném stavu, že nemohou být dále provozovány a budou odstraněny. Předpokládá se, že 

trubní rozvody vody (cca 4150m) a kanalizace (cca 2400m) budou ponechány v místě a pouze 

se zafoukají cementovou směsí. Veškeré kabelové rozvody budou demontovány a odstraní se 

i vzdušné vedení NN včetně všech sloupů (cca 8200m). 

 

5.1.4 Kácení zeleně a skrývka ornice 

Pro realizaci záměru je nutno vykácet velké množství vzrostlé zeleně. Zeleň vznikla převážně 

náletově po opuštění území. Bude vykácena jak velkoplošná zeleň, tak liniová zeleň i solitérní 

stromy. Vykáceny budou rovněž stromy tvořící VKP a také část lesa. Celkem bude vykáceno 

cca 92000 2m   zeleně. 



 20 

Na plochách, které v současnosti náleží ZPF bude provedeno sejmutí ornice (cca 

25 000 3m ), na ostatních nezpevněných plochách se sejmou zahumusované vrstvy (cca 

45 000 3m ) . V celé ploše budou rovněž odstraněny neulehlé násypy a velké množství černých 

skládek (cca 10 0003m ). Sejmutá ornice bude uložena na deponii a následně použita při 

dokončovacích terénních úpravách. Zbytek odtěžené zeminy bude odvezen na příslušnou 

skládku dle platné legislativy. 

 

5.2 Úpravy terénu [9] 

 

Společnost ARPIK OSTRAVA, s.r.o. připravila kompletní návrh pro asanace a úpravy  terénu 

v zájmovém území. Tento návrh připouští dvě možné varianty: 

 

5.2.1 Varianta A 

V území se provedou asanace, odstranění zeleně a skládek odpadů a sejmutí ornice a 

zahumusované zeminy. Následně bude provedeno zvýšení terénu násypy. Budou zvýšeny 

pouze lokální deprese a celé území bude zarovnáno na kótu 201,8 m.n.m., tzn. nad úroveň 

jednoleté vody. Plochy lesa a VKP, které leží níže jsou určeny k zachování a nebudou tudíž 

nasypávány. Na těchto plochách je nutno počítat s možným občasným zaplavením. Nejedná 

se ale o mokřady. Celkový objem navážek činí cca 185 000 3m . Násypy budou prováděny 

pravděpodobně ve dvou vrstvách s pečlivým hutněním. Přesný postup prací bude stanoven na 

základě laboratorních zkoušek. 

Toto řešení umožní zachování VKP a plochy lesa, navíc bude území plynule 

navazovat na okolní terén.  

Území bude ležet prakticky v úrovni hladiny řeky Odry, což znamená, že srážkové 

odpadní vody do ní musí být přečerpávány. Vzhledem k omezené kapacitě čerpadla je nutno 

vybudovat dešťové zdrže o celkovém objemu cca 170003m . 

 

5.2.2 Varianta B 

Budou provedeny asanační práce a sejmutí ornice obdobně jako u varianty A. Celé území 

bude kompletně zvýšeno nad hladinu stoleté vody (kóta 203,92 m.n.m) na kótu 204 m.n.m. 

Objem násypů v tomto případě činí 1 312 000 3m . Vzhledem k tomu, že budou provedeny 

plošné násypy v celé řešené ploše, bude kromě náletových dřevin odstraněna rovněž vegetace 
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v ploše současného VKP a ploše lesa. Toto řešení vyžaduje důkladné provedení násypů 

včetně jejich hutnění a stabilizace.  

Výhodou tohoto řešení je lepší ochrana proti povodním a možnost odvádět srážkové 

odpadní vody do řeky Odry gravitačně. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady, nároky na 

důkladné provádění násypů a také čas, po který by se násypy stabilizovaly. 

Po zvážení všech výhod a nevýhod uvažovaných variant byla nakonec přijata varianta 

B. Důvodem byla především nutnost čerpání dešťových odpadních vod do vodoteče ve 

variantě A, kdy by při případné vyšší hladině řeky a poruše čerpadla mohlo docházet ke 

vzdouvání vody z kanalizace do území a tím by došlo k jeho opětovnému znehodnocení.  

 

5.3 Urbanistické řešení 

 

Byly zpracovány celkem tři varianty urbanistického návrhu. Pro všechny je společné vedení 

hlavní páteřní komunikace napříč celým řešeným územím přes tři kruhové objezdy. Část 

komunikace je vedená směrem VZ, část směrem JZ-SV. Tato komunikace bude umožňovat 

hlavní dopravní napojení celého území na ulici Bohumínskou. Jeden vjezd bude realizován na 

západním okraji území, druhý na severním okraji. Přibližně uprostřed řešené plochy jsou 

navrženy dvě zastávky MHD, jedna v každém směru. 

Dále je vždy společné umístění trafostanice 110/22kV a dešťové zdrže, které budou 

sloužit zásobování celého území elektrickou energií, resp. zajišťovat jeho odvodnění. Tyto 

jsou umístěny vždy na východ od páteřní komunikace mezi ní a územní rezervou pro skládku 

odpadu. K trafostanici je proveden příjezd pro TNV zakončený úvraťovým obratištěm. Kolem 

dešťové zdrže je vedena komunikace ze všech čtyř stran. Mezi hlavní komunikací a těmito 

stavbami je vždy vyčleněn koridor pro vedení všech sítí technické infrastruktury. Řešena pak 

byla vždy jen plocha mezi páteřní komunikací a ulicí Bohumínskou. Navržené stavby 

respektují všechna ochranná pásma i ostatní regulativy. 

 

5.3.1 Varianta A 

Jedná se o ekonomickou variantu. Objekty jsou navrženy tak, aby zaujímaly co možná 

největší plochu tak, aby budoucímu pronajímateli přinášely maximální zisk. Jsou navrženy 

dva větší průmyslové závody (např. velkovýroba nábytku, výroba elektrosoučástek, výroba 

komponentů pro automobilový průmysl apod.), tři haly, ve kterých se počítá spíše s drobnou 
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výrobou či podporou malého podnikání (autoservisy, dřevařské dílny apod.) a administrativní 

budova společná pro celou průmyslovou zónu. 

Část páteřní komunikace vedoucí směrem JZ-SV je prodloužena směrem JZ. Za 

kruhovým objezdem na ni navazuje parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců, na konci 

prodloužení se pak nachází manipulační plocha pro první závod. Z ní jsou zpřístupněny 

sklady materiálů a sklad výrobků. Na oba sklady pak navazuje výrobní hala, jeden sklad je 

přístupný přes spojovací tubus. Na jeden ze skladů pak navazuje budova zázemí pro 

zaměstnance, která obsahuje zejména šatny, jídelny, umývárny apod. Kolem budovy zázemí 

je provedena rozptylová plocha jak ve směru k parkovišti, tak ve směru k zastávce MHD. 

Okolí závodu je osazeno skupinovou zelení, pás zeleně odděluje i rozptylovou plochu od 

zastávky MHD. 

Na severní straně je pak navržen závod, který je na hlavní komunikaci napojen 

odbočkou z centrálního kruhového objezdu. Na ni navazuje manipulační plocha, ze které jsou 

přístupny sklady a za nimi pak hala. Na konci manipulační plochy je navrženo obratiště, které 

svými parametry vyhovuje pro otáčení kamionů. Na druhé straně manipulační plochy se pak 

nachází budovy garáží a opraven, které budou sloužit potřebám závodu a budova zázemí pro 

zaměstnance. Kolem ní jsou opět navrženy rozptylové plochy, a to směrem k zastávce MHD a 

směrem k parkovišti. Přístup na zastávku je navržen přes dva chodníky, stejně jako přístup 

k parkovišti. To je napojeno na hlavní komunikaci přes odbočku.  

U tohoto parkoviště je rovněž navržena administrativní budova. Předpokládá se, že 

budova bude čtyřpodlažní a že bude sloužit provozu celého území. Část kancelářských prostor 

bude pronajímána. Administrativní budova bude od ostatní průmyslové zástavby oddělena 

pásem zeleně. 

Na severním okraji plochy jsou na páteřní komunikaci napojeny ještě tři menší haly 

s předpokládaným využitím pro drobné podnikatele. Halové objekty vedle prostoru pro 

výrobu zahrnují i skladovací plochy a zázemí pro zaměstnance. Dvě nejzápadnější haly mají 

společnou manipulační plochu, třetí hala má pak manipulační plochu vlastní. U všech hal je 

navrženo parkoviště pro osobní automobily. Pěší přístup k těmto halám je navržen od 

zastávky MHD kolem budovy zázemí severnějšího závodu nebo kolem administrativní 

budovy. Kolem hal je navržena skupinová zeleň 

Napříč celým územím bude provedena cyklostezka, která je v celé své trase vedena 

souběžně s páteřní komunikací. Křížení s touto komunikací i chodníky je navrženo kolmo. 

Cyklostezka navazuje na trasu vedenou na západ od řešené plochy, na severním okraji pak 

opouští řešenou plochu a pokračuje dále směrem do Bohumína. 
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Výhodou této varianty je již zmíněná ekonomická výhodnost, nevýhodou téměř žádná 

urbanistická koncepce. 

 

5.3.2 Varianta B 

Tato varianta je zpracována spíše urbanisticky. Jsou navrženy dva větší výrobní závody, pět 

menších hal pro drobné podnikatele a administrativní budova. V ploše jsou kromě 

průmyslových budov navrženy i plochy pro sport a aktivní trávení volného času. 

Na části hlavní komunikace vedoucí směrem V-Z je provedena křižovatka, ze které je 

možno obsloužit oba velké závody. Jižní polovinu území zaujímá větší výrobní závod. 

V popředí je navržena administrativní budova, na kterou přímo navazuje budova zázemí pro 

zaměstnance závodu. Její vybavení bude obdobné jako v předchozím návrhu. Před budovou je 

opět navržena rozptylová plocha směrem k parkovišti a zastávce MHD. Naproti budov 

administrativy a zázemí se nachází jedno větší parkoviště především pro zaměstnance závodu 

a jedno menší parkoviště zejména pro návštěvníky administrativní budovy. Za samotným 

vstupem do závodu je navržena manipulační plocha, ze které jsou přístupné sklady surovin a 

výrobků a také závodní garáže a opravny. Přes sklady je pak přístupná samotná výrobní hala. 

Okolí závodu je osázeno skupinovou zelení. Pěší dostupnost tohoto závodu je možná po 

chodníku, který je vedený od zastávky MHD podél hlavní komunikace. 

Za výjezdem z tohoto závodu bude pět menších výrobních hal, z toho dvě orientované 

podélnou osou S-J a tři orientované směrem V-Z. Jedná se o stejné haly jako v předchozím 

případě. Pro dvě sousední haly jsou vždy navrženy společné manipulační plochy. Na příjezdu 

ke všem halám je navrženo parkoviště pro osobní automobily. Dopravní napojení těchto hal 

na hlavní komunikaci bude realizováno přes centrální kruhový objezd. Pro pěší je dostupnost 

možná od zastávky MHD přímo k halám z východní strany nebo kolem parkoviště většího 

závodu ze západní strany. 

V severozápadní části se nachází menší výrobní závod. Uprostřed jeho centrální 

manipulační plochy je navržen zelený ovál, bude tedy probíhat okružní provoz. Před každým 

skladem je pak navržena větší plocha pro snadnou manévrovatelnost TNV. Z těchto 

manipulačních ploch jsou dostupné jak oba sklady, tak výrobní hala, která oba sklady 

propojuje. Celý závod pak doplňuje budova se zázemím pro zaměstnance, před kterou je 

navržena opět rozptylová plocha, která plynule navazuje na zastávku MHD. Ze západu pak na 

rozptylovou plochu navazuje parkoviště pro zaměstnance.  

Na západ a na sever od tohoto závodu jsou navrženy zelené plochy, které mohou být 

využity pro výstavbu nových budov v případě rozvoje závodu, rozšíření výroby apod. 
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Severovýchodní část řešené plochy zaujímají plochy pro sport a aktivní trávení 

volného času. Jedná se zejména o velkou víceúčelovou sportovní halu. Její povrch a vybavení 

bude uzpůsobeno tak, aby v ní mohlo být provozováno co nejvíce sportovních činností (např. 

volejbal, badminton, sálová kopaná apod.). Součástí bude i nezbytné příslušenství jako šatny 

pro sportovce, občerstvení apod. Hala bude mít vlastní parkoviště pro osobní automobily. 

Naproti sportovní haly je navržen otevřený sportovní areál se čtyřmi tenisovými kurty a 

hřištěm pro pouliční fotbal a basketbal. Tento areál bude rovněž zahrnovat šatny a nezbytné 

příslušenství. Před areálem je navrženo parkoviště pro osobní automobily. Za sportovními 

plochami se nachází ještě minigolfové hřiště, skatepark a zábavní centrum – bar. Na 

minigolfovém hřišti je navrženo osmnáct minigolfových drah, které doplňuje půjčovna 

vybavení, stánek s občerstvením a posezení. Ve vedlejším skateparku budou realizovány 

různé U-rampy a podobné plochy pro jeho maximální využití. Ve vedlejším baru se pak 

nachází prostor pro čtyři bowlingové dráhy. Pro všechny tři stavby je navrženo jedno 

společné parkoviště na přístupové komunikaci. Chodníky pro pěší navazují přímo na zastávku 

MHD. Od ostatní zástavby jsou sportovní plochy oddělené pásem zeleně. I když se návrh 

zaměřil přednostně na využití ploch pro průmysl, vzhledem k výborné dopravní dostupnosti 

by i takové sportovní plochy jistě našly své využití.  

Celým územím je pak obdobně jako v předchozím případě vedena cyklostezka. Od 

předchozího návrhu se liší jen drobnými odchylkami v jejím trasování. 

Výhodou této varianty je výrazně lepší urbanistická koncepce a lepší začlenění nové zástavby 

do okolí. Nevýhodou může být menší zastavěnost, z čehož pak plyne menší výnos pro 

případného investora. 

 

5.3.3 Varianta C 

Tato varianta je pojata jako kombinace obou předchozích. Jsou navrženy opět dva větší 

průmyslové závody a  sedm menších hal. Kromě průmyslových staveb jsou zde navrženy i 

malé parčíky a oddechové plochy. 

Stejně jako v předchozí variantě je na části hlavní komunikace vedené směrem V-Z 

navržena křižovatka, ze které jsou přístupné oba větší výrobní závody. V jižní části je ještě 

před závodem umístěna administrativní budova, pro kterou byla zpracována objemová studie. 

Ta je součástí této práce (viz kap. 6). Před administrativní budovou je navržena 

reprezentativní plocha s lavičkami, velkým množstvím okrasné zeleně apod. Za 

administrativní budovou se nachází ještě malý parčík tvořený okružním chodníkem a několika 

kusy městského mobiliáře. K budově náleží i parkoviště pro několik osobních automobilů. 
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Naproti administrativní budovy je pak navrženo velké parkoviště pro zaměstnance přilehlého 

závodu. Na parkoviště navazuje budova zázemí pro zaměstnance a za ní pak závodní garáže a 

opravny. Před budovou zázemí jsou opět navrženy rozptylové plochy směrem k zastávce 

MHD resp. k parkovišti. Naproti těchto budov se pak nachází samotná výrobní část tvořená 

výrobní halou, dvěma sklady a spojovacím tubusem. Všechny tyto objekty pak spojuje 

manipulační plocha, která je na konci rozšířena kvůli snadnější manipulaci TNV.  Okolí 

závodu je zejména ze západní strany osázeno skupinovou zelení. Pěší přístup k závodu je 

možný od zastávky MHD kolem parkoviště pro zaměstnance. 

Kolem velkého parkoviště pro zaměstnance tohoto závodu je pak dále vedena 

komunikace, ze které jsou přístupné čtyři menší výrobní haly. Dvě s orientací podélné osy V-

Z a dvě s orientací S-J.  Dvě sousední haly mají vždy společnou manipulační plochu. Před 

halami jsou navrženy parkovací místa pro několik osobních automobilů. Přístup pro pěší je 

umožněn buď přímo ze zastávky MHD z východního směru nebo kolem výrobního závodu ze 

západního směru. Od výrobního závodu oddělují halu skupiny vzrostlých stromů. V případě 

nutnosti je možno tyto menší haly začlenit do areálu přilehlého většího závodu a k celému 

areálu vybudovat novou komunikaci odbočkou z centrálního kruhového objezdu. 

Severní část lokality zaujímá menší výrobní závod, řešený obdobně jako v předchozí 

variantě. Opět je navržena manipulační plocha s okružním provozem rozšířená před nájezdy 

do skladů. Oba sklady jsou spojeny výrobní halou, na jeden z nich pak navazuje ještě budova 

zázemí pro zaměstnance s rozptylovou plochou v návaznosti na zastávku MHD. I v tomto 

případě je k závodu navrženo ještě jeho vlastní parkoviště. Okolní plochy závodu, zejména na 

západ a na sever od něj jsou pak ponechány volné jako územní rezerva pro případný rozvoj 

podniku. Na těchto plochách je navržena skupinová zeleň. 

Na východ od tohoto závodu je pak navržen větší park opět tvořený okružním 

chodníkem, který je doplněn lavičkami a odpadkovými koši. Tento park by mohl být 

využíván jak zaměstnanci okolních podniků, tak cyklisty, vzhledem k cyklostezce vedené 

podél parku, nebo díky své dobré dostupnosti i obyvateli nedalekých domů. 

Severní část řešené plochy pak zaujímají tři menší výrobní haly. Stejně jako 

v předchozím případě mají sousední haly společnou manipulační plochu a na přístupové cestě 

parkovací místa pro osobní automobily. Přístup pro pěší je možný od zastávky MHD přes 

park. Na severní straně hal je ještě navrženo osázení skupinovou zelení. Přístupová cesta 

k halám je ještě dále prodloužena a slouží jako přístupová komunikace k čerpací stanici 

odpadních vod. U ní je ukončena úvraťovým obratištěm. 
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Stejně jako v předchozích variantách je napříč územím vedena cyklostezka. Její 

trasování je obdobné jako v předchozích případech. 

Výhodou této varianty je provedení rozumného kompromisu mezi mírou zastavěnosti plochy 

a urbanistickým řešením. Nevýhodou může být o něco větší plocha komunikací a využití 

některých ploch pro parky. 

 

Srovnání jednotlivých variant 
  Varianta A Varianta B Varianta C  

Zastavěná plocha [ 2m  ] 107770 57985 66934 
Plocha komunikací [ 2m  ] 36723 41123 42339 
Plocha chodníků [ 2m  ] 5709 5005 5184 

Plocha cyklostezky [ 2m  ] 2430 2464 2897 
Plochy pro sport [ 2m  ] ----- 4288 ----- 

Počet dřevin 102 111 152 
Tab. 3 Srovnání jednotlivých variant 

 

Vzhledem k uvedené analýze všech variant a vyjmenovaným výhodám a nevýhodám byla 

k dalšímu podrobnému rozpracování vybrána varianta C. 

 

5.4 Dopravní řešení 

Při celostátním sčítání dopravy, které provedlo ŘSD v roce 2005 byly na silnici Bohumínské 

zjištěny následující údaje: 

 

Úsek Muglinovská – Žižkova: 16959 vozidel/den, z toho 5462 těžkých 

Úsek Žižkova – hranice města: 11073 vozidel/den, z toho 3908 těžkých 

 

Zjištěné údaje je třeba brát pouze orientačně z důvodu nedávného otevření nového úseku 

dálnice D1, většina tranzitní dopravy se přesunula na ni. Na druhou stranu se dá očekávat 

poměrně masivní nárůst zatížení komunikací těžkými nákladními vozidly, které budou novou 

zónu obsluhovat. Nová zóna bude pouze cílovým bodem dopravy, tranzitní doprava nebude 

přes lokalitu probíhat. 

Dopravní napojení bude realizováno z ulice Bohumínské (silnice I/58 Rožnov p. R. – 

Příbor – Ostrava – Bohumín). V části, která probíhá okolo řešené plochy je tato komunikace 

řešena jako asfaltový dělený čtyřpruh. Tato komunikace umožňuje napojení řešeného území 
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na komunikační systém města, v opačném směru pak na dálnici D1. Mimoúrovňová 

křižovatka s dálnicí je umístěna cca 500m od řešené lokality. 

Nové vozovky jsou navrženy v třídě dopravního zatížení I (více než 3500 TNV/den) a 

jsou tedy navrženy pro časté pojíždění TNV. Příčný sklon komunikací bude max. 2,5%, jejich 

podélný sklon bude kopírovat sklon terénu. Všechny vozovky budou olemovány betonovými 

obrubami výšky min. 60mm. Tato výška bude snížena pouze v místech přechodů pro chodce, 

a to na 20mm. 

 

5.4.1 Vozidlové komunikace 

Páteřní komunikace vedená napříč celým územím je navržena v šířce 10,5m, většina ostatních 

komunikací v šířce 7m. Pouze komunikace, která zpřístupňuje čerpací stanici splaškových 

vod bude široká 5m. Nájezdy na kruhové objezdy jsou navrženy v šířce 5m. Navržené 

poloměry oblouků na křižovatkách se pohybují od 12m (centrální křižovatka spojující velké 

výrobní závody) po 7m (křižovatka v severní části řešené plochy. Nájezdy na kruhové 

objezdy budou o poloměru 50m. 

Samotné kruhové objezdy jsou navrženy s vnitřním poloměrem 18m a šířkou 

komunikace 6+2,5m.  

Manipulační plochy u velkých závodů budou 33m široké, délka je závislá na 

rozměrech přilehlého skladu. Manipulační plochy u menších hal jsou navrženy o rozměrech 

25x50m. 

Úvraťová obratiště, která jsou v ploše navržena budou mít šířku 6m a délku 21m. 

 

5.4.2 Řešení dopravy v klidu 

Ke každému průmyslovému objektu přísluší parkoviště pro osobní automobily. Vzhledem 

k tomu, že není jasné, jaká výroba bude přesně v objektech probíhat, je počet parkovacích 

míst stanoven odhadem na základě zkušeností z podobné průmyslové zóny v Ostravě – 

Hrabové. Návrh počítá s celkem 232 parkovacími místy včetně míst pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Ty jsou navrženy o rozměrech 3,5x5,0m, ostatní místa budou 

mít rozměry 2,5x5,0m. Komunikace uvnitř parkovišť budou realizovány se šířkou 5,5m. 

Pokud by se v průběhu provozu ukázal počet parkovacích míst jako nedostatečný, jsou u dvou 

větších parkovišť ponechány územní rezervy pro jejich rozšíření. 

Předpokládá se, že parkování a odstavování nákladních vozidel bude probíhat 

v areálech průmyslových závodů při okrajích manipulačních ploch. 
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5.4.3 Chodníky 

Veškeré chodníky jsou navrženy tak, aby co nejúčelněji a co možná nejkratší cestou dovedly 

pěší dopravu od zastávek MHD k jednotlivým navrženým objektům. Chodníky, které budou 

přivádět zaměstnance do průmyslových závodů jsou navrženy se šířkou 3m, ostatní budou 

široké 2m.  Všechny chodníky budou provedeny ze šedé zámkové dlažby kladené do 

štěrkového lože s následným zapískováním. 

V místech křížení chodníků s komunikacemi jsou vždy navrženy přechody pro chodce. 

V případě křížení s páteřní komunikací, kdy by byl přechod příliš dlouhý, je tento doplněn 

středním ostrůvkem o šířce 2m. 

 

5.4.4 Cyklostezka 

Napříč celým územím je vedena cyklostezka, její vedení je popsáno v předchozím textu. 

Cyklostezka bude široká 3m a bude provedena z červené zámkové dlažby kladené do 

štěrkového lože s následným zapískováním. 

 

5.4.5 Zastávky MHD 

V centrální části řešené plochy jsou navrženy dvě zastávky MHD, jedna v každém směru. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o konečnou zastávku provozované linky, je záliv jedné 

z nich prodloužen. Tato plocha bude využívána pro odstavování vozidel a odpočinek řidičů 

před další jízdou. Otáčení bude probíhat na přilehlém kruhovém objezdu. 

 

5.4.6 Dopravní značení 

Podle předpokládaných intenzit dopravy by měly být jednotlivé. křižovatky označeny 

svislými dopravními značkami ,,Hlavní silnice“ a ,,Dej přednost v jízdě“. Kvůli zvýšení 

bezpečnosti je navrženo osadit přechody pro chodce a kruhové objezdy příslušnými svislými 

dopravními značkami při příjezdu k nim. Na hlavní komunikaci by měla být osazena značka 

,,Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou ,,Neplatí pro vozidla MHD“. Na příjezdové komunikaci 

k čerpací stanici splaškových odpadních vod a na příjezdu k trafostanici a dešťové zdrži bude 

umístěna značka ,,Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou umožňující vjezd 

vozidlům pro obsluhu těchto zařízení. Příjezd k čerpací stanici a trafostanici bude navíc 

osazen značkou ,,Slepá ulice“. Parkovací stání musí být vždy označena svislou dopravní 

značkou ,, Parkoviště“, v případě stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

musí být tato značka doplněna příslušným piktogramem. Parkoviště musí být navíc vyznačena 
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vodorovným dopravním značením. Příslušné vodorovné značení musí mít i zastávky MHD, 

stejně jako plochy před ostrůvky na hlavní komunikaci a před nájezdy na kruhové objezdy. 

 

 

5.5 Řešení technické infrastruktury 

 

5.5.1 Vodovod 

Dle vyjádření OVaK a.s. je možno celou lokalitu zásobovat ze stávajícího vodovodu DN 200, 

který je přiveden na západní okraj území v prostoru křižovatky Stará cesta – Žižkova. Trasa 

nového potrubí tvoří dva okruhy a jednu větev. Zokruhování vodovodu přinese především 

větší jistotu dodávky vody v území a také zlepšení tlakových poměrů v síti. Trasování potrubí 

je navrženo vždy jednostranně, přednostně v přidruženém dopravním prostoru a 

v nezpevněných plochách. Pouze v místě manipulačních ploch závodů je potrubí uloženo pod 

pojížděnou částí komunikace. V těchto místech a v místech křížení s komunikacemi musí být 

vedení vloženo do chráničky.  Na východním okraji řešené plochy bude potrubí napojeno do 

stávajícího vodovodu DN80, který zásobuje vodou vedlejší areál OZO. Nepředpokládá se 

budování samostatného požárního vodovodu. Pro případ požáru je v území navrhnuto několik 

požárních hydrantů. Ty jsou umístěny vždy co nejblíže objektům s maximální vzájemnou 

vzdáleností 300m. Při výpočtu potřeby vody nebylo uvažováno s potřebou požární vody. 

Počítá se s omezením dodávky pitné vody v případě požáru. Výpočet potřeby pitné vody viz 

příloha č.2. 

Celková potřeba vody pro území činí 73600l/den. Vodovodní potrubí bude provedeno 

z plastových trub DN200 uložených v hloubce 1,8m do pískového lože. Celková délka 

nového vodovodu bude 2135m. 

V území je navrženo celkem 18 vodovodních přípojek v délce od 2,4m do 32m. Na 

každé přípojce bude osazena vodoměrná šachta s uzávěrem vody před a za vodoměrem. 

 

5.5.2 Kanalizace 

Vzhledem k celkové koncepci území je nutno řešit oddílnou kanalizaci. Dešťové vody budou 

svedeny do dešťové zdrže na severovýchodním okraji území a následně gravitačně svedeny 

do řeky Odry. Splaškové odpadní budou svedeny do čerpací stanice odpadních vod (ul. 

Kaplířova), na kterou navazuje výtlačný řad vedoucí na ČOV v Ostravě – Přívoze. Z důvodu 
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nutnosti provést v celém území plošné násypy budou tyto provedeny tak, aby bylo možno celé 

území gravitačně odvodnit (mírný sklon severním směrem). 

Návrh popisuje pouze variantu, kdy jsou dešťové vody ze střech hal odváděny 

kanalizací. Případ, kdy by tyto vody byly zasakovány do okolního terénu nebyl vůbec řešen. 

Hlavním důvodem je zejména nebezpečí degradace spodních staveb při větších deštích a 

podmáčení rozsáhlých ploch. Takovéto řešení sice vyžaduje vyšší finanční nároky vzhledem 

k větším navrženým průměrům odpadních trub, ovšem z pohledu celkových nákladů na 

realizaci projektu je tato vyšší investice zanedbatelná. 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech nově navržených objektů a 

z komunikací. Dešťová voda z nezpevněných ploch bude vsakována. Hlavní sběrač bude 

veden v ose hlavní komunikace od vjezdu do území na západě, zaústěn bude do dešťové 

zdrže. V prostoru hlavní křižovatky pak do něj bude zaústěna kanalizace vedoucí z jižního 

závodu (Větev A), kanalizace odvodňující část střech severního závodu (Větev C) a 

kanalizace odvodňující přilehlou část komunikace (Větev B). Dále budou do sběrače 

napojeny větve odvodňující obě větší parkoviště (Větev D a E).  V prostoru zastávek MHD 

bude zaústěna větev odvodňující zbytek střech severního závodu (Větev F) a větev vedená od 

jižních menších hal (Větev G). Před dešťovou zdrží se ještě připojí větev od menších hal na 

severu (Větev H), do které bude ještě zaústěna kanalizace odvodňující zbylou část hlavní 

komunikace (Větev I). Těsně před zaústěním do zdrže se do hlavního sběrače napojí ještě 

kanalizace vedoucí od trafostanice (Větev J). Voda bude přivedena do dešťové zdrže z její 

jižní strany a odtud postupně odváděna gravitačně do řeky Odry. Celkový objem dešťové 

zdrže bude přibližně 7900 3m . Na potrubí odvodňujícím parkoviště budou osazeny  

odlučovače ropných látek o celkové kapacitě Q=50l/s s dvoustupňovým odlučováním. 

Dešťová kanalizace bude provedena betonových trub, uložených v hloubce 3,15m. DN 

jednotlivých trub viz výkres č.10 a příloha č.3. Délky jednotlivých větví viz tab. 4. 

Před každým závodem je ponechána volná plocha, kterou mohou budoucí investoři 

využít k vybudování vlastních dešťových zdrží. Vodu z nich pak mohou používat 

k technologickým účelům.  

Splašková kanalizace se skládá ze dvou větví a hlavního sběrače. Ten odvádí odpadní 

vody ze severnějšího závodu a ústí do čerpací stanice. Na něj se v prostoru hlavní křižovatky 

napojuje větev vedoucí z jižnějšího závodu (Větev A) a cca o 100m dále větev, která odvádí 

vody z trafostanice a menších výrobních hal (Větev B). Splašková kanalizace bude provedena 

z trub Ultra Rib II, uložených v hloubce 2,1m. DN jednotlivých. trub viz výkres č.10 a příloha 

č.3. Délky jednotlivých větví viz tab. 4. Kanalizační přípojky jsou navrženy v délkách          
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od 5,5m do 35m. Na každé přípojce musí být osazena revizní šachta kvůli kontrole jakosti 

vypouštěných odpadních vod. 

 

Délky jednotlivých větví navržené kanalizace 

Dešťová kanalizace Splašková kanlizace 
Větev Délka [m] Větev Délka [m] 

Hl. sběrač 455,24 Hl. sběrač 843,26 
A 256,41 A 230,74 
B 59,36 B 211,07 
C 47,32     
D 57,51     
E 94,95     
F 28,46     
G 172,22     
H 203,62     
I 128,91     
J 163,01     

Celkem: 1667,01 Celkem: 1285,07 
Tab. 4 Délky jedn. větví kanalizace 

 

5.5.3 Plynovod 

Nově navržený plynovod bude napojen na stávající vedení DN500 v jihovýchodní části 

řešeného území. Trasa nového plynovodu je navržena v souběhu s trasou vodovodu, tzn. 

budou vytvořeny dva okruhy a jedna větev. Vzhledem k tomu, že se jedná o STL plynovod, 

mohou být v rámci přípojek na jednotlivých objektech osazeny regulátory tlaku plynu. Pro 

samotnou výrobu pak bude k dispozici jak STL, tak NTL plynovodní přípojka. Plynovod 

bude proveden z PE trub DN225. Celková délka plynovodu činí 1910m. Potrubí bude uloženo 

v hloubce 1,2m. Při křížení s komunikacemi a v místech vedení pod manipulačními plochami 

jednotlivých závodů je nutno uložit vedení do chráničky.  

Plyn bude sloužit pouze pro technologické účely. Vzhledem k tomu, že dosud není 

znám typ výroby, je velmi obtížné určit celkovou potřebu plynu pro území. Ta tak bude 

stanovena až v dalších stupních dokumentace, kdy budou známi konkrétní investoři a jejich 

nároky. Pro účely této studie byl stanoven průměr potrubí na DN225. Tento průměr postačuje 

k obsluze celého území pro nejnáročnější technologické procesy.  

V řešené ploše je navrženo celkem 17 plynovodních přípojek v délkách od 2,1m do 

30m. Na každé přípojce musí být osazena skříň s HUP.  
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5.5.4 Vedení elektrické energie 

Pro zásobování celého území elektrickou energií bude vybudována nová trafostanice 

110/22kV ve východní části řešené lokality. Z tohoto důvodu bude muset být prodlouženo 

vedení VVN 110kV, které se nachází severně od řešené lokality. Z trafostanice bude vedeno 

podzemní vedení VN 22kV. Jeho trasa je navržena v souběhu s vedením vodovodu a 

plynovodu. Opět budou vytvořeny dva okruhy a jedna větev. V areálech jednotlivých závodů 

budou vybudovány malé trafostanice 22/0,4kV, ke kterým bude přivedeno odbočkou vedení 

VN 22kV. Pro výrobu tak bude k dispozici jak vedení VN, tak vedení NN. Podzemní vedení 

0,4kV pak bude rozvedeno pouze v areálu podniku, jednotlivá dílčí vedení nebudou spojena. 

Kabelové vedení NN bude uloženo ve společné trase s vedením VN. Pro dvě skupiny menších 

výrobních hal bude vybudována vždy společná trafostanice. Z té jižnější pak bude napájeno 

ještě vedení veřejného osvětlení. To bude vedeno podél komunikací pouze na veřejně 

přístupných místech. Eventuální vybudování v areálech výrobních závodů si zajistí budoucí 

investoři sami. Při umísťování stožárů veřejného osvětlení bude brán zřetel zejména na 

osvětlení křižovatek, chodníků a parkovacích míst. Celkem je navrženo 63 sloupů VO. Každý 

sloup má výšku 5m a výkon 70W. 

Kabelové vedení NN bude uloženo v hloubce 0,36m, VN pak v hloubce 1,4m Při 

křížení vedení s komunikacemi nebo při uložení pod manipulační plochy podniků je nutno 

vložit vedení do chráničky. Celková potřeba el. energie viz příloha č.4. 

 

5.5.5 Sdělovací vedení 

Telekomunikační služby v území budou vyřešeny rozšířením stávající sítě společnosti O2. 

Napojení na stávající vedení bude realizováno ve východní části lokality za ulicí 

Bohumínskou. Sdělovací vedení bude uloženo v souběhu s ostatními sítěmi. Kabely budou 

uloženy v hloubce 0,45m Při křížení s komunikací a při vedení pod manipulačnímu plochami 

závodů je nutno vložit vedení do chráničky. 

 

5.5.6 Teplovod 

Počítá se s vybudováním nového teplovodního potrubí odbočkou z vedení teplovodu DN200, 

který vede v blízkosti lokality po levém břehu řeky Ostravice. Na nově vybudovaném potrubí 

bude umístěna výměníková stanice jižně od řešené plochy. Teplonosným médiem v řešené 

lokalitě bude horká voda. Trasa teplovodu je navržena v souběhu s ostatními sítěmi TI. Nový 

teplovod DN200 bude uložen v hloubce 0,85m. Při křížení s komunikací a v případě vedení 

teplovodu pod manipulačními plochami závodů je nutno vložit vedení do chráničky. 
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Pro tento typ zástavby se uvažuje s potřebou plynu 2/20 kmMW . Pro celé území tedy 

vychází orientační potřeba 8,3MWh/rok. 

 

5.6 Řešení zeleně 

 

Před provedením celoplošných násypů bude sejmuta ornice z ploch, které momentálně náleží 

do ZPF, z ostatních nezpevněných ploch budou sejmuty zahumusované vrstvy. Tyto skrývky 

budou použity pro provedení konečných terénních úprav v okolí staveb. 

Pro lepší začlenění nové zástavby do okolní krajiny je v území navrženo celkem 152 

dřevin. V okolí jižnějšího závodu je navrženo několik skupin stromů, které budou zejména 

opticky oddělovat závod od nedaleké komunikace. Bude vysazena skupina habrů obecných, 

skupina olší šedých a skupina dubů letních. V parčíku vedle administrativní budovy bude růst 

skupina dubů zimních, olší šedých a javorů mleč. Za lavičkami bude vysazeno pět kusů 

ptačího zobu obecného. Před administrativní budovou se vysadí dvě skupiny svíd krvavých, 

které bude doplňovat pás ptačího zobu obecného. Vedle většího parkoviště porostou dvě olše 

šedé, které budou doplněné keřovým patrem tvořeným hlohem jednosemenným. Jižní závod 

od menších hal budou oddělovat čtyři duby letní, okolo nich pak poroste několik ptačích 

zobů. V okolí trafostanice bude vysazena skupina habrů obecných a dubů lesních. Za menšími 

halami pak poroste ještě skupina olší šedých a pás ptačího zobu obecného. 

Okolí severnějšího závodu bude osazeno hojněji. Je to dáno především tím, že kolem 

závodu jsou ponechané volné plochy pro budoucí rozvoj závodu. V návrhu jsou právě tyto 

plochy osázeny stromy kvůli optickému oddělení závodu od komunikace. Jsou navrženy 

skupiny habrů obecných, dubů zimních a olší šedých. Před závodem pak poroste několik dubů 

zimních a buků lesních. V areálu závodu pak budou dva javory mleč. V centrálním parku 

budou vysazeny javory mleč a duby zimní. Keře budou zastoupeny ptačím zobem obecným a 

hlohem jednosemenným. V okolí menších hal navržených na severu řešené plochy budou 

osazeny  habry obecné, olše šedé a javory mleč, které doplní několik ptačích zobů obecných. 

Nejreprezentativnější zeleň je navržena před administrativní budovou. Na okraji k ní 

příslušející plochy bude vytvořen pás z ptačího zobu obecného, ve středu této plochy pak 

porostou čtyři javory klen. 

Zeleň v celém areálu je navržena tak, aby působila příjemným dojmem a zároveň byla 

co nejméně náročná na údržbu. Udržovat bude potřeba pouze trávník, stromy budou 
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prořezávány jednou ročně, zároveň budou odstraňovány větve zasahující do komunikací. 

Dřeviny nesmí být vysázeny v místě vedení sítí technické infrastruktury. 

 

5.7 Řešení z pohledu osob se sníženou schopností pohybu a orientace [4] 

 

Celou plochu je třeba posuzovat i ve smyslu vyhlášky 398/2010 Sb. užívání staveb osobami 

se sníženou schopností a orientace. Některá nově vytvořená pracovní místa mohou obsadit 

osoby s různým typem postižení. 

 

5.7.1 Chodníky, přechody 

Všechny chodníky musí být šířky min. 2m. Na jedné jejich straně musí být zvýšený obrubník 

o výšce min. 60mm. Lavičky nesmí být umístěny v pochůzích plochách chodníků, ale 

v zálivech. Tyto zálivy nesmí být delší než 6m. V opačném případě je nutno vést zvýšený 

obrubník na opačné straně chodníku. Vzhledem ke sklonu terénu, nebudou podélné sklony 

chodníků překračovat normové hodnoty. Výškový rozdíl mezi komunikací a chodníkem bude 

minimálně 80mm, pouze v místech přechodů pro chodce bude tento rozdíl snížený na 20mm. 

Všechny přístupy k přechodům pro chodce musí být vybaveny varovným pásem o 

šířce 400mm a signálním pásem o šířce 800mm. Tento pás musí být zakončen u vodící linie. 

Jak varovný tak signální pás musí být proveden ze slepecké dlažby, která navíc musí být 

barevně kontrastní proti okolí. Délka většiny přechodů bude 7m, je navrženo doplnit tyto 

přechody vodícími proužky. Pouze na hlavní páteřní komunikaci by byly přechody příliš 

dlouhé (10,5m). Z důvodu bezpečnosti jsou uprostřed těchto přechodů navrženy ostrůvky o 

celkové šířce 2m.  

 

5.7.2 Zastávky MHD 

Hrana nástupiště zastávky bude ve výšce 200mm nad komunikací, budou použity 

bezbariérové obrubníky. Při okraji nástupiště bude kontrastně zvýrazněn pás o šířce 400mm 

od hrany nástupiště. Zastávky budou vybaveny signálními pásy šířky 800mm, které musí 

navazovat na vodící linii a směřovat k prvním dveřím vozidla při zastavení na zastávce. 

Označník zastávky musí být ze strany označen štítkem s názvem zastávky v Brailově písmu. 
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5.7.3 Parkovací stání 

Na všech navržených parkovištích jsou uvažována místa pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. jedná se o kolmá stání, jejich velikost je 3,5x5m. Podélný ani příčný 

sklon těchto stání nepřekračuje limity dané normou. Pro potřeby těchto osob je navrženo vždy 

alespoň 5% stání z celkového počtu míst. Na tato stání navazují chodníky s výškovým 

rozdílem maximálně 20mm. 

 

5.7.4 Prostor před budovami, vstupy do budov 

Před vstupem do každé budovy jsou navrženy plochy mnohem větší než normou požadované. 

Rovněž podélný a příčný sklon těchto ploch splňuje normové hodnoty. Vstupní dveře jsou 

většinou navrženy jako prosklené. Z tohoto důvodu je nutno na ně umístit ve výšce 800-

1000mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600mm výrazně kontrastní pruh o šířce min. 50mm 

jasně viditelný proti pozadí. Zasklení těchto dveří rovněž nesmí zasahovat níže než 400mm 

nad spodní hranou dveří. Klika bude umístěna ve výšce 1100mm. 

Vnitřní dispozice jednotlivých budov nejsou předmětem řešení této práce. Úpravy pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace uvnitř těchto budov budou řešeny při jejich 

komplexním návrhu. 

 

5.8 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

 

Byly zpracovány seznamy aktivit, které mohou ovlivnit životní prostředí. Tyto aktivity jsou 

rozděleny na konstrukční fázi a provozní fázi. Dále jsou vymezeny socio-ekonomické 

impakty. Rozbor vlivu je proveden Fullerovou metodou a metodou alokační. Tento rozbor je 

uveden v přílohách č. 6 a 7. 

 

5.8.1 Aktivity konstrukční fáze 

Odstraňování skládek – Odstranění černých skládek bude mít pozitivní vliv na mikroklima 

v území a  životní prostředí vůbec. Území přestane být ohroženo kontaminací nebezpečnými 

látkami. 

Provádění násypů – Násypy způsobí zánik významného krajinného prvku a části lesa. 

Pozitivní vliv budou mít na dešťové vody, které budou volně odtékat a nebudou tvořit 

„jezera” v území. 
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Hutnění násypů – Hutnění bude prováděno těžkými stroji, což způsobí zejména zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v okolí. 

Doprava na staveništi – Zvýší se dopravní zatížení v okolí, zejména těžkými nákladními vozy, 

v okolí budou zvýšeny exhalace škodlivých plynů, míra hluku a prašnost. 

Doprava mimo stavbu – Okolí může být znečištěno bahnem od kol stavebních strojů. Zvýšení 

dopravy způsobí nárůst hluku a míry prachu v okolí. 

Odvodnění staveniště – Dešťové vody budou v průběhu výstavby sváděny do jímky, což 

může způsobit změnu hydrogeologických podmínek podloží. 

Zemní práce – Při výkopech budou použity těžké stavební stroje, které produkují zvýšené 

množství exhalací. Ovlivněna může být i eroze půdy. 

Uskladnění půdy – Uskladněná zemina způsobí pouze snížení estetičnosti krajiny. Toto bude 

pouze dočasné, uskladněná zemina se na konci výstavby použije k modelování terénu, což 

naopak estetičnost krajiny zvýší. 

Dočasné budovy – Stavby zařízení staveniště pouze dočasně sníží estetický ráz okolní krajiny. 

Po ukončení výstavby budou opět odvezeny. 

Sklady materiálů – Skladování materiálů bude prováděno dle příslušných norem. Otevřené 

sklady sníží estetickou hodnotu krajiny. Životní prostředí může být ohroženo i při neodborné 

manipulaci nebo havárii. 

Přítomnost dělníků – Bude zvýšen počet dočasných staveb na staveništi. Bude produkováno 

rovněž zvýšené množství odpadu. 

Emise prachu a škodlivých plynů - V průběhu stavby bude produkováno zvýšené množství 

škodlivin, které ale nesmí překročit příslušné normové hodnoty. Zvýšení škodlivin v ovzduší 

může mít negativní vliv na zdraví obyvatelstva v blízkém okolí. 

Odpadní vody a nakládání s odpadem - Bude produkováno zvýšené množství odpadu. Při 

neodborném zacházení s odpadem může dojít ke kontaminaci podloží. Odpadní vody budou 

jímány do žumpy, která musí být vodotěsná. 

Nakládání s nebezpečným odpadem, náhodné rozlití - Při dodržení všech předpisů a norem 

nehrozí žádné riziko. V případě nedodržení zásad může dojít ke kontaminaci půdy. 

 

5.8.2 Provozní fáze 

Budovy - Stavby naruší celkový ráz okolní krajiny. Na druhou stranu přinesou několik stovek 

nových pracovních příležitostí, což způsobí zlepšení nálady lidí. Novou výstavbou se 

několikanásobně zvýší cena pozemků v místě. 
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Doprava v místě - Zvýší se dopravní zatížení zejména kamionovou dopravou. To bude mít za 

následek zvýšení hladiny hluku a prachu. 

Doprava mimo lokalitu – Bude zavedena nová linka MHD. Výsledkem bude zlepšení ovzduší 

ve městě a zlepšení nálady obyvatel. 

Parkování v místě – Výstavba způsobí zvýšení nároků na parkování vozidel v místě. Hrozí i 

únik ropných látek do podloží. 

Zavlažovací a odvodňovací systémy – Stavby mohou negativně působit na vodní poměry 

v místě, zejména na hladinu podzemní vody. Může být změněná jakost podzemních vod. 

Nový odvodňovací systém spolehlivě odvede srážkové vody mimo lokalitu. V území se 

nebudou tvořit jezírka a laguny. 

Zásobení vodou - Stavba bude mít vysoké nároky na vodu. Stávající vodovod bude muset 

projít rekonstrukcí. Vybudováním nového vodovodu se zvýší cena pozemků. 

Ostatní sítě TI - Při závadě na TI hrozí potenciální riziko požáru a následné zvýšení množství 

exhalací v ovzduší. 

Údržba - Údržba objektu a okolí způsobí, že nebudou obnovovány černé skládky, to bude mít 

za následek zvýšení estetičnosti krajiny a celkové zlepšení životního prostředí. 

Odpadní vody a odpad - Odpadní vody budou odváděny na ČOV, což způsobí její zvýšenou 

zátěž. Dešťové vody budou odváděny přímo do řeky Odry, což může způsobit její mírné 

znečišťování. Provoz budov může produkovat zvýšené množství odpadu, který ale bude 

likvidován dle příslušných předpisů, v těsné blízkosti se navíc nachází skládka. 

Nakládání s nebezpečnými látkami – Při neodborném zacházení s nebezpečným odpadem 

může dojít ke kontaminaci půdy. 

Lidská přítomnost – Stavba se nachází v zastavěném území. Zvýšená lidská přítomnost 

nebude mít negativní vlivy na krajinu ani ekosystémy. 

 

5.8.3 Socio-ekonomické dopady 

Zdravotní vliv na obyvatelstvo – Stavba přinese mnoho nových pracovních míst, což zlepší 

náladu obyvatelstva. Negativem může být zvýšení dopravy, zejména kamionové. Doprava 

bude ale vedena přednostně přes neobydlené území, negativní vliv na zdraví obyvatel tak 

bude minimální. 

Zátěž hlukem a vibracemi – Vzhledem k typu výroby nebude produkováno nadlimitní 

množství hluku a vibrací. Tyto může způsobit pouze zvýšení dopravní zátěže. Vliv na 

obyvatelstvo bude minimální. 



 38 

Vliv na kulturní hodnoty – Bude odstraněn významný krajinný prvek a část plochy lesa. To 

způsobí snížení estetické a kulturní hodnoty krajiny. Bez toho by ovšem úprava území nebyla 

možná. 

Vliv na počet pracovních příležitostí – Stavba nabídne několik set nových pracovních 

příležitostí a významně přispěje ke snížení nezaměstnanosti v regionu. 

Vliv na estetickou hodnotu – Stavba bude realizována poměrně daleko od trvale obydlených 

domů. V její blízkosti bude dálnice a skládka odpadu. Z tohoto hlediska je umístění v podstatě 

ideální. Stavba nenaruší ráz okolní krajiny. 

Zájem a postoj veřejnosti – Vzhledem k tomu, že území dnes tvoří silný sociální brownfield, 

je prakticky nevyužíváno a je plné černých skládek, veřejnost jistě ocení jeho nové využití, 

které navíc přinese nové pracovní příležitosti i za cenu likvidace významného krajinného 

prvku a části plochy lesa. 

Vliv na infrastrukturu – Budou vybudovány nové sítě dopravní a technické a infrastruktury, 

které zvýší cenu pozemků. Stavba navíc přitáhne do regionu nové investory a přispěje k jeho 

dalšímu rozvoji. 

Vliv na osídlení – Vzhledem ke zvýšení počtu pracovních příležitostí je možné, že se do 

blízkého okolí nastěhují noví obyvatelé.  

 

Z provedené analýzy je patrno, že vlivy nové výstavby na životní prostředí nebudou nijak 

významné. Nepatrná negativa jsou převážena výraznými pozitivy. Z tohoto pohledu lze 

výstavbu průmyslového areálu doporučit. 
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6. Administrativní budova 

 

Vzhledem ke stupni dokumentace, kterým se tato práce zabývá (územní studie) jsou údaje 

v této kapitole pouze orientační. Nejsou přímo specifikovány detaily, materiály apod. Další 

podrobnosti  jsou obsahem následujícího stupně dokumentace (dokumentace pro územní 

rozhodnutí), kdy bude znám konkrétní investor a návrh se bude upravovat dle jeho 

požadavků. 

 

6.1 Účel objektu 

 

Budova je navržena pro nutné provádění administrativních činností v rámci průmyslového 

areálu. Většina podlahové plochy budovy proto zaujímají kanceláře. Na každém podlaží je 

pak navržena zasedací místnost, která může být v případě potřeby předělána                           

na velkoprostorovou kancelář. V 1NP je navíc navrženo nezbytné příslušenství jako např. 

jídelna vč. kuchyně a bufet. V každém podlaží jsou navíc zřízeny hygienické prostory. 

 

6.2 Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

 

Architektonická koncepce budovy vychází z toho, že bude umístěna v rámci průmyslového 

areálu. Stavba je navržena tak, aby byl veškerý prostor účelně využitelný, aby její celkový 

obraz korespondoval s okolní zástavbou při co nejmenších nákladech na výstavbu.  

Budova je navržena jako čtyřpodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Skládá se ze 

dvou vzájemně kolmých stejně velkých křídel, v místě jejich spoje je navrženo diagonální 

zkosení. Obě křídla tvoří dvojtrakt, v užším jsou vedeny chodby, v širším pak samotné 

kancelářské prostory. 

Barevné řešení fasády bude upřesněno později, dle přání investora. Pro účely této 

studie byla použita žlutá s bílými pruhy v místě oken. V šikmé části, která bude tvořit 

reprezentativní část celého objektu je navrženo prosklení v celé světlé výšce místností. 

V místě stropních konstrukcí pak bude prosklení přerušeno a provedena stejná omítka jako na 

okolních plochách. 

Před objektem bude vytvořena zpevněná plocha osázená čtyřmi skupinami laviček, 

mezi nimi pak bude vysazen okrasný strom. Okraje této plochy budou osázeny okrasnými 

keři. Tato zeleň bude vyžadovat pravidelnou údržbu. 
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Přístup k objektu je navržen z této zpevněné plochy, hlavní vchod bude situován 

v šikmé prosklené části. Tento vchod stejně jako celá přístupová trasa bude plně bezbariérový. 

 

6.3 Užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace 

 

Celková zastavěná plocha činí 724,5 2m . Obestavěný prostor činí 10070,5 3m .  

 

Podlahové plochy: 

Celková podlahová plocha kanceláří................................................1325,18 2m  

Celková podlahová plocha komunikačních prostor......................... 648,042m  

Celková podlahová plocha prostor příslušenství..............................417,572m  

Celková podlahová plocha............................................................ 2390,792m  

 

Komunikační prostory jsou v celém objektu orientovány na sever a na západ. Kancelářské 

prostory budou orientovány na jih a východ. Z tohoto důvodu bude nutno provést nezbytná 

opatření (např. markýzy, žaluzie) proti nadměrnému přehřívání interiéru budovy a tepelné 

nepohodě zaměstnanců v letních měsících. 

Všechny kancelářské prostory splňují normové nároky na oslunění a osvětlení. 

 

6.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Stavba bude provedena jako montovaný železobetonový skelet. Materiál obvodového pláště 

stejně jako specifikace jeho jednotlivých vrstev a materiály vnitřních příček budou upřesněny 

v dalším stupni dokumentace. Způsob založení bude upřesněn po provedení 

inženýrskogeologického průzkumu, počítá se ze založením na železobetonových patkách. 

Samostatně založeny budou schodiště a výtah. Spodní stavba bude klasická s tradičním 

pořadím vrstev.  

Nosný skelet budou tvořit železobetonové sloupy 400x400mm a desky tloušťky 

200mm. Výztuž bude navržena na základě provedeného statického posouzení konstrukce. 

Konstrukční výška podlaží je 3,4m, světlá výška místností 3,1m. Celková výška stavby činí 

14,6m vč. 0,7m vysoké atiky. 

V objektu jsou navrženy celkem tři schodiště. Centrální je umístěno ve spojení obou 

křídel. Jeho šířka je 1800mm. Další dvě, vždy o šířce 1200mm jsou navržena na koncích obou 
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křídel. Obě tato schodiště jsou navržena jako pomocná, jejích hlavním smyslem je rychlá 

evakuace v případě požáru objektu. Výtah se nachází vedle centrálního schodiště. Jeho vnitřní 

rozměry jsou 1100x1400mm a vyhovuje tak požadavkům na bezbariérovost. 

Podlahovou konstrukci bude tvořit betonová mazanina se samonivelační stěrkou a 

následnou povrchovou úpravou dle požadavků uživatelů. Stropy budou opatřeny podhledy. 

Střecha bude plochá s tradičním pořadím vrstev. Její vyspádování bude provedeno 

směrem ke vtoku do dešťové kanalizace (viz výkres č.10). 

 

6.5 Tepelně technické vlastnosti 

 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní materiály pro obvodový plášť ani 

specifikovány výplně otvorů, nejsou stanoveny tepelně technické vlastnosti objektu. 

 

6.6 Způsob založení objektu 

 

Počítá se se založením objektu na železobetonových patkách. Specifikace patek (materiály 

rozměry) budou stanoveny na základě provedeného inženýrskogeologického a 

hydrologického průzkumu a statického posouzení konstrukce. 

 

6.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

Ve fázi výstavby bude životní prostředí znečišťováno exhalacemi a prachem, produkovanými 

zvýšenou dopravou a stavebními procesy. Okolí může být obtěžováno zvýšeným hlukem. 

V provozní fázi nebude stavba představovat žádné riziko pro životní prostředí. Nebudou 

produkovány nebezpečné odpady ani zplodiny. Produkce komunálního odpadu bude na 

obvyklé úrovni. 

 

6.8 Dopravní řešení 

 

Před budovou je navrženo parkoviště  s celkem 40 parkovacími místy.Toto parkoviště je 

dimenzováno dle požadavků normy ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. Od 

parkoviště je pak veden chodník přímo k hlavnímu vchodu do objektu. Druhý přístup 

k objektu je navržen od parkoviště pro zaměstnance sousedního závodu. 
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6.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Objekt se nachází v území, které je ohroženo výstupem důlních plynů. Z tohoto důvodu je 

nutno použít speciální hydroizolaci spodní stavby, která bude plnit zároveň i funkci ochrany 

proti těmto plynům (např. FATRAFOL 803). 

 

6.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb. (o územním plánování a stavebním řádu) a 

vyhlášky č. 501/2006  Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) v platném znění. 

Stavba je navržena tak, aby po jejím provedení neohrozila životní prostředí a životní 

podmínky uživatelů. Konstrukce bude odolná proti působení prostředí v daném místě.  
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7. Propočet nákladů 

 

Tento propočet slouží pouze pro hrubou představu o množství investičních prostředků 

nutných na případnou realizaci projektu. Propočet je zpracován dle cenových ukazatelů ÚRS 

Praha a ÚÚR pro rok 2010. Všechny zde uvedené ceny jsou bez DPH a jsou zaokrouhleny 

směrem nahoru. Odchylka tohoto propočtu od skutečných investičních nákladů je +/- 20%. 

Pro přesnější vyčíslení nákladů by bylo nutno sestavit podrobný položkový rozpočet. 

 

Tab.5 Propočet přípravných prací 
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Tab. 6 Propočet nových objektů 

Tab. 7 Propočet dopravní infrastruktury 
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Tab. 9 Propočet dokončovacích prací 

Tab. 10 Celkový propočet 

 

Projektové a průzkumné práce 

2,1% z ceny...............................................................................................................67 200 000,- 

 

Náklady na umístění stavby 

5% z ceny................................................................................................................160 000 000,- 

 

Pozemky 

Výkup zbývajících pozemků (odhad).......................................................................90 000 000,- 

Vynětí ze ZPF................................................................................................................674 000,- 

 

Rezerva 

5% z ceny................................................................................................................160 000 000,- 

 

Cena celkem.....................................................3 677 875 000,- 



 46 

8. Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo zrekapitulovat teoretická východiska, zhodnotit současný stav 

v území, navrhnout novou zástavbu a spočítat náklady na případnou realizaci. Nutnost nového 

návrhu způsobil zejména fakt, že území je v současné době nevyužíváno, tvoří silný sociální 

brownfield a přitom představuje poměrně velký potenciál, a to především díky výborné 

dopravní dostupnosti. Výsledný návrh velmi přispěje k podpoře drobného a středního 

podnikání ve městě Ostrava. 

Celému návrh nejprve předcházelo shromažďování dostupných informací o území a 

vlastní průzkum současného stavu přímo v místě. Na základě těchto podkladů pak byly 

zpracovány tři varianty návrhu. Návrhy odpovídají všem zjištěným regulativům. 

Jedna varianta navrhuje ekonomické zastavění, tzn. klade důraz na maximální zisky 

budoucího pronajímatele, druhá varianta klade důraz na celkové urbanistické řešení. Poslední 

varianta nabízí rozumný kompromis mezi oběma těmito póly. Stěžejní pro všechny návrhy je 

umístění průmyslových objektů, zejména výrobních hal a skladů. K nim jsou navrženy 

doplňkové stavby - zázemí pro zaměstnance, garáže, opravny a administrativní budova. 

U vybrané varianty jsou vyřešeny plochy dopravní a technické infrastruktury. Jsou 

navrženy šířky komunikací, poloměry oblouků, počet a typ parkovacích stání a rozměry 

obratišť. Je vyřešeno rovněž vedení sítí technické infrastruktury včetně jejich hloubkového 

uložení.  Vzhledem k tomu, že návrh neřeší konkrétní typ výroby, není znám počet 

uvažovaných zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsou počty parkovacích míst a kapacity sítí 

technické infrastruktury navrženy pouze orientačně. Při těchto výpočtech byly využity 

zkušenosti a poznatky z budování obdobné zóny lehkého průmyslu vybudované v minulých 

letech v Ostravě – Hrabové. 

Byl zpracován rovněž orientační propočet nákladů na případnou realizaci. Celková 

cena přes tři a půl miliardy korun je zřejmě hlavním problémem celého záměru. I když 

financování bude probíhat formou PPP a jistě budou čerpány i dotace z EU, je diskutabilní, 

zda se podaří celý projekt zafinancovat. 

I přes tento problém je plán opětovného využití oblasti jistě správným krokem a 

přispěje k oživení celé lokality, která je v současnosti spíše ostudou Slezské Ostravy. 

Výstavba bude mít i pozitivní socioekonomické dopady na okolí řešeného území. 

Tato práce bude sloužit zejména interním potřebám magistrátu města Ostravy a 

v budoucnu může být využita jako jedna z variant možné zástavby v území. 
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Příloha č.1 – Fotodokumentace současného stavu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový pohled do území z ulice Bohumínské 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad současné zástavby 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Příklad černé skládky v území 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad odvětrání starého důlního díla 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Významný krajinný prvek – Máchův sad 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden z obydlených domů 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad zahradní chatky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachovalé tenisové kurty 

 



Příloha č.2 – Výpočet potřeby pitné vody 
 
Pro potřeby výpočtu byl stanoven orientační počet zaměstnanců v zájmovém území. Tento 
počet byl stanoven na základě zkušeností s počtem zaměstnanců v obdobné průmyslové zóně 
v Ostravě-Hrabové.  
 
Počet zaměstnanců: 920 na jedné směně 
 
Průměrná denní potřeba vody pro průmysl: 
 

denlPPQ RVPRprůrP /73600)3050(920)30(, =+⋅=+⋅=  

 
Maximální hodinová potřeba vody pro průmysl: 
 

sl
PPP

Q PRRVPR
p /34,7

36008

30920

3600

509205,0

36008

30

3600

5,0
)14max(, =

⋅
⋅+⋅⋅=

⋅
⋅

+
⋅⋅

=  

 
Výpočet DN: 
 

m
v

Q
DN 096,0

1

1034,744 3
max =

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅

=
−

ππ
 

 
Kvůli nutnosti instalovat v území hydranty pro požární vodu je nutno navrhnout min DN200. 
 
 
Použité značky a symboly: 
 

průrPQ ,   Průměrná denní potřeba vody v území 

)14max(,pQ  Maximální hodinová potřeba vody v území 

PRP   Počet pracovníků v průmyslu 

RVP   Denní potřeba vody na jednoho zaměstnance 

DN   Průměr potrubí 

v   Rychlost proudění vody v potrubí (stanovena optimální ekonomická hodnota 

1m/s) 

 

 
 
 
 
 
 



Příloha č.3 – Výpočet množství odpadních vod 
 
DN kanalizačních větví byly stanoveny odečtením z příslušných nomogramů 
 
Splaškové odpadní vody: 
 

slhlk
Q

Q p
s /87,1/6,67462,2

24

73600

24 maxmax, ==⋅=⋅=  

slQQ sn /74,387,122 max, =⋅=⋅=  

slhlk
Q

Q p /51,0/18406,0
24

73600

24 minmin ==⋅=⋅=  

 
NAVRHUJI DN250 
 
 
Dešťové odpadní vody 
 
Výpočet je proveden pro situaci, kdy nebudou realizovány jímky dešťově vody u jednotlivých 
areálů a tato voda nebude využívána pro technologické účely. Předpokládá se, že alespoň 
některé dešťové jímky budou realizovány a množství dešťových odpadních vod tedy bude 
menší. 
 
VĚTEV A: 
 
Plocha střech:      29716 2m  
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  9362 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /4621012893620,110128297169,0 44
max =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= −−

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN1000 
 
 
VĚTEV B: 
 
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  683 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /74,8101286830,1 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN200 
 
 
 
 



VĚTEV C: 
 
Plocha střech:      7200 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /94,821012872009,0 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN500 
 
 
VĚTEV D: 
 
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  2248 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /77,281012822480,1 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN300 
 
 
VĚTEV E: 
 
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  8612 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /23,1101012886120,1 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN500 
 
 
VĚTEV F: 
 
Plocha střech:      9393 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /2,1081012893939,0 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN500 
 
 
 
 
 



VĚTEV G: 
 
Plocha střech:      6000 2m  
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  2722 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /96,1031012827220,11012860009,0 44
max =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= −−

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN500 
 
 
VĚTEV H: 
 
Plocha střech:      4500 2m  
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  1414 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /93,691012814140,11012845009,0 44
max =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= −−

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN500 
 
 
VĚTEV I: 
 
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  1521 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /47,191012815210,1 4
max =⋅⋅⋅=⋅⋅= −

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN300 
 
 
VĚTEV J: 
 
Plocha střech:      12875 2m  
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  1529 2m  
 

haslq //128=  
 

slqAQ /1671012815290,110128128759,0 44
max =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= −−

∑ψ  

 
NAVRHUJI DN800 
 
 



HLAVNÍ SBĚRAČ: 
 
Plocha odvodňovaných zpevněných ploch:  7423 2m  
Přítoky z ostatních větví:    994l/s 
 

haslq //128=  
 

slQqAQ i /5,10899941012874230,1 4
max,max =+⋅⋅⋅=+⋅⋅= −

∑∑ψ  

 
NAVRHUJI DN1600 
 
 
STANOVENÍ AKUMULAČNÍHO PROSTORU HLAVNÍ DEŠŤOVÉ ZDRŽE: 
 
Nádrž je nutno nadimenzovat na množství vody předpokládaného maximálního 120ti 
minutového deště. 
 

33
max 78431072005,1089 mtQV d =⋅⋅=⋅= −  

 
 
Použité značky a symboly: 
 

sQmax,   Maximální množství splaškových odpadních vod 

nQ   Návrhové množství splaškových odpadních vod 

minQ   Minimální množství splaškových odpadních vod 

maxk   Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro maximální průtok 

mink   Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro minimální průtok 

maxQ   Maximální množství dešťových odpadních vod 

ψ   Součinitel odtoku 

A   Plocha odvodňovaných střech/zpevněných ploch 

q   Intenzita směrodatného deště 

dt   Doba trvání směrodatného deště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.4 – Výpočet potřeby elektrické energie 
 
Pro zástavbu lehkým průmyslem je stanovena potřeba elektrické energie 2/10 mW  zastavěné 
plochy. 
 

kVAkWWPpPAP vovop 92,956344,6694,6693407,0631066934 ===⋅+⋅=⋅+⋅=  

 
 
Použité značky a symboly: 
 

pP   Celková potřeba elektrické energie 

A   Celková zastavěná plocha 
P   Stanovená potřeba elektrické energie na 12m  

vop   Počet osvětlovacích bodů veřejného osvětlení 

voP   Potřeba elektrické energie jednoho osvětlovacího bodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5 - Specifikace použitého mobiliáře 
 
Navržený mobiliář dodává firma Urbania s.r.o. [] 

 

Lavička Gratella 

 
Specifikace: 
 
Celková délka 1600 mm 
Celková šířka 400 mm 
Celková výška 450 mm 
Typ konstrukce kov  
Povrch konstrukce prášková barva  
Barva konstrukce metalizovaná černá  
Typ sedáku borovice  
Odstín sedáku borovice 
 
 

Odpadkový koš Dara 

 
Specifikace: 
 
Koš s horní stříškou a popelníkem, barva šedá 
Materiál Ocelový plech s povrchovou úpravou 
Objem 100  l 
Rozměry [mm] 850x530x390 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 6 –  Hodnocení vlivu na životní prostředí Fullerovou   
metodou 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7 –  Hodnocení vlivu na životní prostředí alokační   
metodou 

 
 
 

 
 


