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1. ÚVOD 

V sou asné dob  p evládá trend zvyšování záboru krajiny s p írodním charakterem, volné 

krajiny, pro rozši ování urbanizovaných území nebo budování nových komunika ních sítí. 

Tento trend je z hlediska trvale udržitelného rozvoje špatný. Jedním ze základ  problému je 

sou asné nastavení spole nosti a snaha investor  vyhnout se pozemk m s jakýmikoliv 

ekologickými zát žemi i zdevastovanými budovami a podnikat na plochách, které nic z toho 

neobsahují. Podstatou problému však je, že p i procesu záboru ploch novou výstavbou 

nedochází jen k bezprost ednímu zni ení p dy, na níž stavby stojí, závažn jší jsou také 

následné dopady, které takovéto umíst ní stavby vytvá í nap . snížení reten ních schopností 

krajiny, úbytek biotop  pro voln  žijící živo ichy atd. 

  

 Z tohoto d vodu jsem se rozhodl diplomovou práci zam it na téma regenerace území, 

které v minulosti již bylo využíváno na tzv. brownfield. Areál bývalých garáží SAD Ostrava 

jsem si vybral zejména proto, že jsem vyr stal v blízkosti tohoto území na p ilehlém sídlišti 

Fifejdy a cht l prezentovat svou vizi budoucnosti této lokality, které by p isp lo k 

zatraktivn ní celé Ostravy. 

 

 Diplomová práce bude rozd lená do jednotlivých kapitol. V návrhu ešení vypracuji t i 

varianty ešení území, jejichž ú elem je optimální využití území a jeho za len ní do okolí. Na 

základ  porovnání klad  a zápor  jednotlivých variant bude optimální varianta zpracována 

podrobn ji v rozsahu územní studie. Sou ástí práce bude propo et ekonomické náro nosti a 

návrh možného zp sobu financování. 

 

 Pro tvorbu obsahové stránky diplomové práce jsem využil odbornou literaturu, platné 

zákony a na ízení v etn  technických norem. Dále jsem erpal z dostupných zdroj  na 

internetu. D ležitým zdrojem informací byl osobní pr zkum území a odborné konzultace. 

Formální stránka DP se ídí dle Sm rnice d kanky . 7/2011 „Zásady pro vypracování 

bakalá ské a diplomové práce“ a interních p edpis  Katedry m stského inženýrství. 
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2.   TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V celé diplomové práci budu asto používat n kolik základních pojm , které v sob  zahrnují 

široké spektrum inností, proces  nebo jejich výstup . Pro snadn jší pochopení sd lení bude 

dobré si tyto pojmy vysv tlit. 

 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Brownfields 

Pro tento pojem neexistuje jednotná definice. Studie zpracovaná pro Evropskou komisi 

v rámci Evropy seskupením Contamined Land Rehabilation Network for Enviromental 

Technologies (CLARINET) definuje brownfields jako plochy: 

- Zatížené p edešlým využitím místa a jeho okolím 

- Opušt né a nedostate n  využívané 

- Se z ejmými nebo pravd podobnými problémy s kontaminací 

- V tšinou ležící na zastav ných m stských územích [1] 

 

 Z této definice vychází i MMR, pouze dopl uje, že „tyto nemovitosti také ekonomicky 

deprimují sebe sama i své okolí“ [2].  Agentura Czechinvest akcentuje ekonomickou stránku 

v ci, když za browfields považuje „p vodn  ekonomicky využívané území, které je 

v sou asnosti áste n  nebo pln  opušt né, zpustlá, p ípadn  i kontaminované, což omezuje 

jeho p itažlivost pro budoucí využití“ [3].  

  

 astá jsou i vymezení, které uznávají jako brownfields jen pozemky v tší než 1 nebo 2 

ha, p ípadn  omezují brownfields na problematiku bývalých pr myslových zón [4]. MŽP 

definuje brownfields v užším pojetí jako „pr myslem opušt né plochy v zastav ných 

územích“, v širším pojetí jako „veškeré plochy uvnit  i vn  zastav ných území zásadn  

narušené inností lov ka nebo s potenciálem ohrožení kvality životního prost edí, do té míry, 

že ve stávajícím stavu nemohou být racionáln  nebo efektivn  využívány“ [5].   
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2.1.2 Katastr nemovitostí  

Je ve ejný soubor údaj  o nemovitostech v eské republice. Obsahuje geometrické ur ení, 

soupis a popis nemovitostí, jehož sou ástí je evidence právních vztah  k t mto nemovitostem. 

Informace z katastr  nemovitostí slouží zejména k ochran  vlastnických práv 

k nemovitostem, zem d lského a p dního fondu, pro rozvoj území a k oce ování nemovitostí. 

Má i další funkce, které jsou pro pot eby této práce nepodstatné.[6] 

 

2.1.3 Plánování 

Plánování je myšlenkový proces a jeho zhmotn ná podoba (text, tabulky, grafy, nosi e 

informací v software) ur ují postupy a prost edky pro dosažení vytý eného cíle. [7] 

2.1.4 Regenerace 

Ve vztahu k území chápejme regeneraci jako oživení území ve smyslu nového využití. 

Nahrazení starého využití novým. 

 

2.1.5 Statická doprava 

Tento pojem v sob  zahrnuje parkování a odstavování vozidel. P esn ji se edná se o plochy 

ur ené k tomuto ú elu. Tyto plochy se z izují zejména mimo prostor místní komunikace, 

bývají umíst ny i ve stavbách v nadzemí i podzemí. Parkovací plochy mohou být také 

sou ástí hlavního dopravního prostoru jako parkovací pruhy, pásy a zálivy. Jsou z izovány u 

všech potencionálních zdroj  a cílu dopravy. Po et a rozm r t chto stání ur uje SN 73 6110. 

[8]  

 

2.1.6 Stavby ob anské vybavenosti 

Jedná se o stavby, které poskytují zázemí službám pro uspokojování periodických pot eb 

ob an . Podle charakteru poskytovaných služeb stavby d líme na:  

- Stavby pro výchovu a školství (jesle a mate ské školy, základní a st ední školy, 

u ilišt ) 

- Vysoké školy a stavby pro v du a výzkum 

- Stavby pro zdravotnictví 

- Stavby sociální pé e 
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- Administrativní budovy 

- Stavby pro distribuci a obchod 

- Stavby ve ejného stravování 

- Stavby ve ejného ubytování 

- Stavby pro kulturu 

- Stavby pro t lovýchovu a sport 

- Stavby pro automobilovou dopravu  

 

 Návrh t chto staveb respektuje požadavky na daný ú el užívání a je v souladu 

s ochranou zájmu spole nosti i chrán ných práv zájmu PO a FO. Dispozi n  jsou ešeny, tak 

aby pln  zajiš ovali svou funkci a vyhovovali požadavk m na hygienu, požární bezpe nost, 

bezpe nost práce, technická vybavení a pohodu návšt vník . [9] 

 

2.1.7 Technická infrastruktura 

Pod pojmem technická infrastruktura si lze p edstavit vše, co souvisí s technickou obsluhou 

území. Tuto obsluhu zabezpe ují díl í energetické, informa ní nebo další specifické systémy, 

jejichž sou ástí jsou v základním uspo ádání zdroje, rozvody, odb rná, nebo ú astnická 

za ízení, spot ebi e a další specifická za ízení, jimiž se v tšinou m ní parametry dodávaných 

médií, nebo signál .  

 Jednotlivé prvky technické infrastruktury významn  zasahují do života celé 

spole nosti tím, že ovliv ují životní prost edí, vytvá ejí limity v podob  r zných ochranných, 

bezpe nostních a hygienických pásem, ale na druhé stran  také vytvá ejí podmínky pro 

fungování všech ostatních systém  ve spole nosti. [7] 

 

2.1.8 Trvale udržitelný rozvoj 

Jedná se o zp sob rozvoje, uspokojujícího sou asné pot eby, aniž by oslaboval možnost tyto 

pot eby uspokojovat budoucím generacím. Heslem udržitelného rozvoje se stal citát Antoina 

de Saint-Exupéry: „Ned díme Zemi po našich p edcích, nýbrž si ji vyp j ujeme od našich 

d tí.” 

Pro dosažení udržitelného rozvoje je t eba respektování ur itých princip . Základní 

principy udržitelného rozvoje obsahuje dokument Agenda 21. Tento dokument je rozd lený 

na tyto ty i základní ásti [10]. 
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• ást I. sociální a ekonomický rozm r 

• ást II. uchovávání a šetrné využívání zdroj  a hospoda ení 

s nimi ve prosp ch rozvoje 

• ást III. posilování úloh d ležitých skupin 

• ást IV. prost edky implementace 

 

2.1.9 Typologie  

Je nauka o navrhování budov. Úkolem typologie je vytvo it zdravé a p íjemné prost edí pro 

práci a odpo inek. Typologie staveb je tvo ena na základ  více v dních obor  (nap . fyziky, 

léka ství). 

  V sou asné dob  je v typologii kladený velký d raz na bezbariérové užívání staveb. 

Jde o snahu, aby nové stavby nevytvá eli nep ekonatelné nebo t žce p ekonatelné p ekážky 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. [11] 

 

2.1.10 Územní plánování 

Je nástroj státní správy pro racionální rozvoj území. Obecné cíle územního rozvoje definuje 

zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu takto: 

- Územní plánování soustavn  a komplexn  eší funk ní využití území, stanoví zásady 

jeho organizace a v cn  a asov  koordinuje výstavbu a jiné innosti ovliv ující 

rozvoj území. 

- Územní plánování vytvá í p edpoklady k zabezpe ení trvalého souladu všech 

p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot v území, zejména se z etelem na pé i o 

životní prost edí a ochranu jeho hlavních složek – p dy, vody a ovzduší. [12] 

 

2.1.11 Územní plán 

Je nástroj územního plánování k dosažení jeho cílu. Územní plán je druh studie složené 

z grafické a textové ásti. Grafickou ást tvo í mapa, kde jsou barevn  odlišená území 

s r znou funkcí. Textovou ásti jsou regulativy, které ur ují prostorové parametry (výškové 

zónování a prostorová ochranná pásma). Závaznou ásti ÚP jsou základní zásady uspo ádání 

území a limity jeho využití, vyjád ené v regulativech. [13] 
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3. ZÁKLADNÍ POZNATKY K EŠENÉ LOKALIT  

V této kapitole rozeberu lokalitu, kde se nachází území bývalých garáž SAD Ostrava (dále 

v práci jen areál SAD), v širším kontextu. Jednotlivé aspekty, kterými se budu zabývat, 

spolu vytvo í ucelený obraz, ze kterého jsem vycházel p i návrhu nového využití. 

 

3.1 Historie 

 

 Vznik areálu podmínil historický vývoj Ostravy a politické situace v R. Stru né 

historické informace nám dají pochopit, pro  dosáhlo m sto takové rozlohy a tím i významu 

v rámci eské republiky. Velikost a význam Ostravy rozhodl o dalším sledu události, které 

stály na po átku vzniku „areálu garáži SAD“. 

 

3.1.1 Historie m sta a vznik “areálu garáží SAD“ 

První zmínky o vzniku obce pocházejí z roku 1267. V pr b hu staletí m sto zažilo etné 

požáry a vojenské vpády, ale i období rozkv tu obchodu a emeslné výroby. Zlomový byl pro 

toto území objev uhlí ve 2. pol. 18. st., na který pozd ji navazoval rozvoj železáren. Velkého 

rozmachu se Ostrava do kala ve 2. pol. 19. st., kdy se stala nejvýznamn jším pr myslovým 

st ediskem habsburské monarchie. Po vzniku SR v roce 1918 si Ostrava díky železárnám a 

dol m uchovala významné hospodá ské postavení a pomalu se p etvá ela ve správní, 

spole enské a kulturní centrum. Po roce 1945 a v pr b hu padesátých let 20. Století se 

eskoslovensko orientovalo na rozvoj hornictví, ocelá ství a dalších obor  t žkého pr myslu. 

T žký pr mysl se soust edil do Ostravy a ta se definitivn  stala metropolí. [14] 

 

 V únoru roku 1948 dochází v eskoslovensku k p echodu na totalitní komunistický 

režim. To rozpoutalo mimo jiné vlnu znárod ování. Státní monopol na automobilovou 

dopravu byl zaveden v kv tnu 1948. Zákonem . 311/1948 Sb. (o národních dopravních 

podnicích) byl z ízen národní podnik eskoslovenská automobilová doprava, když stát 

p evzal majetkové podstaty znárodn ných podnik . Novelou zákona . 149/1950 Sb. dostal 

podnik nový název eskoslovenská státní automobilová doprava ( SAD). Organizace ízení 

podniku se n kolikrát m nila. Roku 1963 se op t m ní organizace podniku na krajské národní 
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podniky (7 v esku, 3 na Slovensku) a jeden za závodu nemohl být umíst n jinde než 

v Ostrav . Poprvé se objevuje závod SAD Ostrava.[15] 

 

 Komunismem zavedené centráln  ízené hospodá ství s jeho nedostatky (neefektivita, 

nerovnovážný vývoj atd.) se výrazn  podepsalo na státních podnicích nevyjímaje SAD resp. 

SAD Ostrava.  V roce 1994 vstoupil v platnost liberalizovaný Zákon o silni ní doprav  ( . 

111/1994 Sb.), který otev el cestu na trh soukromým a nestátním dopravc m. V tšina podnik  

SAD byla p evedena na akciové spole nosti a privatizováno. S rozd lením majetku se ztrácí 

význam k provozování rozsáhlých areálu pro provoz a údržbu vozového parku. Jeden 

z d vod , pro  dochází k jejich chátrání a p em nu v brownfields. [15] 

 

 V nedávné minulosti došlo k dalšímu odklonu od t žkého pr myslu a vzniku dalších 

brownfields na území m sta Ostravy. Dneska se již n které poda ilo znovuoživit (nap . Nová 

Karolína, Dolní oblast Vítkovic).  

 

3.2 Geografické a demografické informace 

 

Informace z t chto obor  nám poskytnou d ležité informace pro rozhodovací proces pro nové 

využití areálu SAD. 

3.2.1 Geografie 

ešené území areálu SAD, jak je z ejmé z p edchozí kapitoly, se nachází ve m st  Ostrava. 

Metropole Moravskoslezského kraje je t etím nejv tším m stem eské republiky. Leží na 

soutoku ek, Lu iny, Odry, Opavy a Ostravice. Poloha Ostravy se dá považovat za výhodnou 

z hlediska blízkých hranic s Polskem a Slovenskem. Ve vzdálenosti 360 km od Ostravy, se 

nachází Praha a 310 km Víde . Geografickou polohu st edu m sta, rozloženého na 214 km2, 

ur ují sou adnice GPS  49° 48' 50.689'' s. š., E 18° 14' 46.315'' v. d. Pr m rná nadmo ská 

výška m sta je 227 m. n. m. [16]   

  

 V Ostrav  panují teplé klimatické podmínky. Ovzduší je negativn  ovlivn né 

pr myslem, zejména hutnictvím a strojírenstvím. Ostravu tvo í 23 m stských obvod .  

ešené území leží v centrálním obvodu Moravská Ostrava a P ívoz (viz kapitola 4.)[16] 
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3.2.2 Demografie 

Moravská Ostrava a P ívoz pat í se cca 40 tis. obyvatel na t etí místo v žeb í ku lidnatosti 

(Graf 1). Celkový po et obyvatel žijících v Ostrav  je 303 tis. [17]. 

 

Graf 1 Po et obyvatel podle obvod  Ostravy, zdroj: Ostrava [17] 

 

 Ostravu výrazn  ovliv ují demografické trendy Moravsko-slezského kraje. T etí rok 

po sob  klesá po et obyvatel MSK. Tento trend je dán p irozeným poklesem, tak i úbytkem 

obyvatel st hováním. Z mezi-krajského srovnání vyplynulo, že „problém“ je p edevším v 

relativn  malém po tu obyvatel, kte í se do kraje p ist hovávají (jednozna n  nejmén  ze 

všech kraj ). Po et vyst hovalých z kraje je ve srovnání s ostatními kraji naopak relativn  

malý. [18] 

 

Graf 2 Vývoj po tu obyvatel MSK, zdroj: SÚ [18] 

 

 Z údaj  Grafu 3 se dá vy íst, že na úbytku obyvatel MSK se velkou m rou podílejí 

obyvatelé žijících v Ostrav . Dá se p edpokládat, že velké procento obyvatel, kte í se 

vyst hovávají z Ostravy, nez stanou ani v MSK. 
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Graf 3 Migrace obyvatel, zdroj: SÚ [19] 

 

 Dalším výrazným trendem je stárnutí populace. Tady je t eba poznamenat, že se 

nejedná o trend v MSK nebo R ale je to trend celoevropský. Demografické stárnutí je 

proces, kterým se postupn  m ní v ková skladba obyvatelstva, a to takovým zp sobem, že 

nar stá podíl osob starších 65 a více let a snižuje se podíl osob mladších 15 let. To znamená, 

že starší v kové skupiny rostou po etn  rychleji než populace jako celek. Ukazatelem stárnutí 

je index stá í, který vyjad uje kolik je v populaci obyvatel ve v ku 65 let a více na 100 d tí ve 

v ku 0 – 14 let. Ke stárnutí p ispívá snižující se porodnost a zvyšující se pr m rná délka 

života. Specificky v Ostrav  index stá í v Ostrav  posiluje již zmín ná migrace, protože 

odcházející lidé pat í p evážn  do mladších v kových skupin. Z tohoto d vodu problém 

Ostravy z hlediska stárnutí nar stá rychleji, než v MSK. Index stá í Ostravy z roku 2011 je 

114,7 %. Nep íznivý vývoj v dalších letech, dokládá Tab. 1 Prognóza vývoje nejd ležit jších 

skupin obyvatel).[20] 

Tab. 1 Prognóza vývoje nejd ležit jších skupin obyvatel, [20] 
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3.3 Strategický plán rozvoje statutárního m sta Ostravy  

 

P i návrhu nového využití, je t eba respektovat sou asné i budoucí požadavky na dosažení 

cíle trvale udržitelného rozvoje dané lokality. D ležitými dokumenty pro takový rozvoj jsou 

územní plán m sta Ostravy a zejména pak strategický plán rozvoje statutárního m sta Ostravy 

na léta 2009 až 2015. V dokumentu je plán rozvoje rozd len do t chto oblastí: 

- Územní rozvoj 

- Rozvoj lidských zdroj  

- Hospodá ský rozvoj 

- Kvalita života 

- Doprava a technická infrastruktura 

- Životní prost edí 

- Správa m sta 

  

3.3.1 Územní rozvoj 

Jedním z Cílu tohoto bodu strategického plánu je zvýšit atraktivitu m sta novou architekturou. 

Dále snažit se propojovat jednotlivé v tší územní celky mezi sebou. Toto propojení realizovat 

i v menších subcentrech a vytvá et z nich jeden funk ní celek. [21] 

 

3.3.2 Rozvoj lidských zdroj  

Ostrava má velký potenciál v lidských zdrojích, ale jejich kvalita a struktura není pro její 

pot eby zcela vyhovující. Na jedné stran  je zde velký podíl dlouhodob  nezam stnaných a 

osob s nižšími úrovn mi vzd lání, na druhé stran  existuje vysoká poptávka po 

kvalifikovaných pracovnících. Cílem tohoto bodu je p ipravit, p ilákat a udržet vysoce 

kvalifikované a tv r í odborníky pro rozvoj m sta. [21] 

 

3.3.3 Hospodá ský rozvoj 

Jedním z cílu hospodá ského rozvoje je vytvá et pozitivní image m sta v oblasti služeb typu 

m sto p átelské k rodinám. Vytvá et atraktivní možnosti pro trávení volného asu. [21] 
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3.3.4 Kvalita života 

Pod kvalitou života se v Ostrav  míní oblasti bydlení, služeb ve zdravotnictví, v sociální 

oblasti a trávení volného asu. Ostrava se snaží reagovat na stárnutí populace a zvyšování 

po tu obyvatel se zdravotním postižením, podporou výstavby nebo rekonstrukcí projekt  

domov  pro seniory a dom  s pe ovatelskou službou. P estože na území Ostravy taková 

za ízení existuji, jejich kapacity jsou pro další vývoj nedostate né. Dalšími opat eními pro 

tlumení dopadu demografického vývoje, je zajišt ní dostupné ambulantní zdravotnické pé e. 

 [21] 

 

Tab. 2 Domovy senior  a DPS v Ostrav , zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí [22] 

Ostrava 
Název sociálního 

za ízení 
Adresa Z izovatel Kapacita 

Domov senior  Rybá ská 13, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory 

Statutární m sto 
Ostrava 

112 osob 

Domov senior  Na mlýnici 5, 702 00 
Ostrava - P ívoz 

Statutární m sto 
Ostrava 

126 osob 

Domov senior  Opavská 4472, 708 00 
Ostrava - Poruba 

Statutární m sto 
Ostrava 

- 

Domov senior  Sirot í 58, Ostrava- 
Vítkovice 

Statutární m sto 
Ostrava 

85 osob 

Domov senior  Petruškova 6, 700 30 
Ostrava-Záb eh 

Statutární m sto 
Ostrava 

266 osob 

Domov senior  Syllabova 16, 703 00 
Ostrava-Záb eh 

Statutární m sto 
Ostrava 

188 osob 

Domov senior  Kubínova 44, 713 00 
Ostrava - He manice 

Charita Ostrava, 
Ko enského 17, 
703 00 Ostrava 

52 osob 

Domov senior  Šrobárová 22, 720 00 
Ostrava-Hrabová 

Statutární m sto 
Ostrava 

- 

DPS Šimá kova 27, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory 

Statutární m sto 
Ostrava 

48 byt  

DPS Novoveská 14, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory 

Statutární m sto 
Ostrava 

51 byt  

DPS Sekaniny 1812/16, 708 
00 Ostrava - Poruba 

Statutární m sto 
Ostrava 

- 

DPS U Rourovny 697, 721 00 
Ostrava-Svinov 

Statutární m sto 
Ostrava 

- 

DPS Gajdošova 39, 702 00 
Moravská Ostrava 

Statutární m sto 
Ostrava 

102 osob 
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DPS Dobrovského 53, 702 00 
Ostrava - P ívoz 

Statutární m sto 
Ostrava 

22 byt  

DPS Horymírova 10, 703 00 
Ostrava-Záb eh 

Statutární m sto 
Ostrava 

153 byt  

DPS Hladnovská 119, 
Ostrava -Muglinov 

Statutární m sto 
Ostrava 

119 byt  

DPS He manická 21, Ostrava Statutární m sto 
Ostrava 

4 domy po 
17 bytech 

DPS Odborá ská ul., Ostrava- 
Hrab vka 

Statutární m sto 
Ostrava 

67 byt  0+2 

DPS D lnická 401, 708 00 
Ostrava-Poruba 

Statutární m sto 
Ostrava 

- 

 

3.3.5 Dopravní a technická infrastruktura 

Intenzita dopravy i vzhledem k dobudování dálnice D 47 bude neustále nar stat, nebo  

Ostrava p edstavuje výrazný dopravní uzel. Vzr stá i po et motorových vozidel. S jejich 

rostoucím po tem roste i požadavek na více parkovacích míst. Hromadná doprava je zajišt na 

674 vozidly obsluhujících 476 km provozní sít . Rozvíjí se podmínky pro cyklistickou a další 

nemotorovou dopravu. [21] 

 

 

 

Graf 4 Po et motorových vozidel v Ostrav , zdroj: Ostrava [22] 

  

  Sí  a technické za ízení technické infrastruktury je vybudována v dostate né 

hustot . Kanaliza ní sí  Ostravy je jednotná i oddílná. Dostavba plošné kanalizace eší 

odkanalizování lokalit stávající zástavby, ovšem ást zástavby systematické odkanalizování a 

nakládání s odpadní vodou nemá dosud vy ešeno v bec. Elektrická p enosová soustava má 

nedostate nou kapacitu. Nedostatkem kapacity naopak netrpí telekomunika ní sít , která je 

digitalizována a rychlost spojení je na úrovni Prahy a Brna. [21] 
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3.3.6 Životní prost edí 

Životní prost edí je nejv tším problémem m sta Ostravy a to p edevším kvalita ovzduší. 

Kvalitu ovzduší zhoršují zvýšené koncentrace ady škodlivých látek (nap . polycyklické 

aromatické uhlovodíky, arsen, polétavý prach). [21] 

 

 Negativn  p sobí i staré ekologické zát že, které p edstavují riziko ší ení kontaminace 

do p dy, podzemních vod a povrchových tok . Jejich odstran ní je d ležité pro zlepšení ŽP. 

Dalšími opat eními pro zlepšování kvality jsou snižování negativních dopad  dopravy jejím 

omezením v centru m sta nebo snižování energetické náro nosti budov. [21] 

 

3.4 Budoucnost Ostravy 

 

Snahou Ostravy je být moderním a konkurence schopným m stem. Takové m sto je založené 

na koncentraci znalostí a tvorb  inovací. Proto je pro Ostravu d ležité vytrvat ve sm ru 

knowledge city. Knowledge city je m sto, které cílen  pe uje o znalosti a podporuje tvorbu 

inovací. Prost edí, které podporuje vznik inovací, se skládá z n kolika dimenzí:fyzický 

prostor, asový prostor, virtuální prostor, kulturní prostor, finan ní prostor a lidský prostor. 

  

 Motorem inovací jsou kreativní místa, jako jsou knihovny, muzea, kavárny a další 

místa potkávání. Pro vytvá ení takových míst nabízejí p íležitost brownfields. V tšina 

strategických plán  m st pro knowledge city zd raz uje roli v deckotechnologických park .  

 

 D ležitou vlastností m sta pro knowledge city je vysoká tolerance k riziku. Inovace 

vyžadují u ení, experimentování a rozši ování hranic poznání. Proto by m la vést snaha m sta 

k získání tzv. venture capital, [23] 

 

3.4.1 Venture capital 

Rizikový a rozvojový kapitál - investice výhradn  do spole ností, jež nejsou ve ejn  

obchodovány - fond vstoupí do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu, tím 

podnik získá pot ebné zdroje. Podíl na základním kapitálu je obvykle nadpolovi ní a fond tak 
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podnik kontroluje. Po 3-7 letech hodnota podniku v p ípad  úsp chu stoupne a fond sv j podíl 

prodá s velkým ziskem p vodním vlastník m, managementu nebo na ve ejných trzích. [24] 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU EŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

V sou asné dob  je území areálu SAD bez dalších p ekážek p ipravené pro další využiti. 

V letech 2009 prob hla demolice zchátralých objekt . V následujících letech došlo k zavážení 

území zeminou pro vyrovnání území s p ilehlými parcelami. 

 

4.1 Výchozí podklady k ešení návrh  

 

Pro vypracování návrh  ešeného území byly použity následující podklady: 

- Územní plán m sta Ostravy 

- Ortofoto mapa ešeného území 

- Digitální katastrální mapa 

- Vyjád ení správc  ing. sítí (P íloha . 2) 

- Seznam evidence kontaminovaných míst 

- Pr zkum kontaminace 44/2009 spole nosti AQD – envitest, s.r.o., objednaného 

statutárním m stem Ostrava 

- Vlastní fotodokumentace (P íloha . 3) 

 

4.2 Vymezení ešeného území 

 

ešené území se nachází v m stském obvod  Moravská Ostrava a P ívoz na sídlišti Fifejdy. 

V katastrální map  je vedeno v katastrálním území Moravská Ostrava 713520. Nejv tší 

parcelou ešeného území je parcela íslo 2308/3 z vým rou 41 216 m2. Celková plocha 

ešeného území je cca 5 ha. Všechny parcely ešeného území jsou ve vlastnictví SAD 

REALITY Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Moravská Ostrava. 
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4.3 P írodní pom ry 

4.3.1 Geologické  

P edkvarterní podloží v širším okolí tvo í sedimenty svrchního karbonu ostravského 

souvrství. Na sedimentech svrchního karbonu jsou (po p erušení sedimentace) usazeny vrstvy 

neogenních (miocén) vápnitých jíl  modrošedé barvy, spodn  bádenského stá í. Mocnost 

t chto sedimentu dosahuje ádov  stovek metr . Z hydrogeologického hlediska lze tyto 

sedimenty považovat za nepropustnou bariéru kvartérním sediment m v nadloží. 

 

 Kvartérní sedimenty v nadloží miocenních jíl  jsou reprezentovány št rky až 

št rkopísky vyšší, tzv. hlavní terasy. Mocnost št rk  vyšší terasy se pohybuje okolo 6 až 10 

m. Na št rky hlavní terasy nasedají sprašové hlíny wormského stá í, v mocnosti 5 až 6 m. 

 

 Nad tímto p írodním profilem se nacházejí antropogenní navážky r znorodého 

charakteru. Antropogenní navážky mohou dosahovat mocností až n kolika prvních metr . 

[25] 

 

4.3.2 Hydrogeologické pom ry 

Hlavním kvartérním kolektorem zájmové oblasti jsou zvodn né št rky hlavní terasy. Úrove  

hladiny se pohybuje cca 10 až 11 m pod terénem, p i emž celková mocnost zvodn ní 

dosahuje cca 4 až 6 m. 

 

 Generelní sm r proud ní podzemní vody je p edpokládaný severovýchodním sm rem, 

do soutokového klínu ek Odry a Ostravice. eka Odra tvo í místní erozní bázi. 

 

 Nepropustné podloží kvartérním podzemním vodám tvo í neogenní jíly v p ímém 

podloží kvartéru. [25] 
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4.4 Zne išt ní území 

Vzhledem ke zp sobu využívání v minulosti je t eba p edpokládat možnost p ípadné 

kontaminace zájmového území. Dostupné historické údaje o ekologické problematice a 

p ípadné kontaminaci jsou velmi kusé. Okrajov  zmín né p ípovrchové zne išt ní a 

potencionální zne išt ní podzemní vody.  

  

 Pr zkum kontaminace 44/2009 spole nosti AQD – envitest, s. r. o, zpracovaný Ing. 

Ji ím Tyl erem, CSc. vyhodnotil rizika kontaminace zeminy a podzemní vody. 

 

4.4.1 Hodnocení rizik kontaminace 

Existence mírné kontaminace zeminy a podzemní vody nep edstavuje reálné zdravotní riziko 

nebo v ploše lokality neexistují p íjmové cesty, kterou by docházelo k transportu 

kontaminace. 

 

  V p ípad  ekologických rizik, lze pro hodnocenou lokalitu vycházet z vymezení 

obecných požadavk  nep ípustnosti obecného zhoršování kontaminace podzemních vod a 

nep ípustnosti kontaminace povrchových vod. Kone ným recipientem podzemní vody z celé 

široké oblasti je eka Odra.  

 S ohledem na zjišt né koncentrace ropného zne išt ní v podzemní vod  a s ohledem 

na velmi vysoké objemové pr toky lze považovat p ísp vek kontaminace migrující podzemní 

vodou z ešené lokality za zanedbatelný. Území nevyžaduje žádné dodate né náklady na 

odstran ní ekologických zát ží. 

 

4.5 Funk ní využití území 

 

ešené území je vedeno v územním plánu, jako plocha ur ená pro ob anskou vybavenost. 

Využití ploch v sousedství ešeného území jsou ur eny, jako plochy pro lehký pr mysl, 

sportovní areály, bydlení individuální, bydlení hromadné a ob anskou vybavenost. 
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Obr. 1 Snímek územního plánu, http://www.gisova.ostrava.cz 

 

4.5.1 Plochy ob anské vybavenosti 

Slouží ob anské vybavenosti v tšinou vyššího necentrálního charakteru. Funk ní využití je 

rozd lené na: 

Vhodné 

- Obchod a služby: velkoplošné obchodní provozy, nákupní st ediska, nevýrobní i 

výrobní služby, opravny, servisy. 

- Administrativa. 

- Ubytování, stravování. 

- V da, výzkum: laborato e, zkušebny, dílny, technologický park. 

- Školství (vysoké a st ední školy), koleje, internáty. 

- Kultura: za ízení církevní, zábavní, výstavní, volno asová, technická muzea. 

- Zdravotnictví: nemocnice, polikliniky, zdravotní st ediska, hygienické stanice, 

láze ské lé ebny, odborné lé ebné ústavy, ústavy léka ské fakulty. Sociální pé e: 

domovy d chodc , ústavy pro t lesn  a duševn  postižené, rehabilita ní st ediska, 

ubytovny bezdomovc , ubytovny pro migrující a nep izp sobivé ob any charitativní 

za ízení. 

- V ze ství a nápravná za ízení. 

- Výpravní budovy železni ních a autobusových nádraží. 

- P íslušné komunikace obslužné, p ší, cyklistické, parkovišt , parkovací garáže. 

- Zele  ve ejná, ochranná. 
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P ípustné 

- Dopl ující sportovní a rehabilita ní za ízení. 

- Služby návšt vník m, ubytovaným, pacient m, zam stnanc m 

- Nerušící drobná výroba. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

- Nezbytné dílny a garáže údržby. 

- Hasi ské stanice. 

- Benzinová erpadla. 

Výjime n  p ípustné 

- Byty nebo rodinné domky majitel , správc , zam stnanc . 

- Dopl ující obytná zele , d tská h išt , skleníky. 

 

4.6 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

P íjezdové trasy k území jsou ze t í sm r . Jihozápadní p íjezd z ulice Noviná ská po ulici U 

Stadiónu, severovýchodní z ulice Hornopolní po ulici Sládkova a poslední jihovýchodní 

z ulice Varenská po ulici Sládková.  Komunikace na ulici U stadiónu je áste n  ve 

zhoršeném stavu a chybí na ní vodorovné dopravní zna ení.  

 

 D ležitým prvkem dopravní infrastruktury v blízkosti lokality je silnice I/56 

(prodloužená místecká) a její návaznost na dálnici D 47.   

  

 Dopravn  dostupné je území i za pomocí MHD. Stanice MHD se nacházejí 

v docházkových vzdálenostech na výše jmenovaných ulicích. Nejdále situovaným dopravním 

prost edkem MHD je tramvajová zastávka, ve vzdálenosti 850 m severním sm rem na ulici 

28. íjna. Železni ní a dálková autobusová doprava jsou v okruhu do 2,5 km dob e dostupné 

pomocí MHD. Výhodou území je jeho dostupnost i pomoci cyklostezky, která vede p ímo 

okolo. 
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 Vedení technické infrastruktury je v blízkosti hranic ešeného území. Kapacita 

inženýrský sítí je dosta ující a nem la by bránit v realizaci investi ních zám ru.  

  

4.7 Limity využití území 

Limitem využití ešeného území jsou zejména ochranná pásma inženýrských sítí. Detailním 

zpracováním limit  území se zabývá výkres . 2 Limity území. Ochranná pásma vodovod  a 

kanalizací upravuje zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu 

a o zm n  n kterých zákon . Ochranná pásma vedení elektrické energie, plynu a tepla 

upravuje zákon . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon). [26, 27] 

 

4.8 Širší vztahy  

V sousedství sm rem na sever je základní škola Valdorfská. Mezi objektem základní školy a 

areálem SAD je sportovní h išt . Z jižní strany sousedí se sportovním areálem TJ Mittal 

Ostrava a ze severovýchodní strany s areálem pivovaru Ostravar. V docházkové vzdálenosti 

500 m na k ižovatce ulic Noviná ské a U stadiónu je supermarket LIDL a obchodní centrum 

FUTURUM. Dalším významným místem v blízkosti ešeného území je areál M stské 

nemocnice Fifejdy, který se nachází ve vzdálenosti do 1 km sm rem na sever. Širší vztahy 

území v okruhu 1,5 km eší výkres . 1 Situace širších vztah . D ležité je zmínit, že ešené 

území je vzdálené cca 3 km od centra m sta.  

 

4.9 Význam ešené lokality 

 

Území mi je sou ástí m stské ástí Moravská Ostrava a p ívoz, která je t etím nejlidnat jším 

obvodem m sta Ostrava 

Z hlediska své rozlohy 5 ha a polohy v t sné blízkosti centra m sta je lokalita významná pro 

další zatraktiv ování m sta. Návrh nového využití by pomohl k funk nímu propojení mezi 

obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Mimo jiné území  souvislosti s realizací dalších 

projekt  v jeho blízkosti p sobí v sou asném stavu negativním dojmem. 
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 Velký význam má i pro sídlišt  Fifejdy. Leží v hlavní komunika ní ose mezi sídlišt m 

a významnými areály (sportovní, zdravotnické, obchodní) dané lokality. Návrh nového 

využití by p inesl celkové oživení celého sídlišt  a nabídl v tší atraktivní životní prostor 

sídlištního celku Fifejdy.  

 

 

Obr. 2 Ortofoto území, http://maps.google.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5.  SWOT ANALÝZA ÚZEMÍ 

 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi p ehledn  identifikovat silné a slabé stránky 

území ve vztahu k p íležitostem a hrozbám, jejichž p vodcem je vn jší prost edí. Název 

vychází z po áte ních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé 

stránky), opportunities (p íležitosti) a threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti zájmu. 

 

 V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými 

stránkami, p íležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v záp tí mohou být 

použity pro stanovení optimálního ešení. 

 

5.1 Silné stránky 

 

- jednoduché majetkové vztahy ( SAD REALITY Ostrava a.s.) 

- dobrá dopravní dostupnost  

- dostupnost MHD 

- technická infrastruktura 

- nejnavšt vovan jší lokalita v Ostrav  

- silná pozice centra v kulturním vyžití 

- ekonomické a obchodní centrum 

- ob anská vybavenost 

- existující bezbariérové trasy v okolí 

- návaznost na cyklostezku 

- možnost dalšího rozvoje území v oblasti sportu 

 

5.2 Slabé stránky 

 

- absence významné mezinárodní instituce 

- dlouhodob  p etrvávající negativní image Ostravy 

- zne išt né ovzduší 

- statická doprava 
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- nízká kvalita ve ejné zelen  

- velká konkurence nových developerských projekt  jiných území 

 

5.3 P íležitosti 

 

- vytvo ení nových pracovních míst 

- zvýšení atraktivity sídlišt  Fifejdy 

- zvýšení prosperity m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz 

- zlepšení statické dopravy sídlišt  

- plynulé propojení území 

- posílení významu sídlišt  

5.4 Hrozby 

 

- up ednostn ní jiných lokalit 

- ústup významu Ostravy jako centra regionu  

- výrazné zpomalení zlepšování mediálního obrazu a image Ostravy 

- odliv obyvatelstva st hováním 

- nedostatek finan ních prost edk  
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6.  NÁVRH NOVÉHO EŠENÍ 

Pro tvorbu návrh  nového využití tak rozsáhlého a specifického území jakým je areál SAD, 

bylo d ležité zvolit vhodnou kombinaci typ  využití v rámci ob anské vybavenosti. 

Kombinace funk ního využití zvyšuje životaschopnost projektu, ale i atraktivitu území. 

Dalším d vodem, pro  rozd lit lokalitu na více investi ních celk  je možnost etapizace 

výstavby a zisk kapitálu z r zných zdroj .  

 

 Mým zám rem bylo, aby nové využití bylo v souladu se sm rem, kterým se ubírá 

m sto Ostrava a pomohlo ešit problémy, kterým elí. Jedná se p edevším stárnutí populace a 

odliv obyvatel st hováním. Z d vodu stárnutí jsem proto v každém návrh  vymezil ást 

území pro d m s pe ovatelskou službou. ešení odlivu obyvatel jsem se snažil ešit, 

vytvo ením prostoru pro práci s velkou p idanou hodnotou. Lidem, kte í by zde nalezli práci, 

by pomohlo území skloubit pracovní život s životem rodinným. V okolí jak je z ejmé 

z výkresu . 1 se nachází ZŠ tak i škola mate ská. Dále je zde velká možnost sportovního 

vyžití pro d ti i jejich rodi e. Tato koncepce by pomohla posílit image m sta ve vztahu 

k rodinám.  

 

 Dále jsem se zam il na to, aby území nabídlo prostor pro potkávání se lidí a jejich 

odpo inek. Protože jsem p íznivec myšlenky knowledge city rozhodl jsem se ve dvou 

návrzích realizovat knihovnu. Návrh knihovny neopírám jen o svou p íze  k myšlence ale i 

z d vod , že Ostrava novou knihovnu pot ebuje.  

 

 Návrh nového využití jsem zpracoval ve t ech variantách. Možností pro variantní 

ešení bylo velké množství, ale jak už jsem zmínil v úvodu, chci p edstavit svou vizi pro 

budoucnost této lokality.  

 

 Jednotlivé varianty mezi sebou zhodnotím a vybraná varianta bude zpracována 

detailn ji v dalších kapitolách práce. 

 

6.1 Návrh ešeného území – varianta . 1 (kombinovaná) 
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Ve variant  jedna, která je dopln na výkresem . 5, jsem se rozhodl území využít pro sociální 

služby (areál domu s pe ovatelskou službou), komer ní využití (podnikatelský inkubátor a 

d m služeb) a knihovnu.  

 

6.1.1 Urbanisticko-architektonické ešení 

 

Celá výstavba je rozmíst na po obvodu ešeného území. Hlavním centrem pro 

shromaž ování a potkávání lidí je centrální nám stí. Nám stí je umíst né ve st edu ešeného 

území. Celému nám stí dominuje objekt knihovny. Nám stí bude sloužit i jako hlavní koridor 

pro p ší, kte í budou územím procházet. Prostor nám stí je vymezen páte ní komunikací, 

která dopravn  obsluhuje navržené objekty. Páte ní komunikace je napojená na místní 

komunikaci (ul. U Stadiónu) ve dvou místech. Jeden vjezd do území je umíst n více 

jihozápadn  blíže ulici Noviná ská. Druhý vjez je umíst n více severozápadn , vzdálen od 

prvního cca 80 m. Toto ešení má zajistit co nejlepší dopravní obslužnost všech objekt .  

 

 P i využití 1. vjezdu, budeme po levici míjet objekty podnikatelského inkubátoru a 

d m služeb. V t sné blízkosti domu služeb je umíst n vjezd do podzemních garáží. Tady se 

komunikace stá í sm rem na severozápad ke knihovn  a vede rovnob žn  s jejím pr elím až 

k další zatá ce. Tady m ní sm r na jihovýchod a vede kolem areálu domu s pe ovatelskou 

službou. Komunikace kon í u dalšího vjezdu/výjezdu. Páte ní komunikace je vybavena 

odstavným pruhem a zálivy pro parkování.  

 

 Podnikatelský inkubátor je tvo en t emi objekty p dorysného tvaru obdélníku 

vzájemn  propojenými spojovacími kr ky. Objekty jsou ešené jako železobetonové 

konstrukce. Každý z objektu má t i nadzemní podlaží. U pr elí, které je rovnob žné s ulici U 

Stadiónu tak i na opa né stran  jsou shromaž ovací plochy, která slouží pro odpo inek a 

pobyt venku zam stnanc m podnikatelského inkubátoru. Objekty budou užívány zejména pro 

administrativu zam enou na obchodní innost a obecné práce kancelá ského typu, vývoj 

nových technologií /know how a rovn ž školení. P evážný druh práce, která bude v objektu 

vykonávaná, bude duševní práce, jemná mechanická a práce laboratorního typu. 

 

 Objekt domu služeb je navržen p dorysného tvaru obdélníku jako t í podlažní 

železobetonová konstrukce (1 PP + 2 NP). Objekt bude sloužit ob anské vybavenosti, bude 



26 

 

nabízet prostory k pronájmu. Objekt je propojený s objekty podnikatelského inkubátoru 

spojovacím kr kem. Toto spojení je možné uzav ít a odd lit jednotlivé provozy. Spojení je 

navržené pro snadn jší využíváni služeb lidmi, kte í budou pracovat nebo navšt vovat 

podnikatelský inkubátor. V 1. PP podlaží domu služeb je umíst né podzemní parkovišt . 

Vjezd do garáží je umíst n v t sné blízkosti. Tento vjez je spole ný i pro podzemní garáže 

knihovny. 

 

 Objekt knihovny je navržen atypického p dorysného tvaru, který tvo í obdélník, jehož 

kratší strany vybíhají dále do prostoru. V delších stranách obdélníku je ást vykrojená. 

V t chto místech jsou umíst ny vstupy do objektu. Objekt je ešen jako p ti podlažní 

železobetonová konstrukce (1PP + 4 NP). Knihovna nabídne lepší zázemí pro 

moravskoslezskou knihovnu. V knihovn  bude literární kavárna a prostory pro zvukovou 

knihovnu pro nevidomé. V podzemním podlaží jsou umíst ny garáže. 

 

 Areál domu s pe ovatelskou službou je tvo en šesti objekty. ty i objekty budou 

využívány jen pro bydlení senior . Z t chto ty  objekt , jsou t i objekty p dorysného tvaru 

„L“. tvrtý objekt je obdélníkového p dorysu. Tyto objekty jsou ešené jako dvou podlažní 

zd né budovy. Pátým objektem DPS je jídelna, která bude sloužit pro stravování jak obyvatel 

DPS tak i lidem z okolí nebo zam stnanc m p ilehlých objekt , Šestý objekt DPS je hlavní 

budova p dorysného tvaru H. Tento objekt bude ešen podrobn ji v kapitole 8. 

 

 Všechny ešené budovy jsou zast ešeny plochou st echou. Celé území je dopln no 

vhodn  umíst ným mobiliá em a vysázenou zelení. 

 

6.2 Návrh ešeného území – varianta . 2 (komer ní) 

 

Druhá varianta je graficky znázorn na na výkresu . 6. V této variant  jsem se rozhodl využit 

území pro sociální služby (d m s pe ovatelskou službou), technologický park a komer ní 

využiti v oblasti administrativy a služeb. 
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6.2.1 Urbanisticko-architektonické ešení 

Komer ní zástavba je umíst na rovnob žn  s místní komunikaci ul. U Stadiónu. V jezd do 

území je ešen na t ech místech. Dva vjezdy jsou vzájemn  propojeny páte ní komunikaci. 

T etí vjezd do území slouží jen jako vjezd na parkovišt . Páte ní komunikace nezabíhá 

hluboko do území, ale jen „obchází“ ze zadní strany objekty ur ené pro administrativu. Další 

odbo ky z páte ní komunikace jsou na parkovišt . P i využití 1. vjezdu, které se svou polohou 

nachází blíž k ul. Noviná ská, po pravé stran  mineme administrativní objekt SO 016. Za 

administrativním objektem se nachází k ižovatka. Z k ižovatky je možné odbo it do leva na 

parkovišt , projet rovn  do slepé ulice k areálu domu s pe ovatelskou službou nebo vpravo 

pokra ovat po páte ní komunikaci. Slepá ulice je ešená jako okružní, a zajiš uje dopravní 

obsluhu areálu domu s pe ovatelskou službou. Páte ní komunikace pokra uje v mírném 

„esí ku“ kolem administrativních objekt  a objektu v deckotechnologického parku. Poté se 

páte ní komunikace stá í vpravo sm rem jihojihovýchodním. T sn  za zatá kou je odbo ka 

vlevo na další parkovišt . Dále pokra uje komunikace rovn  kde „vyústí“ na místní 

komunikaci ul. U stadiónu. 

 

 Areál domu s pe ovatelskou službou tvo í celkem 8 objekt . 7 objektu je p dorysného 

tvaru obdélníka. Z toho šest objekt  je ešených jako dvoupatrové zd né budovy plnících 

funkci pro bydlení senior . 7 objekt je ešen, jako 1 patrový zd ny objekt s funkci jídelny. 

Poslední objekt DPS je hlavní budova p dorysného tvaru „H“ sloužící pro bydlení, 

regenera ním odd lením a pro léka ské ú ely. Za areálem DPS v blízkostí k ížení stávajících 

chodník  se nachází menší shromaž ovací prostor. 

 

 Pro administrativu slouží t i objekty. Jeden p dorysného tvaru tverce druhý 

obdélníku a t etí obdélníku se skoseným jedním pr elím. Všechny objekty jsou ešené jako 

dvoupatrové železobetonové skelety. Objekty budou užívány zejména pro administrativu 

zam enou na obchodní innost a obecné práce kancelá ského typu. Nabídnou prostory pro 

sídla menších firem. 

 

 V deckotechnologický park je tvo en ty mi objekty p dorysného tvaru obdélníku 

vzájemn  propojenými spojovacími kr ky. Objekty jsou ešené jako železobetonové skelety. 

T i objekty mají t i nadzemní podlaží. tvrtý objekt je ešen jako dvoupatrová železobetonová 

konstrukce. U pr elí, které je rovnob žné se stávajícím chodníkem, mezi ešeným územím a 
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areálem pivovaru Ostravar, tak i na opa né stran  jsou shromaž ovací plochy, která slouží 

pro odpo inek a pobyt venku zam stnanc m v deckotechnologického parku. Objekty budou 

užívány zejména pro administrativu zam enou na obchodní innost a obecné práce 

kancelá ského typu, vývoj nových technologií /know how a rovn ž školení. P evážný druh 

práce, která bude v objektu vykonávaná, bude duševní práce, jemná mechanická a práce 

laboratorního typu. 

 

 Objekt domu služeb je navržen p dorysného tvaru obdélníku jako ty  podlažní (1PP 

+ 3NP) železobetonová konstrukce. Objekt bude sloužit ob anské vybavenosti, bude nabízet 

prostory k pronájmu.  

 

 Zast ešení všech objekt  je ešeno plochou st echou. Celé území je dopln né 

mobiliá em a vhodn  vysázenou zelení. 

 

6.3 Návrh ešeného území – varianta . 3 (nekomer ní) 

Návrh t etí varianty vyobrazuje výkres . 7. Pro funk ní využití v této variant  jsem se 

rozhodl pro DPS, knihovnu a penzion s restaurací. 

6.3.1 Urbanisticko-architektonické ešení 

V jezd do území je ešen dv ma vjezdy. P i využití 1. vjezdu, které se svou polohou nachází 

blíž k ul. Noviná ská, po pravé stran  mineme objekt penzionu s restaurací. Za penzionem se 

nachází k ižovatka. Z k ižovatky je možné odbo it do leva na parkovišt , projet rovn  do 

slepé ulice k areálu domu s pe ovatelskou službou nebo vpravo pokra ovat po páte ní 

komunikaci. Páte ní komunikace pokra uje sm rem na severoseverovýchod a takto rozd lí 

ešené území p ibližn  na dv  poloviny. Na konci trasy je další k ižovatka, kterou se dá projet 

rovn  na parkovišt  nebo odbo it vpravo a pokra ovat po páte ní komunikaci sm rem na jih 

rovnob žn  s pr elím knihovny. Svou trasou vymezí páte ní komunikace prostor menšího 

nám stí. Další nám stí se nachází v severovýchodním rohu území p ed opa ným pr elím 

knihovny, než vede páte ní komunikace. Nám stí budou sloužit k odpo inku a potkávání se 

lidí. Na parkovišti u knihovny je vjezd do podzemních garáží umíst ných v podzemním 

podlaží knihovny. 
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Areál domu s pe ovatelskou službou tvo í celkem 8 objekt . 7 objektu je p dorysného tvaru 

obdélníka. Z toho šest objekt  je ešených jako dvoupatrové zd né budovy plnících funkci pro 

bydlení senior . 7 objekt je ešen, jako 1 patrový zd ny objekt s funkci jídelny. Poslední 

objekt DPS je hlavní budova p dorysného tvaru „H“ sloužící pro bydlení, regenera ním 

odd lením a pro léka ské ú ely. Za areálem DPS v blízkostí k ížení stávajících chodník  se 

nachází menší shromaž ovací prostor. 

 

 Objekt knihovny je navržen atypického p dorysného tvaru, který tvo í obdélník, jehož 

kratší strany jsou zkoseny dále do prostoru. V delších stranách obdélníku je ást vykrojená. 

V t chto místech jsou umíst ny vstupy do objektu. Objekt je ešen jako šesti podlažní 

železobetonová konstrukce (1PP + 4 NP). Knihovna nabídne lepší zázemí pro 

moravskoslezskou knihovnu. V knihovn  bude literární kavárna a prostory pro zvukovou 

knihovnu pro nevidomé. Dále bude v knihovn  sál pro konání konferencí. V podzemním 

podlaží jsou umíst ny garáže. 

 

 Penzión s restaurací je ešen v p dorysném tvaru tverce jako dvoupodlažní zd ná 

konstrukce. V 1. NP je situována restaurace s recepcí a v 2. NP jsou pokoje pro hosty. 

 

 Všechny objekty jsou zast ešené plochou st echou. Území je vhodn  dopln né 

mobiliá em a zelení.  

 

6.4 Zhodnocení variant 

 

Pro rozhodnutí v reálném život  by bylo pot eba vypracovat studii proveditelnosti, která není 

náplní této diplomové práce. Proto jsem se rozhodl pro vybrání optimální varianty ud lat 

alespo  obecné srovnání dvou ukazatel . 

 

  První srovnání jsem provedl na základ  objemového srovnání. V tomto srovnání jsem 

porovnával plochu komunikací, shromaž ovací venkovní prostory, zastav nou plochu a 

plochu zelen . Vše vyobrazuje Graf 5 objemové srovnání. Pro mé rozhodování byla d ležité, 

s ohledem na kvalitu ovzduší plocha zelen  (více = lepší), množství komunikací, které je t eba 

budovat (více = horší). Dále jsem cht l, aby území sloužilo k odpo inku a potkávání lidí, 
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proto jsem p ihlížel k množství shromaž ovacích ploch, které jednotlivé varianty nabízí (více 

= lepší). 

  

 

Graf 5 Objemové srovnání variant 

 

 Srovnání zastav né a užitné plochy my ukázalo, jak efektivn  bylo území využité. K 

tomuto srovnání jsem p idal množství ploch pro komer ní využití. Do celkového po tu 

zastav né plochy jsem zahrnul plochy zastav né komunikacemi, parkovišti, shromaž ovací 

plochy a plochy zastav né objekty. Užitná plochy budov je sou tem ploch podlaží 

jednotlivých budov. Velikost ploch znázor uje Graf 6.  

 

 

Graf 6 Srovnání zastav né a užitné plochy 
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Hodnocení jednotlivých ploch jsem provedl pomocí indexu využití (zastav né plochy/užitné 

plochy) a indexu komerce (užitné plochy/komer ní plochy). Indexy znázor uje Graf 7. 

  

 

Graf 7 Graf Index  

 

 Pro detailní zpracování jsem se na základ  výše popsaných návrh  rozhodl pro 

variantu . 1. Tato varianta byla v sou tu všech hodnotících kritérií nejlepší. P i porovnávání 

byla v každém kritériu na prvním míst  až ne dv  výjimky. V jednom p ípad  kdy jsem 

hodnotil množství zelen , skon ila na druhém míst  o 5% za návrhem . 3. Druhá skon ila 

také v porovnání množství komer ních ploch. Tady zvít zil návrh . 2 o cca 25% 

v absolutních íslech to, znamenalo jen 1600 m2. 

 

 Pro variantu . 1 kladn  hovo í i zp sob ešení parkování vozidel. V této variant  je 

parkovaní ešeno v pom ru 1:1 v po tu parkovacích ploch umíst ných na terénu k po tu 

parkovacích míst pod terénem. 
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7. POPIS KONE NÉHO NÁVRHU 

 

7.1 Urbanisticko-architektonické ešení 

 

Urbanisticko-architektonické ešení je popsáno v kapitole 6.1.1. 

 

7.2 Dopravní infrastruktura 

Páte ní komunikace bude vybudovaná v ší ce 8,2 m a délce 468 m se dv ma jízdními pruhy a 

s jedním parkovacím pruhem o ší ce 2,2 m. Po obou stranách komunikace jsou vedeny 

chodníky o ší ce 1,8 m. Tato komunikace bude zajiš ovat napojení na místní komunikaci (ul. 

U Stadiónu) ve dvou místech. Z páte ní komunikace jsou navrženy vjezdy na parkovišt  i 

vjezd do podzemních garáží navržených pod objekty SO 01 a SO 11. Vnit ní propojení území 

zajiš uje sí  chodník . P echod p es komunikaci je zajišt n ty mi p echody pro chodce. 

Návrh komunikací respektuje SN 73 6110 a vyhlášku 398/2009 Sb. [8,28] 

  

 Páte ní komunikace bude mít horní kryt z asfaltobetonu. Vlastní parkovací plochy a 

chodníky budou mít dlážd ný kryt z betonové zámkové dlažby v barv  p írodní (šedé). 

Jednotlivá parkovací místa budou odd lena páskem zámkové dlažby v odlišné barv  

( ervená). Podrobné ešení dopravy je zachyceno na výkrese . 8. V projektové dokumentaci 

p i ešení zpevn ných ploch je t eba respektovat zásady pro p ístupové komunikace a 

nástupní plochy pro p íjezd hasi ských vozidel dle SN 73 0802 a SN 73 0833. [29, 30] 

 

7.2.1 Návrh po tu parkovacích stání 

Celkový po et stání se pro ešenou lokalitu stanoví podle vzorce: [8] 

N = OO *  ka + PO * ka * kp 

N…. je celkový po et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

OO… základní po et odstavných stání p i stupni automobilizace p i 400 vozidel/1000 

 obyvatel (1:2,5) 

PO… základní po et parkovacích stání 

ka… sou initel vlivu stupn  automobilizace 
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kp… sou initel redukce po tu stání ur ený sloupcem charakteru území (B) 

 

Stupe  automobilizace 1:2,5 => ka = 1 

Charakter území – skupina 3B (obce (m sta) nad 50 000 obyvatel) kp = 0,6 

 

1) D m s pe ovatelskou službou 

Areálu domu s pe ovatelskou službou je ur en pro 118 obyvatel. 

Po et odstavných stání domov d chodc  = 5 stání na 1 l žko 

NDPS = 23,6*1+0*1*0,6=15 požadovaných stání z toho 1 stání pro ZTP 

2) Knihovna 

Plocha knihovny pro ve ejnost 5500 m2 

Po et parkovacích stání = 1 stání na 20 m2 

NK = 125 * 1 + 125*1*0,6 = 200 stání z toho 7 stání pro ZTP 

3) Podnikatelský inkubátor 

200 zam stnanc  

Po et parkovacích stání = 1 stání na 4 zam stnance 

NPI = 50 * 1 *0,6 = 30 stání z toho 2 stání pro ZTP 

4) D m služeb 

Plocha pro služby 1800 m2 

Po et parkovacích stání = 1 stání na 25 m2 

NDS = 8*1 + 64*1*0,6 = 47 stání z toho 3stání pro ZTP 

 

Celkový po et odstavných a parkovacích stání: 

N = NDPS + NK + NPI + NDS = 15 + 200 + 30 + 47 = 292 stání z toho 13 pro ZTP 

Navržený po et stání iní 163 venkovních parkovacích stání z toho 11 pro ZTP. 

Dále je navrženo 150 garážových stáni z toho 6 pro ZTP. Tato parkovací místa jsou umíst na 

ve dvou podzemních garážích umíst ných pod knihovnou a pod domem služeb. 

Obestavený prostor na 1 auto iní 95 m3 

Objem podzemních garáží pod knihovnou iní 11500 m3 => 120 stání 

Objem podzemních garáží pod domem služeb iní 2850 m3 => 30 stání 

Celkem parkovacích stání 313 parkovacích stání z toho 17 pro ZTP 

Po et parkování je nad hranicí požadovaného po tu, což p ispívá ke snižování problému 

s nar stajícím po tem vozidel. 
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7.3 Technická infrastruktura 

Navržené ešení technické infrastruktury je provedeno dle normy SN 73 6005 prostorové 

uspo ádání sítí. Vedení technické infrastruktury zachycuje výkres . 9 

7.3.1 Elektrická energie 

V okolí ešeného území nevede sí  NN ale jen elektrická sí  VN, proto bude území napojené 

p es kioskovou trafostanici. Trafostanice bude napojena na stávající vedení VN 22 kV, které 

vede podél místní komunikace ul. U Stadiónu vloženou kabelovou smy kou. Trafostanice 

bude ve vlastnictví PDS ( EZ Distribuce, a.s.). Od trafostanice bude rozvedena elektrická sí  

NN, z které budou napojeny jednotlivé objekty a ve ejné osv tlení. 

 

 

Obr. 3 Kiosková trafostanice, http://www.emontas.cz/trafostanice 

 

7.3.2 Plynovod 

V rámci ešeného území nebude navržen žádný nový plynovod. Napojení jednotlivých 

objekt  bude proveden ze stávajícího ádu STL plynovodu DN 200 ocelové potrubí, který je 

uložen podél severní ásti areálu v zeleném pásu podél chodníku a cyklostezky. Napojení 

objekt  areálu DPS bude provedeno ze stávajícího NTL plynovodu, který je veden v zeleném 

pásu podél plotu areálu pivovaru Ostravar.  

7.3.3 Vodovod 

V území je navržen nový vodovodní ád v celkové délce 510 m. Napojení bude provedeno na 

stávající vodovodní ád z litiny DN 150, který je uložen v komunikaci ul. U stadionu. Na nov  
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vybudovaném vodovodním ádu budou osazeny 3 ks požárního hydrantu. Vodovodní ád 

bude proveden z plastového potrubí nap . SDR 11 – PN 16. Z nov  vybudovaného vodovodu 

budou zásobovány nov  navržené objekty mimo objekt SO 06. Tento objekt bude napojen na 

stávající vodovodní ád v ul. U stadionu. 

7.3.4 Kanalizace 

Odkanalizování ešeného území je provedeno jako jednotná soustava. Do hlavního ádu 

budou svedeny srážkové vody (zaolejované) z 1 ½ páte ní komunikace. Hlavní ád splaškové 

kanalizace z kameniny, bude proveden v nov  navrhované páte ní komunikaci v délce 235 m. 

Napojení bude provedeno na stávající kanaliza ní ád DN 500 – z betonu, který je uložen 

v komunikaci ul. U Stadiónu. Splašková kanalizace je vedena soub žn  s kanalizací 

deš ovou. Deš ové vody budou svedeny deš ovou kanalizací ( istá) do vodní nádrže pivovaru 

Ostravar, která má p epad do ve ejné kanalizace. Srážková voda (zaolejovaná) z komunikací 

bude z východní strany svedena do dvou odlu ova  ropných látek  - koalesen ní a sorp ní 

stupe . Z odlu ova  budou svedeny do deš ové kanalizace ( istá). Ze západní strany budou 

svedeny do hlavního ádu jednotné kanalizace. Délka deš ové kanalizace je 675 m.  

 

7.3.5 Zásobování teplem 

Území je zásobované parovodem sope nosti Dalkia eská republika. Parovod zásobuje 

objekty teplem, pro oh ev TUV a vytáp ní. Objekty podnikatelského inkubátoru a knihovny 

navrhuju vybavit alternativním zdrojem tepla. Nap íklad tepelným erpadlem vzduch – voda. 

Pak by pro tyto objekty p edstavoval parovod jenom bivalentní zdroj.  

 

7.4 ešení zelen  a mobiliá e 

7.4.1 ešení zelen  

ešení zelen  je zakreslené na výkrese . 10. Po kácení a likvidaci d evin, po realizaci 

zpevn ných ploch a budov bude ešené území ozelen no s ohledem na estetiku a funk nost 

celého území. Na ploše bude vysazeno v rámci sadových úprav 46 strom . P i návrhu 

výsadbu se braly v úvahu faktory nadzemního prostoru (výška, ší ka a habitus) tak i faktory 

podzemního prostoru (ko enový systém, vedení sítí TI). Tady podotýkám, že výsadba strom  

byla navržena tak, aby ko enový bal strom  v dosp losti, nezasahoval do vedení inženýrských 
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sítí. Tento postup výsadby s rezervou respektuje ochranná pásma všech sítí TI. P i výb ru 

jednotlivých druh  se v první ad  p ihlíželo k odolnosti na m stské prost edí, až poté se 

výb r soust edil na estetiku, vzr st, habitus a volbu stanovišt . Pro výsadbu budou použity 

vzrostlé stromy (obvod kmene 20 cm). 

 

 Výsadba strom  prob hne ve vhodném termínu, do p edem p ipravených jam 

(hloubka je na výšku ko enového balu a pr m r t ikrát v tší jak ko enový bal). Ze dna jámy 

budou osazeny kotvící k ly délky 350 cm. Na jeden strom budou použité dva kotvící k ly, 

spojené pružným úvazkem a dno bude vysypáno kvalitní zeminou. Po zasazení na stanovišt  

budou stromy zalité vydatnou zálivkou. Stromy budou ošet eny výchovným ezem k udržení 

jejich okrasných kvalit. Kolem stromu bude rozprost ená mul ovací k ra. [31] 

 

Tab. 3 Seznam použitých d evin 

Název d eviny Po et 
ks 

Velikost 
(obvod 
kmene) 

Spon Výsadba Údržba 

Listnaté stromy 
HABR OBECNÝ 
"COLUMNARIS" 

6 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

HABR OBECNÝ "FRANZ 
FONTAINE" 

5 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

HLOH OBECNÝ 'PAULS 
SCARLET' 

5 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

JAVOR MLE  "COLUMNARE" 5 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

JAVOR MLE  "GLOBOSUM" 6 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

JERLÍN JAPOSNKÝ 3 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

JE ÁB MUK "MAGNIFICA" 4 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 
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LÍSKA TURECKÁ 2 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

T EŠE  K OVITÁ 10 20 cm Solitérn  Výsadba 
vzrostlých 
strom  

Pé e o 
vzrostlé 
stromy 

 

 

 Založení trávník  bude proveden parkovou sm sí. Trávník bude založen na isté p d . 

P da bude pohnojena minerálním hnojivem NPK v množství 10g/m2. Výsev semen je 15 g na 

m2, hloubka setí cca 0,5 cm. Nejvhodn jším obdobím výsevu je podzim/zá í/ a jaro /kv ten/. 

 

7.4.2 ešení mobiliá e 

ešené území bylo vybaveno odpadkovými koši, lavi kami, stojany na kola a uli ními 

svítidly. Rozmíst ní jednotlivých prvk  mobiliá e je graficky znázorn né na výkrese . 10. 

 

Tab. 4 Seznam použitého mobiliá e 

Název prvku Po et 
ks 

Rozm r                                       Výrobce 

Parková lavi ka siacity E-LA07b 41 d. 1600 x š. 400 x v. 400 mm SIACITY 

Odpadkový koš (kruhový) ARTEA 19 r. 700 mm v. 940 mm 
MOBILIAR 

PRO 

Uli ní svítidlo PATIO LED 19 výška 5 m MODUS s. r. o. 

Stojan na kola (ocel MM700101) 12 d. 1050 x š. 570 x v. 420 mm 4CITY 
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8. NÁVRH OBJEKTU SO 06 DOMU S PE OVATELSKOU 

SLUŽBOU 

8.1 Popis objektu 

 

Hlavní objekt domu s pe ovatelskou službou je p dorysn  ešen ve tvaru písmene „H“. 

St ední ást propojuje objekt, jak vertikáln  tak i horizontáln . Objekt plní funkcí zdravotn  

rehabilita ní a p evážná ást je ur ena k bydlení. 

 

 V v 1. PP se nacházejí garážová stání pro vozidla, 2 sklady technického materiálu a 

technická místnost. V jezd do garáží je z místní komunikace ul. U stadiónu.  

 

 Vertikální pohyb po objektu je zajišt n trojramenným schodišt m a výtahem 

umíst nými ve st ední ásti objektu.  Výtahová kabina má ší ku 1800 mm a hloubku 2200 

mm.  

  

  V 1. NP je umíst né zázemí pro zam stnance a prádelenský provoz. Sou ástí podlaží 

je i léka ská ordinace, rehabilita ní odd lení a dv  místnosti pro cvi ení dopln né šatnami a 

sprchami. Vstup do objektu je ešen hlavním turniketovým vchodem kolem recepce. Naproti 

recepce je umíst né schodišt  s výtahem. Po vstupu do objektu se m žeme vydat chodbou do 

severovýchodního k ídla, kde je umíst ná ekárna, rehabilita ní odd lení a ordinace léka e. 

V jihozápadním k ídle jsou umíst ny cvi ební místnosti, šatny, sprchy, prádelenský provoz a 

dv  kancelá e. St ední ást plní hygienickou funkci. Jsou v ní šatny pro zam stnance, denní 

místnost zam stnanc  a WC pro muže a ženy. 

 

 2. NP  je vyhrazeno pro bydlení senioru. V severovýchodním k ídle je umíst no 5 byt  

1+1 a 1 byt 2+1. 4 byty 1+1 v tomto k ídle má balkón. V jihovýchodním k ídle se nachází 6 

byt  1+1 s balkóny. St ední ást tvo í 2 byty 1+1 bez balkónu, sprchovací místnost a 

spole enská místnost s terasou. 

 

 3. NP je stejn  dispozi n  ešené jako 2. NP. Jediná zm na v dispozici je nahrazení 

sprchovací místnosti hygienickým prostorem WC a umýváren. 
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 Vlastní objekt je ešen jako zd ná konstrukce s železobetonovou stropní konstrukcí. 

Konstruk ní výška podlaží je navržena 3175 mm. Celková výška objektu je 10,175 m. Nad 

tuto výška p esahuje strojovna výtahu. Horní hrana strojovny výtahu je 11.175 m nad 

terénem. 

 

 Návrh objektu je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb) uzp sobena pro využívání osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. [28] 

 

 Obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 44 Si na tepeln  izola ní 

maltu POROTHERM TM, opat eny vn jšími omítkami POROTHERM TO tl. 30 mm a krycí 

omítkou POROTHERM UNIVERSAL v tlouš ce 5 mm. Uvnit  objektu budou použity na 

obvodových st nách omítky POROTHERM UNIVERSAL tlouš ky 10 mm. Takto zhotovená 

obvodová st na dosáhne tepelného odporu R= 4,26 m-2.K.W-1 a dostate n  splní požadavky 

normy SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. [ 32] 

 

 Stropní konstrukce je navržena jako monolitická konstrukce tl. 325 mm. Konstrukce 

st echy bude respektovat normu SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a bude mít sou initel 

prostupu tepla U= 0,16 W/(m2. K). 

 

8.2 Vodovodní p ípojka 

Vodovodní p ípojka objektu, bude napojena na stávající vodovodní ád z litiny DN 100, který 

je uložen v místní komunikaci ul. U Stadiónu. Hned za odbo kou bude osazeno uzavírací 

šoupátko DN 100/PN16 se zemní soupravou a poklopem. Vodom r pro m ení spot eby vody 

bude umíst n v prostorách objektu. 

 

Výpo et pot eby vody dle sm rnice MVLH .9/73 (p íloha . 4) 

Pr m rná denní pot eba vody Qp = 15 300 l/den 

Maximální denní pot eba vody Qm = 19 125 l/den 

Maximální hodinová pot eba vody Qh max = 1434,4 l/den 

Pr m rná ro ní pot eba vody Qr = 1440 m3/rok  

Výpo tový pr tok vnit ního vodovodu Qd = 2,61 l/s  => navržené DN = 63 mm 
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Návrh a posouzení kanaliza ního potrubí je provedeno pomocí výpo tových tabulek z tzb-

info. 

 

8.3 Kanaliza ní p ípojka 

Kanaliza ní p ípojka bude sloužit pouze pro odvod splaškových vod. Deš ové vody ze 

st echy budou svedeny odd len  do nov  vybudované deš ové kanalizace. Napojení 

kanaliza ní p ípojky bude provedeno na stávající kanaliza ní ád DN 500 – z betonu, který je 

uložen v komunikaci ul. U Stadiónu. 

Celkový návrhový pr tok odpadních vod Qtot = 6,3 l/s 

Výpo tový pr tok splaškové kanalizace Qrw = 6,3 l/s 

Navržené DN = 150 mm  

Návrh a posouzení kanaliza ního potrubí je provedeno pomocí výpo tových tabulek z tzb-

info. 

 

8.4 Plynovodní p ípojka  

Plynovodní p ípojka je napojena na stávající NTL  500 ocel plynovod vedený v zelení, kolem 

oplocení areálu pivovaru Ostravar. 

Výpo et pot eby plynu proveden dle SN 38 6441 (p íloha . 2) 

Maximální hodinová pot eba plynu Qmax,h = 9,688 m3/h 

Navr ené DN = 50 mm 

Ro ní pot eba plynu Qrb = 8400 m3/rok 

 

8.5 P ípojka tepla 

Zásobování teplem bude ešeno napojením stávající parovod spole nosti Dalkia eská 

republika, který je uložen v ešeném území rovnob žn  s místní komunikací ul. U stadiónu.  

Výpo et pot eby tepla pro vytáp ní a p ípravu TUV dle SN 06 0210 (p íloha . 3) 

Výpo et pot eby tepla pro vytáp ní. 

Hodinová pot eba tepla Goh = 155,45 kW 

Ro ní pot eba tepla Gor = 382,84 MWh/r 

Výpo et pot eby tepla pro p ípravu TUV 
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Pr m rný tepelný p íkon pro p ípravu TUV GTUV,o = 2,24 kW 

Maximální tepelný p íkon TUV GTUV,max = 4,03 kW 

Ro ní tepelný p íkon TUV GTUV,r = 19,62 MWh/r 
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9. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení návrhu je provedeno na základ  orienta ních cen dostupných 

z internetových stránek http://www.stavebnistandardy.cz/ a http://www.uur.cz/ Ceny pro 

zpracování finan ního objemu pro realizaci nového využití jsou p evzaty z cenových 

ukazatel  pro rok 2012. 

9.1 Propo et náklad   

Tab. 5 Cena nov  navržených objekt  v . pozemku 

Název položky MJ Vým ra Cena/MJ Cena v K  bez DPH 

OBJEKTY 
Knihovna                378 375 315,20    
SO 01 m3 8239          314 044 315,20    
Podzemní garáž m3 5594            64 331 000,00    
Areál DPS              148 851 334,00    
SO 02 m3 6848            27 392 000,00    
SO 03 m3 6848            27 392 000,00    
SO 04 m3 6848            27 392 000,00    
SO 05 m3 5662              5 531 774,00    
SO 06 m3 5662            47 447 560,00    
SO 07 m3 6848            13 696 000,00    
Podnikatelský inkubátor              133 560 500,00    
SO 08 m3 6460            33 139 800,00    
SO 09 m3 6460            47 707 100,00    
SO 10 m3 6460            52 713 600,00    
D m služeb                86 608 800,00    
SO 11 m3 6924            66 470 400,00    
SO 12 m3 5594              4 195 500,00    
Podzemní garáž m3 2850 5594            15 942 900,00    
Pozemek m2 47503 750            35 627 250,00    
          

OBJEKTY CELKEM                783 023 199,20    
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Tab. 6 Cena technické a dopravní infrastruktury 

Název položky MJ Vým ra Cena/MJ Cena v K  bez DPH 

Komunikace 
m2 11664 1543            17 997 552,00    Parkovací plochy 

Chodníky 
Kanalizace splašková bm 351 5988              2 101 788,00    
Kanalizace deš ová bm 673 5324              3 583 052,00    
Vodovody bm 596 2442              1 455 432,00    
Plynovody bm 208 1780                 370 240,00    
Elektrické vedení NN bm 1022 1330              1 359 260,00    
Parovodní p ípojky bm 48 4225                 202 800,00    
          

CENA CELKEM                    9 072 572,00    
 

Tab. 7 Cena parkových úprav a mobiliá e 

Název položky MJ Vým ra Cena/MJ Cena v K  bez DPH 
     

Založení parkového trávníku m2 23578 52              1 226 056,00    
Výsadba strom  - vzrostlé  ks 46 4800                 220 800,00    

Lavi ky ks 41 5840                 239 440,00    
Uli ní svítidlo ks 19 12300                 233 700,00    

Odpadkové koše ks 19 3500                   66 500,00    
Stojany na kola m 12 1885                   22 620,00    

          
CENA CELKEM                    2 009 116,00    

 

 

Tab. 8 Kone ná cena návrhu 

Název položky Cena v K  bez DPH 

Budovy + pozemek                783 023 199,20    
Technická a dopravní infrastruktury                  9 072 572,00    
Parkové úpravy + mobiliá                     2 009 116,00    
          

CENA CELKEM                794 104 887,20    
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9.2 Návrh zp sobu financování 

 

Celková cena návrh  iní bez mála 0,8 mld. K . V dnešní dob  p etrvává rozpo tové nap tí z 

d vodu slabého o ekávaného r stu rozpo tových p íjmu a možného snížení podílu na 

sdílených daních. Proto možným zp sobem pro realizaci celého zám ru, jak výrazn  nezatížit 

rozpo et m sta je  navázat spolupráci se soukromým investorem, který by se podílel na stavb  

projektu nového využití území bývalých garáží SAD. Takto by se daly získat prost edky pro 

financování stavby podnikatelského inkubátoru z dotací na podporu výzkumu a vývoje. 

Prostor pro zisk dalších prost edk  z dota ních titul  na stavbu knihovny a domu 

s pe ovatelskou službou, je v sou asné chvíli velice omezen. Proto se jeví jako možnost pro 

financování využit úv r z evropské investi ní banky. Otázkou pro využití takových 

prost edk  je priorita nového využití areálu bývalých garáží SAD.  

 

Další možností pro realizaci je redukce rozsahu projektu. Z hlediska aktuální priority a 

možnosti m sta Ostravy na stavbu podnikatelského inkubátoru a domu s pe ovatelskou 

službou. V tomto p ípad  by se dal zám r realizovat formou využití soukromého investora a 

použitím finan ních rezerv m sta Ostravy nebo úv ru. 
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10. ZÁV R 

P i návrhu nového využití areálu jsem se snažil vycházet z cílu strategického plánu pro rozvoj 

m sta Ostravy a sou asných problému, kterým m sto Ostrava elí. K t mto cíl m a 

problém m, jsem p i adil specifické podmínky území. Na základ  t chto informací jsem 

vytipoval nejvhodn jší zp soby pro využití tohoto území a ty následn  zpracoval ve t ech 

variantách.  

 

 Jednotlivé varianty jsem mezi sebou porovnal. Pro hodnocení jednotlivých variant 

jsem použil objemové srovnání. K dalšímu hodnocení variant jsem vytvo il index využití 

území a index komer ního využití. Pomocí tohoto hodnocení jsem k dalšímu detailnímu 

zpracování vybral variantu urbanistického návrhu I. 

 

 Tato varianta napl uje i mou p edstavu jak by mohlo území vypadat v budoucnosti. 

P irozen  v sob  kloubí funkci pro v du, inovaci a vzd lanost. Tyto jsou vhodn  dopln ny již 

existující funkcí základního školství a sportovního vyžití. Tato skladba spolu vytvo í p íjemné 

prost edí, ve kterém mohou senio i d stojn  prožít podzim svého života a nebýt odsunutí na 

okraj m sta mimo d j života, jak se ob as stává. Navrhovaná varianta i vhodným zp sobem 

eší otázku parkování, když je cca polovina všech stání umíst na v podzemí. 

 

 Jelikož z úvodní analýzy vyplívá, že stárnutí populace je velkým problémem Ostravy 

vybral jsem pro zpracování architektonického a typologického pohledu hlavní objekt areálu 

domu s pe ovatelskou službou. 

 

 V záv ru práce jsem provedl propo et náklad  na realizaci projektu a pokusil se 

navrhnout možný zp sob financování.  

 

  S politováním ovšem musím konstatovat, že z hlediska finan ní náro nosti a jiných 

investi ních priorit m sta nebude s nejv tší pravd podobnosti tento návrh realizován. P esto 

doufám, že výsledek práce by mohl být inspirací jak pro m sto tak i soukromé investory, kte í 

by se rozhodli ešené území využít.  
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P íloha 1 

Fotodokumentace 

 

  



 

 

Pohled na ešené území . 1 

Pohled na ešené území . 2 

  

 



 

 

 

Pohled na ešené území . 3 

 

 

Pohled na ešené území . 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha 2 

Výpo et pot eby plynu 

 



 

 

Výpo et pot eby plynu 

 

Qmax,h =  

 

qhi …  p íkon daného druhu spot ebi e (sporák 1 m3/hod) 

Pi …  po et spot ebi  - 28 

ki …  koeficient sou asnosti daného ú elu 

 

P íprava pokrm  

 

k1=  =  = 0,352 

Qmax,h = 1*28*0,346  = 9,688 m3/h 

 

Dimenzování plynovodní p ípojky 

 

D = K*  

K …  konstanta (13,8 pro zemní plyn) 

L …  délka p íslušného úseku plynovodu (26,5 m) 

Pz …  absolutní tlak v po áte ním uzlu úseku (250 kPa) 

Pk …  absolutní tlak v koncovém bod  úseku (200 kPa) 

 

D = K*  = 46,38 mm => Návrh DN = 50 mm 

 

 

Ro ní pot eba plynu 

 

Qrb =  

qbi …  specifická pot eba zemního plynu na ú elovou jednotku za rok 



 

 

Pi …  po et ú elových jednotek 

qb = 3000 m3/rok 

Qrb = 300.28= 8400 m3/rok 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha 3 

Výpo et pot eby tepla pro vytáp ní a p ípravu TUV 

 



 

 

Výpo et pot eby tepla pro vytáp ní 

 

Hodinová pot eba tepla 

 

Goh = V * go* (tv - tz) = 

 

V …  obestav ný prostor (8 380 m3) 

qo …  tepelná charakteristika budovy (0,53 W/m3K) 

tv …  vnit ní teplota vzduchu (20°C) 

tz …  výpo tová nejnižší teplota v oblasti (-15°C) 

Goh = V*go * (tv -tz) = 8380 * 0 ,53 * (20 + 15) = 155,45 kW 

 

Ro ní pot eba tepla 

 

 Gor = V * qo* (tv - tzp) * 24 * n * 10-6 = 

 

n … po et topných dní v roce (219 dní) 

tzp … pr m rná vn jší teplota v topném období dle lokality (3,6°C) 

Gor = V * go* (tv - tzp) * 24 * n * 10-6 = 8380 * 0,53 * (20 – 3,6) * 24 * 219 * 10-6 

Gor = 382,84 MWh/r 

 

Výpo et pot eby tepla pro p ípravu TUV 

 

Pr m rný tepelný p íkon pro p ípravu TUV 

 

GTUV,o= Kd *  * cvo 

Kd …  sou initel denní nerovnom rnosti pot eby tepla (1,2) 

b …  po et obyvatel odebírajících TUV (35 osob) 

c …  specifická spot eba TUV pro OV (20 l/os.den) 

tTUV … 60°C 

tszv …  nejnižší teplota STV (5 °C) 

cvo …  m rné teplo vody (4,187 kJ) 



 

 

GTUV,o = Kd *  * cv = 1,2 *   * 4,187 = 2,24 kW 

Maximální tepelný p íkon TUV 

 

Kh …  sou initel hodinové nerovnom rnosti (1,8) 

GTUV,max = Kh * GTUV,o = 2,24 * 1,8 = 4,03 kW 

 

Ro ní tepelný p íkon TUV 

GTUV,r =   =  = 19,62 MWh/r 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha 4 

Výpo et pot eby vody 

 



 

 

Specifická pot eba vody 

Druh spot eby Po et ú elových 

jednotek[Pi] 

Specifická pot eba vody [qi] 

Obyvatelé 30 500 l / l žko * den 

Zam stnanci 5 60 l / osobu * den 

 

Qp =  

Qp = 30 * 500 + 5 * 60 = 15 300 l/den 

 

Maximální denní pot eba vody 

Qd,max = Qd * kd =  

kd … sou initel denní nerovnom rnosti (1,25) 

Qd,max = Qd * kd = 15 300 * 1,25 = 19125 l/den 

 

Maximální hodinová pot eba vody 

Qh,max = 1/24 * Qd,max kh = 

 kh … sou initel hodinové nerovnom rnosti (1,8) 

 Qh,max = 1/24 * Qd,max kh = 1/24 * 19 125 * 1,8 = 1434,4 l/den 

  

Pr m rná ro ní spot eba vody 

Qr =  

qi … sm rné íslo ro ní pot eby (viz. www. tzb-info. cz) 

Pi … po et ú elových jednotek  

Qr =  = 45 * 30 +18 * 5 = 1440 m3/rok  

 

Výpo tový pr tok vnit ního vodovodu 

Qd  [l/s] 

Pomocí tabulek k ur ení výpo tového pr toku vnit ního vodovodu na tzb-info byl zjišt n 

pr tok od jednotlivých za izovacích p edm t  a pr tok od vnit ních hydrant  a na v tší z 

t chto pr toku byla naddimenzována vodovodní p ípojka.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Navržené DN = 63 mm 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha 5 

(Vyjád ení správc  ing. sítí) 

 









Situační výkres - list 1
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Situační výkres - list 4

Situační výkres - list 5

Situační výkres - list 6

Situační výkres - list 7



Situační výkres - list 8

Situační výkres - list 9

Situační výkres - list 10

Situační výkres - list 11



Situační výkres - list 12
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stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK 
spole�nosti Telefónica vyzna�eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti nebo nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád�ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane 
nejd�íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám�r, 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�ji 
však p�ed po�átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole�nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p�ípadn� k p�eložení SEK, a to prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti Telefónica pov��eného ochranou sít� -
Radim Ko�a�, tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com (dále jen POS).

(3) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� povinen uhradit spole�nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického �ešení.

(4) Pro ú�ely p�eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád�ení je stavebník povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.
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�íslo jednací: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád�ení uvedené skute�nosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
povinen �ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto 
Vyjád�ení.

(6) Spole�nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p�evzetím tohoto Vyjád�ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú�elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn�n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat 
�i jinak užívat bez souhlasu spole�nosti Telefónica. V p�ípad� porušení t�chto povinností vznikne žadateli odpov�dnost 
vyplývající z platných právních p�edpis�, zejména p�edpis� práva autorského.

V p�ípad� jakýkoliv dotaz� k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole�nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P�ílohami Vyjád�ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica
- Situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 26. 4. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti Telefónica a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, jsou 
zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                 

 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 
SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré
náklady a škody, které spole�nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                          
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 
kdy by i nad rámec t�chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica mohlo dojít ke st�etu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 
že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 
zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS nebo poruchové služb� spole�nosti Telefónica, telefonní �íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica
bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 
s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                             

 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by 
mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica
a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o 
ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za�ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti 
stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sít�mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je 
povinen ut�snit a zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m. V p�ípad�, že stavebník, nebo jím pov��ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p�edchozí v�ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn� kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p�edložit POS a následn� projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
• projednat s POS, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k podmínkám napojení

Spole�nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 
Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Skowronek Valter, 1. máje 2673 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Regenerace areálu 
garáží �SAD trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí� 
spole�nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního 
rozhodnutí podali, p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm�nu územního rozhodnutí 
u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o zm�nu územního rozhodnutí se 
provádí pouze v rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost Telefónica, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 
bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica (vztahuje se k síti v�tších územních 
celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení smlouvy o 
smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat p�edevším 
realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným nemovitostem. 
Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.o2.cz.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st�edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh
I�:                44797320                                                         DI�: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS� 739 51
I�:                25863037                                                         DI�: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX,a.s.

se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, tel/fax: 596541102, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS�: 708 00
I�:                75591961                                                         DI�: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá
I�:                47680954                                                         DI�: 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko�vara

se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice
I�:                63341620                                                         DI�: 

kontakt: Milan Ko�vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I�:                25355759                                                         DI�: CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, �sl.armády 2930/25, PS� 73301
I�:                70244090                                                         DI�: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

1 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

3 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

4 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

5 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

6 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

7 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

8 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

9 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

10 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11

(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 73080/12 �íslo žádosti: 0112 723 262

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

11 /

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336

11














