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Abstrakt 

Územní studie městského území v Ostravě v lokalitě Vítkovic má dlouholetou průmyslovou 

historii. Jde o veřejnosti nepřístupný areál a bývalý průmyslový brownfield. Cílem diplomové 

práce je toto území otevřít a začlenit jej mezi okolní městské části Ostravy. Dále je navržena 

revitalizace bývalého průmyslového areálu na novou polyfunkční budovu a výstavba nové 

městské čtvrti s urbální zelení.   

  

Klíčová slova 

brownfield, průmyslový, revitalizace, nová zástavba, městská čtvrť, urbální zeleň, Ostrava, 

Vítkovice, Moravská Ostrava   

  

  

Abstract 

Territorial studies urban area in Ostrava in the Vítkovice has a long industrial history. It is an 

area inaccessible to the public and former industrial brownfield. The thesis aims to open up this 

area and integrate it in the neighboring city of Ostrava. It is also suggested revitalization of the 

former industrial site for a new multipurpose building and construction of a new urban district 

with urban greenery. 
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Brownfield, industrial, revitalization, new housing, urban area, urban greenery, Ostrava, 

Vítkovice, Ostrava Moravian 
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2. PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

_ŠIRŠÍ VZTůHY 

 M stská část území Vítkovice se nachází v lokalit  Moravská Ostrov  a je součástí 

Moravskoslezského kraje. Ostrava je hlavním páte í tohoto kraje, ať už po stránce dopravní, 

kulturní, sportovní tak i v decko-technologické oblasti. Má dlouholetou pr myslovou a 

industriální historii. Ostrava, jako m sto, je už dlouhá léta širokou ve ejností vnímaná jako 

ocelovým srdcem moravskoslezského kraje.    

 

_VYMEZENÍ ÚZEMÍ  

ešené území diplomní práce se nachází v severojižním pásu. Je vymezené ze západu, 

rychlostní komunikací – TYP ů, ul. Místeckou. Z východu protékající ekou Ostravicí, ze severu 

utlumujícím provozem Vítkovických železáren a z jižní strany páte ní rychlostní komunikací – 

TYP ů, ul. Rudná. Rozloha vymezeného území činí 60,75 ha. 

 

_VYHODNOCENÍ PR ZKUMU | ůNůLÝZ 

   SOUČůSNÝ STůV    

Vlastníkem ešeného území je jeden majitel, což je výhodou v zamezení rozpor  s 

majetkoprávním vztahem, p i rozhodnutí o zm n  územního charakteru území. V současné 

dob  je pozemek označen jako pr myslový brownfield, poz statek pr myslového d dictví ČR. 

Území bylo dekontaminováno od p edešlého provozu t žkého pr myslu a je nyní p ipraveno 

pro nové využití. Severní část území, prostory dnes již utlumujícího provozu Vítkovických 

železáren. Tento komplex sousední s oblastí Dolních Vítkovic, dnes již prohlášeného za 

Národní technickou památku. Oblast bývalého dolu Hlubina a Vítkovických železáren, které 

byly po 120 letech provozu, v první polovin  devadesátých let minulého století ukončeny. 

Dnešní využití objekt  není jen technickou památkou, ale byl zde, p i jeho poslední revitalizaci, 

utvo en zcela nové kulturn -v decké centrum, sportovní a společenské centrum, nové 

prostory pro technologický vývoj a logistické centrum.  

 

Současný stav vymezeného pozemku je dnes opušt ný. Stojí zde poz statky pr myslové 

výroby Vítkovických železáren, tzv. aglomerace Vítkovických železáren, kterou místní nazývají 



jako „Hrudkovna“. Bohužel tyto objekty, v d sledku odstavení výroby, rychle chátrají. Součástí 

aglomerace jsou také železniční vlečky a další industriální poz statky z p edešlého 

pr myslového využití. 

Významným problémem území, p i zm n  jeho územního rozvoje je rovn ž fakt, že se jedná 

o pr myslový brownfield, který byl do nedávné doby uzav eným komplexem. Jedná se o 

izolovanou oblast nepr jezdnou a nep ístupnou pro širokou ve ejnost. Proto je p i vytvá ení 

zm ny územního plánu v Ostrav  v nováno málo pozornosti s jeho začlen ním do m stského 

celku m sta Ostravy. 

 

  _DOPRůVNÍ EŠENÍ  

Z hlediska dopravy je území potenciáln  velmi dob e dostupné. Na hranici pozemku již 

prochází d íve zmín né silnice I. t ídy, a to na jihu ulice Rudná Ěkterá se napojuje na dálnici 

D1, ul. Místeckáě a ulice Místecká ze západu. Současné možné napojení z t chto komunikací 

možné ve t ech místech. 

 

_URBůNISTICKÁ KONCEPCE  |  IDEů EŠENÍ  

Hlavní dominantou území je bývalý pr myslový areál – ůglomerace Vítkovických železáren, 

mezi místními obyvateli nazývaný jako „Hrudkovna“. Další nep ehlédnutelným poz statkem je 

zd ný komín o dosahující výšce 101 m. Komín se svou výškou adí mezi raritu a výjimečnost 

v oblasti cihelných komín  v ČR. Z čehož vyplívá d ležitost prosazení o zachování a 

revitalizaci této cenné industriální stavby. Využít možnosti vytvo it novou užitnou funkci a stát 

se tak plnohodnotnou části nové vytvá ené oblasti ve Vítkovicích. 

Společn  s p edešle zmín ným objektem je snaha zachovat v co nejv tší mí e i odstavené 

vlečky či vzrostlou stromovou alej z topol . 

 

_NůVRHOVůNÉ EŠENÍ 

Konceptem návrhu je p edevším vytvo it samostatn  fungující obytný m stský celek – čtvrť, 

s urbální zelení. Vzniknou zde veškeré funkční plochy pot ebné k fungování samostatn  

fungující m stské zástavby. Nové prostory pro bydlení, administrativu, občanské vybavenosti, 

skladování, lehký pr mysl, logistické centrum v dy – výzkumu - rozvoje a ve ejné prostory pro 

sport a rekreaci.  

  



Dopravním ešením návrhu je dostatečné propojení stávajícího pr myslového brownfieldu na 

živou a atraktivní pr chozí oblast. Bude propojovat sousední m stské části ĚOstrava-P ívoz, 

Ostrava-Jih, Novou ves, a Slezskou Ostravu p es eku Ostravici mostní p šími lávkamiě.  

Území již nebude izolovanou oblastí, kterou jsou lidé nuceni obcházet či objížd t. Naopak se 

stane plnohodnotnou novou pr chozí částí m sta Ostrava. Spolu s novou zástavbou, určené 

p evážn  pro bydlení, vznikne nová technická a dopravní infrastruktura. Napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu, tvo ena páte ními rychlostními komunikacemi ĚRudná, Místeckáě. 

Navržen je sjezd z kruhového objezdu z dopravn  rychlostní komunikace – TYP ů Ěul. Rudnéě 

na dopravn  obslužnou komunikaci – TYP B. 

Dále zde vznikne nové tramvajové propojení. Využije se tak část p vodních, dnes již 

odstavených, železničních vleček. 

Celé navrhované území je protkáno novou silniční automobilovou dopravou, MHD, cyklistickými 

stezkami Ěpodél náb eží i v nové m stské zástavb ě, p ší lávkami p es eku Ostravici, p šími stezkami 

v nové zástavb  a podél náb eží. 

 

Vše v nejvyšší snaze zachovat stávající GENIUS LOCI – industriální duch místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ZÁKLůDNÍ BILůNCE 

 

   CELKOVÁ PLOCHů  ÚZEMÍ                   60,75 ha 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            5,75 ha 

   ZůSTůV NÁ PLOCHů                            57 556 m2 

       

    BYTOVÉ DOMY         1 240 m2 

  RODINNÉ DOMY           993 m2 

    KOMERČNÍ - SMÍŠENÉ                    30 350 m2 

    STAVBY PRO REKREACI A SPORT        590 m2 

   VÝROBů ů LEHKÝ PR MYSL         620 m2 

 

 

  BILANCE PůRKOVůCÍCH ů ODSTůVNÝCH MÍST 

 

      NůVRŽENÝ POČET MÍST            1 665 

     PůRKOVÁNÍ Nů TERÉNU                      525 

    PůRKOVÁNÍ V 1NP, 1PP                         1 140 

 

 

  BILůNCE ZELEN  

  

      LESNÍ ZELEŇ               1,79 ha 

      LESOPůRKOVÁ ZELEŇ              9,12 ha 

      PůRKOVÁ ZELEŇ              0,22 ha 

      M STSKÁ ZELEŇ              1,91 ha 

 NÁDVORNÍ ZELEŇ OBYTNÉHO BLOKU            0,60 ha 

 ZůHRůDY RD | ZůHRÁDKY BYTOVÝCH JEDNOTEK V PP         0,74 ha 
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