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  INVESTIČNÍ ZÁMĚR A STUDIE 
 
 
 

1.1 Identifikační údaje stavby  
  základní atributy stavby v  kontextu dalších podkapitol 
 
 

1.1.1 Název stavby/ Městská lanová dráha  
 
 

1.1.2 Místo stavby 
slovní popis umístění a průběhu liniové stavby s akcentem na umístění 
přestupních stanic, zastávek, doprovodné infrastruktury  

   
Investiční záměr Městská Lanovka Ostrava je připravován v trase Z Dolní oblasti 

přes centrum města k ZOO s variantním řešením na lokalitu Landek Park. 

Trasa Lanovky je rozdělena do následujících technologických úseků se stanicemi: 

LD 1/Nová Karolina – Dolní Oblast Vítkovice 

LD 2/Dolní oblast – Slezskoostravský hrad – ZOO 1 

LD 3/ZOO 1 – ZOO 2 

Černá louka – Muglinov (technologická stanice bez obsluhy) – Landek Park (pouze 

doplňkové variantní řešení) 

 

 
 

 1.1.3 Charakter stavby 
novostavba, přístavba, rekonstrukce existující budovy či infrastruktury, 
apod., myšleno v rámci celého průběhu stavby 
Jedná se o plánovanou novostavbu  
 

 1.1.4 Stavebník, uživatel 
  návrh vlastníka infrastruktury a jeho provozovatele i s  ohledem na možné 

zdroje financování 
  Stavebníkem bude město Ostrava, o uživateli lanové dráhy nebylo dosud 

rozhodnuto 
 
 1.1.5 Použité podklady 
  seznam použitých podkladů s  uvedením autora, vydavatele a data 

publikace, vydání, z důvodu odhadu aktuálnosti využitých dat 

- Jízdní řády MHD v Ostravě  

- Podklady o podmínkách parkování ve vybraných lokalitách v Ostravě 

- Informace o návštěvnosti vybraných turistických lokalit v Ostravě a obchodního 

centra Karolina 

- Informace o demografii v Ostravě 

- Mapové podklady Města Ostravy 

- další podklady viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část P1 
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Odůvodnění investičního záměru a studie a specifikace možných variant 
řešení 

 
     

 1.2.1 Analýza poptávky 
  prokazatelné zjištění potenciálu budoucího využití a podmínek pro zajištění 

využití nového dopravního napojení (například demografický vývoj, 
neexistence některých spojení, roční období apod.)  

  Cílem zpracovávané analýzy poptávky je prokazatelné zjištění potenciálu 
budoucího využití a podmínek pro zajištění využití nového dopravního 
napojení s ohledem například na demografický vývoj, neexistenci 
některých spojení, roční období apod..  

  Poptávku případných uživatelů lanovky v  Ostravě lze rozdělit do několika 
typově odlišných skupin. Lanovka má jednak dopravní funkci, kdy je 
možné využít pro pravidelnou dopravu (z místa bydliště do místa 
pracoviště a zpět) i nepravidelnou dopravu (ostatní přeprava cestujících), 
jednak je možné lanovku využít jako turistickou atrakci.  

  Rozsah pravidelné dopravy lze obecně poměrně přesně určit analýzou 
přepravních vztahů. V tomto případě bude lanovka pro pravidelnou 
přepravu osob do zaměstnání či škol prakticky nepoužitelná. Pouze v  okolí 
dvou stanic - Nová Karolina a ZOO – jsou trvale obydlené oblasti. Jedná se 
o velmi malý počet obyvatel. Na Nové Karolině se jedná o několik nově 
postavených obytných domů, nedaleko stanice ZOO je menší rodinná 
zástavba.  V dosahu všech stanic není žádná škola, pracovní místa jsou 
navázaná na turistické a obchodní účely lokalit, nástupy do zaměstnání 
však časově ve většině případů nebudou shodné s  návštěvností turistů, kteří 
by měli být hlavními uživateli lanovky. Celkový potencionál pravidelné 
dopravy nemůže být větší než v řádu jednotek nebo desítek osob  denně. 

  Pro stanovení rozsahu nepravidelné dopravy, převážně v  tomto případě  
turistické dopravy, je nutno provést především rozbor návštěvnosti 
jednotlivých lokalit, jejich vzájemné dopravní propojení a především 
podmínky pro parkování v jednotlivých lokalitách.  

  Rozsah využití lanovky jako atrakce je předpovědět velmi obtížné, i zde je 
však možné vyjít z faktů o návštěvnosti jednotlivých lokalit, celkový počet 
uživatelů však bude velmi ovlivněn subjektivními faktory založenými na 
emocích. 

  Rozbor návštěvnosti jednotlivých lokalit, které by měla obsluhovat lanovka 
je v následujících kapitolách. 

  
  Úsek Nová Karolina – Dolní Oblast Vítkovice (LD1)  
  Tento úsek lanovky spojuje velmi atraktivní místa v  Ostravě z hlediska 

návštěvnosti. Obchodní centrum Forum Nová Karolina je velmi 
navštěvované obchodní centrum v Ostravě, Dolní oblast je jednou 
z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v  ČR. 

  Nová Karolina – stanice je v bezprostřední blízkosti největšího obchodního 
a volnočasového centra v Ostravě – Fotum Nová Karolina. Odhadovaná 
návštěvnost je 10 až 12 mil. návštěvníků za rok v  posledním období. 
Nezanedbatelná je i pěší dostupnost do samotného centra Ostravy.  

  Denní návštěvnost lze tedy odhadovat v  rozmezí 25 000 (pracovní den) až 
40 000 návštěvníků (víkendový den a pracovní den v obdobích, jako je 
např. nákupní sezóna před vánoci a  období slev). K dispozici je 1 500 míst 
k parkování, o víkendu zcela zdarma, ve všední dny zdarma 3 hodiny a pak 
poplatek 30,- Kč za hodinu. 

  Dolní Oblast Vítkovice – celková roční návštěvnost se pohybuje v rozsahu 
1 milionu návštěvníku za rok a patří k  nejvíce navštěvovaným turistickým 
atrakcím v ČR. Většina atrakcí se soustřeďuje do industriální oblasti Dolní 
Vítkovice – Důl Hlubina. Významnější lokalitou mimo tuto oblas t je Areál 
Landek Park. Stabilní celoroční návštěvnost se týká hlavně cílů, jako jsou 
Velký svět techniky, Malý svět techniky U6, BOLT TOWER, Areál Dolu 
Hlubina. Areál Heligonky a Multifukční aula GONG mají návštěvnost 
nárazovou podle typu kulturních akcí v nich pořádaných.  Výrazně 
navýšená je návštěvnost areálů při velkých akcích typu Colours of Ostrava.  
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  Pro vytížení lanovky je samozřejmě důležitý odhad denní návštěvnosti. 

Minimální denní návštěvnost je přibližně 1  000 až 1 500 osob, maximální 
návštěvnost areálu je pak přibližně 10  000 návštěvníků za den při akcích 
typu Colours of Ostrava. Z hlediska sezóny lze denní návštěvnost rozdělit 
velmi přibližně takto:  

  Běžný pracovní den (říjen až duben ) – cca 1 000 návštěvníků denně  
  Běžný pracovní den (květen až září) – cca 2 000 návštěvníků za den  
  Víkendový den (celý rok) – cca 2 000 až 4 000 návštěvníků denně.  
  Významné akce mohou návštěvnost zvednout až na 10  000 za den. 
  K dispozici je v současné době necelých 700 parkovacích míst. Tento počet 

je pro běžnou návštěvnost dostatečný. Jednotlivé lokality a počet 
parkovacích míst je v následující tabulce:  

 
 

Parkování Počet míst 

Gong 117 

Centrální parkování  245 

VI. Ústředna 23 

SCT 70 

Vysoká pec 1 118 

Hlubina+Heligonka+NZM 95 

Celkem  668 
 
 
 
  Úsek Dolní oblast-  Slezskoostravský hrad - ZOO 1 (LD2) 
  Slezskoostravský hrad – jedná se o atraktivní lokalitu nedaleko Černé 

louky (dostupné přes lávku přes řeku Ostravici), a tedy i v blízkosti centra 
města a Masarykova náměstí. Průměrná roční návštěvnost se  pohybuje 
v posledních letech mírně pod 140 tis. návštěvníky za rok.  

  Z hlediska sezóny lze denní návštěvnost rozdělit velmi přibližně takto:  
  Běžný pracovní den (celoročně) – cca 100 až 300 návštěvníků denně  
  Víkendový den (celý rok) – cca 800 - 1200  návštěvníků denně.  
  Maximum je v průběhu významných akcí až 2000 návštěvníků za den.  
  Bezprostřední blízkost Černé louky a pěší dostupnost centra Moravské 

Ostravy může atraktivitu lokality Černá Louka zvednout až dvojnásobně  - 
z hlediska potenciálních zájemců o využití lanovky – konkrétně u stanice 
Slezskoostravský Hrad. 

 
 

  Úsek ZOO 1 – ZOO 2 (LD3)  
  ZOO – jedná se o velmi navštěvovanou lokalitu, na rozdíl od všech výše 

uvedených mimo dosah centra města, s  podstatně horší dopravní 
dostupností. Průměrná roční návštěvnost se pohybuje v  posledních letech 
mírně kolem 500 tis. návštěvníků. Návštěvnost let 2014 a 2015 je uvedena 
v následujícím grafu a tabulce: 
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Roční návštěvnost  2014 2015 Průměr 

leden              10 284                    5 073                     7 679     

únor              18 914                  13 084                   15 999     

březen              44 999                  22 197                   33 598     

duben              47 169                  46 614                   46 892     

květen              73 681                  77 011                   75 346     

červen              67 655                  59 051                   63 353     

červenec              85 926                  82 771                   84 349     

srpen              94 898                  87 399                   91 149     

září              35 241                  40 640                   37 941     

říjen              35 831                  27 187                   31 509     

listopad              16 181                  13 840                   15 011     

prosinec                9 739                  15 278                   12 509     

Celkem           540 518               490 145                 515 332     
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  Poměrná měsíční návštěvnost po měsících je v  následujícím grafu: 
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  Z hlediska sezóny lze denní návštěvnost rozdělit velmi přibližně takto:  
  Období listopad až únor (běžný i víkendový den) – do 500 návštěvníků 

denně 
  Běžný pracovní den (květen až srpen) – 1 500 až 2 000 návštěvníků denně  
  Běžný pracovní den (září, říjen, březen, duben) – 500 až 1000 návštěvníků 

denně 
  Víkendový den (březen až říjen) – cca 3 000 – 5 000  návštěvníků denně.  
  Obecně lze konstatovat, že návštěvnost ZOO je silně závislá na počasí a 

rozdíly mezi návštěvnosti jednotlivých dnů mohou být velmi rozdílné.  
  V blízkosti jsou 3 parkoviště s  celkovou kapacitou 493 míst. Kapacita 

jednotlivých parkovišť je v následující tabulce: 
 

 

 Počet míst 

P1 163 

P2 252 

P3 78 

Celkem Parkování 

  

   
 
 
  Tato kapacita parkovacích míst se však vyčerpá při návštěvnosti cca 1  000 

až 1 500 návštěvníků. Pak nastává kapacitní problém, využívají se 
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vzdálenější parkoviště nebo uliční síť v  okolí ZOO se všemi negativními 
důsledky z toho vyplývajícími. Nabízí se tedy možnost využití parkovišť u 
jiných lokalit dostupných lanovkou, kde je dostatečná kapacita pro 
parkování (nejlépe bezplatná) a zároveň dobrá dostupnost pro přijíždějící 
automobily. Ideálně se v tomto případě nabízí zejména v letních měsících o 
víkendech Forum Nová Karolina, kde v tomto období je nižší návštěvnost a 
dostatek parkovacích míst. Turisté a návštěvníci tak mohou využít zázemí 
v centru a do ZOO bez problémů převést se lanovkou.  

  Úsek Slezskoostravský hrad – Landek (LD4)  
  Landek Park – jedná se o lokalitu s hornickým muzeem a skanzenem, 

doplněným atrakcemi pro děti a sportovišti. Návštěvnost se samostatně 
neeviduje, bude však srovnatelná, spíš nižší než návštěvnost obdobné 
lokality, jako je Slezskoostravský hrad. Odhadujeme tedy průměrnou roční 
návštěvnost  kolem  100 tis. návštěvníků za rok.  

  Z hlediska sezóny lze denní návštěvnost rozdělit velmi přibližně takto:  
  Běžný pracovní den (celoročně) – cca 100 až 200 návštěvníků denně  
  Víkendový den (celý rok) – cca 500  až 700 návštěvníků denně.  
  Shrnutí poptávky  
  Trasování lanovky převážně mezi turisticky atraktivními lokalitami mimo 

obydlené oblasti Ostravy v podstatě neumožňuje využít dopravní funkci 
lanovky pro pravidelnou dopravu. Její realizace tedy nebude mít velký vliv 
na současný systém MHD v Ostravě. 

  Hlavní efekt bude tedy v oblasti nepravidelné dopravy, kde lanovka může 
výrazně zkvalitnit dostupnost především lokalit mimo  samotné centrum 
města. Jedná se v tomto případě hlavně pro přepravní vazbu turistů mezi 
centrem města a ZOO, resp. Landekem. Velmi důležitá je vazba do ZOO, 
kde je nedostatečná kapacita parkovišť v  letní sezóně (víkendy květen až 
říjen, celé hlavní prázdniny). Jde přibližně o cca 100 až 120 dní v  roce.  
Chybí v těchto dnech kapacita cca 500 až 800 parkovacích míst. 
Vybudování lanovky z centra umožní využít pro návštěvu ZOO kapacitu 
parkovacích míst v centru, která zrovna v tomto období nebývají plně 
vytížena. Jejich výhodou je i navíc dobrá dopravní dostupnost, na rozdíl od 
lokality ZOO. Vznik této nové přepravní vazby znamená minimální 
poptávku 2500 až 4000 přepravených osob v  obou směrech za den mezi 
centrálními stanicemi a stanicí ZOO a zklidnění situace z  hlediska 
parkování v okolí ZOO.  Obdobně lze očekávat, byť ne tak silnou, 
poptávku pro spojení na Landek Park, zde je možné počítat maximálně 
s poptávkou po turistické dopravě v rozsahu do 1 000 osob za den v obou 
směrech v přepravní relaci centrum města – Landek Park. I v tomto případě 
se jedná hlavně o letní prázdniny a víkendy v  období květen až říjen. 

  Velmi významnou poptávkou pro využití lanovky je funkce jako atrakce. 
V tomto případě se jedná hlavně návštěvníky města. Nejvýznamnější 
lokality, které byly popsány v předešlých kapitolách, mohou v  letní sezóně 
vykázat dohromady až 10 000 návštěvníků. Z nichž nemalá část jsou 
turisté, nikoliv obyvatelé Ostravy. Z  těchto návštěvníků může značná část 
lanovku využít jako atrakci.  

  Specifickou poptávkou je přepravní vazba mezi oběma stanicemi v  ZOO, 
kde přepravní poptávky bude složena jak z  návštěvníků, pro které je pěšky 
celý okruh v ZOO namáhavý, tak z těch návštěvníků, pro které pohled na 
ZOO je zpestřením prohlídky.  

 
 
 
 

 1.2.2 Analýza konkurence 
  popis stávajících dopravních napojení a vazeb v  území včetně popisu 

odhadovaných dopadů na existující linkovou dopravu. 
 
 
 
 
   Forum Nová Karolina  
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  Komunikační napojení: Nachází se v blízkosti kapacitní čtyřpruhové 

komunikace I/56 (ulice Místecká), z níž je dostupná velmi dobře přes 1 
křižovatku se SSZ (zpět je trasa delší a vede přes 4 křižovatky se SSZ).  

  Dále existuje velmi dobré napojení na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci 
II/477 (ulice Frýdecká).  

  Místo je navíc dobře velmi dostupné MHD – tramvaje (většina linek MHD 
v Ostravě) přímo před střediskem, trolejbus buď přímo u střediska (linka 
105) nebo dostupné pěší lávkou. Podobná je situace i u příměstské dopravy 
– Ústřední autobusové nádraží je dostupné pěší, rovněž železniční osobní 
doprava z nádraží Ostrava střed. 

 
  Dolní Oblast Vítkovice   
  Komunikační napojení: Přestože se v blízkosti nachází kapacitní 

čtyřpruhová komunikace I/56 (ulice Místecká), je přímé napojení areálu jen 
ve směru od Frýdku-Místku a do centra (kolem areálu Hlubina).  V 
opačném směru je nutno objíždět přes mimoúrovňovou křižovatku s ulicí 
Halasovou a dále pak ulicemi Výstavní a Ruskou. 

  Dostupnost MHD: Lokalita Dolní oblasti Vítkovice je navíc velmi dobře 
dostupná MHD na zastávkách Vysoké Pece  (areál vysokých pecí a Gong) a 
Důl Hlubina (areál Dolu Hlubina a Heligonky). Od obou zastávek je pěší 
docházka cca 5 min., což je dle standardů dopravní obsluhy zcela 
vyhovující. Zastávky jsou obsluhovány 4 tramvajovými linkami z centra 
města. Četnost spojení ve špičce velmi dobrá (průměrný interval 2 -3 
minuty), v sedle pracovního dne dobrá (průměrný interval  5 min.), večer a 
o víkendu uspokojivá (průměrný interval 10 min.).  

  Pro všechny linky jsou tyto zastávky převážně tranzitní, neboť tyto linky 
plní funkci spojení sídlišť na jihu města s centrem (pouze v době střídání 
směn částečně cílová či přestupní), tzn. zřízení lanovky nemůže nij ak 
ovlivnit provoz na těchto linkách.  

 
  Slezskoostravský hrad  
  Komunikační napojení: Z kapacitní čtyřpruhové komunikace II/477 (ulice 

Frýdecká) je dostupná velmi dobře. V blízkosti je parkoviště s  kapacitou 
150 vozidel. Při běžné návštěvnosti kapacitně  dostačující, v době 
kulturních akcí však musí být k parkování využívány i okolní komunikace, 
což působí problémy s jejich průjezdností.  

  Dostupnost MHD: Od tramvajové zastávky Důl Zárubek pěší docházka cca 
7 min. (přibližně 500 m), což je dle standardů dopravní obsluhy zcela 
vyhovující. Podobná je i vzdálenost z  nové zastávky U hradu. 

  Zastávka je obsluhována 2 tramvajovými linkami. Četnost spojení ve špičce 
a v sedle pracovního dne velmi dobrá (průměrný interval 5 min.) a večer a 
o víkendu dobrá (průměrný interval 10 min.).Pro všechny linky je zastávka 
Důl Zárubek jen tranzitní – linky plní funkci spojení terminálu Hranečník a 
Kunčiček s centrem, tzn. zřízení lanovky nemůže nijak ovlivnit provoz na 
těchto linkách. 

 
   ZOO  
  Komunikační napojení:  Z kapacitní čtyřpruhové komunikace II/477 (ulice 

Frýdecká) je poměrně složitý přístup po ulicích Českobratrské a 
Michálkovické.  

  Dostupnost MHD: 
  Od trolejbusové zastávky Zoo pěší docházka do 1 min., což je dle 

standardů dopravní obsluhy zcela vyhovující. Zas távka je obsluhována 
během dne jednou trolejbusovou linkou. Četnost spojení ve špičce, 
dopoledne, odpoledne a v podvečer je dobrá (interval 10 min.).   

  Pro linky je zastávka Zoo převážně tranzitní, ale částečně i zdrojová a 
částečně i cílová pro návštěvníky Zoo – linky plní funkci spojení 
Michálkovic s centrem, tzn. zřízení lanovky nemůže ovlivnit interval na 
těchto linkách, mohlo by se však uvažovat s nasazením standardních 
trolejbusů na lince 104 místo dnešních článkových o víkendech.  
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   Landek Park 
  Komunikační napojení: Z dálnice D1 je lokalita dostupná velmi dobře přes 

ulice Slovenská a Hlučínská se jedná o cestu dlouhou 7,6 km a cca 7 až 10 
minut jízdy.. V blízkosti jsou dvě parkoviště s  kapacitou přibližně 100 
vozidel. Při běžné návštěvnosti kapacitně dostačující. 

  Dostupnost MHD: Dostupnost veřejnou dopravou není příliš dobrá. Je 
možné využít autobusovou zastávku Hornické muzeum obsluhovanou 3 
linkami MHD (34, 52, 54). Počet spojů o víkendu je mezi 4 až 6 spoji za 
hodinu. Uvedené linky však nejezdí z centra, je tedy nutný přestup. Takové 
spojení je pro návštěvníky města obecně nevyhovující.  

  Napojení uvedené lokality lanovkou na centrum města ostatní atraktivní 
lokality může zde být velmi důležité.  

 
 1.2.3 Analýza substituce 
  identifikace možných jiných řešení dopravního napojení a propojení, 

jejímiž se zabývá Městská lanová dráha  
 
  Obslužnost současnou MHD  
  Úsek Vítkovice vys. pece – Karolina: tramvajové linky 1, 2, 6, 10  
  Úsek Karolina – Výstaviště:              tramvajové linky 4, 6, 10, 12 
  Úsek Karolina – Důl Zárubek:           tramvajové linky 4, 12  
  Úsek Důl Zárubek – Zoo: přímo nezajištěno, nutno cestovat tramvajovými 

linkami 4 a 12 na Náměstí Republiky a odtud trolejbusovou linkou 104 (pro 
cesty z Dolní oblasti Vítkovic do Zoo se však nejedná o zajížďku).  

 
   Vytvoření nových turistických autobusových linek  
  Trasa ZOO: Dolní oblast Vítkovice – centrum/Nová Karolina – 

Slezskoostravský hrad - ZOO 
  Zastávky: 
  Dolní oblast Vítkovic  - nová zastávka v blízkosti Světa techniky na ul ici 

Vítkovická  
  Nová Karolina -  současné tramvajové a autobusové zastávky  
  Hradní náměstí - stávající autobusové zastávky  
  ZOO - nepoužívané zastávky v trolejbusové smyčce.  
  Trasa nové linky bude vedena po následujících komunikacích:  
  Svět techniky - ulice Vítkovická – Místecká – 28. října –Na Karolině – 

Podzámčí – Těšínská – Keltičkova – Michálkovická – trolejbusová smyčka.  
  Vozidlo 
  Může být standardní autobus (zájezdový i městský) nebo elektrobus nebo 

midibus, případně i turistický vláček. Lze předpokládat, že vytížení linky 
bude obvykle odpovídat spíše minibusu, avšak vozidlo musí být převézt i 
skupinu dětí kvůli školním výletům.  

  Rozsah provozu 
  Od 1. 6. do 31. 8. denně, od 1. 4. do 31. 5. a od 1. 9. do 30. 9. jen o 

víkendech, vždy v době  otevírací doby Zoo (poslední odjezd po uzavření 
Zoo) v intervalu 15 min. 

  Denní výkon linky je navržen v rozsahu 540 vozkm. Při předpokládané 
ceně 35 Kč/km je tedy náklad na jeden den provozu 18  900 Kč. Při 
předpokládaném provozu cca 150 dní v  roce je odhadovaný roční náklad 
2 268 tis. Kč. Průměrné denní poptávky by mohla být přibližně 1200 osob. 
Pokud by byl zvolen zvláštní jednoduchý turistický tarif 20 Kč dospělý, 10 
Kč děti a studenti, pak by celkový příjem mohl být přibližně 16 tis. Kč za 
den. Příjmy a výdaje by tedy mohly být zhruba vyrovnané.  

  Návrh jízdního řádu turistické autobusové linky – viz příloha – samostatný 
list 

 
  Trasa Landek: Dolní oblast Vítkovice – centrum/Nová Karolina – Landek 
  Zastávky: 
  Dolní oblast Vítkovic  - nová zastávka v blízkosti Světa techniky na ulici 

Vítkovická  
  Nová Karolina -  současné trolejbusová zastávka Nová Karolina  
  Stodolní - stávající trolejbusová zastávka  
  Sad Boženy Němcové – současné tramvajové a autobusové zastávky  
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  Landek Park – nutno upravit dopravním značením prostor pro točnu na 

současném parkovišti před vjezdem do areáluLandek Parku.  
  Trasa nové linky bude vedena po následujících komunikacích:  
  Svět techniky - ulice Vítkovická – Místecká – 28. října –K trojhalí – 

Porážková – Poděbradova – Nádražní – Sokolská – Hlučínská – Pod 
Landekem.  

  Vozidlo 
  Může být standardní autobus (zájezdový i městský) nebo elektrobus nebo 

minibus.  
  Rozsah provozu 
  Od 1. 6. do 31. 8. denně, od 1. 4. do 31. 5. a od 1. 9. do 31.10. jen o 

víkendech a státních svátcích, vždy v době otevírací doby Landek Park 
(poslední odjezd po uzavření ) v intervalu 30 min.  

  Denní výkon linky je navržen v rozsahu 391 vozkm. Při předpokládané 
ceně 35 Kč/km je tedy náklad na jeden den provozu 13  700 Kč. Při 
předpokládaném provozu cca 150 dní v roce je odhadovaný roční náklad 1 
640 tis. Kč. Průměrné denní poptávky by mohla být přibližně 500 osob. 
Pokud by byl zvolen zvláštní jednoduchý turistický tarif 20 Kč dospělý, 10 
Kč děti a studenti, pak by celkový příjem mohl být přibližně 6,4 ti s. Kč za 
den. Ztráta z denního provozu by mohla být tedy cca 7 tis. Kč.  

  Návrh jízdního řádu turistické autobusové linky – viz příloha 

 
 1.2.4 Zdůvodnění nutnosti stavby  
  ve vztahu k potřebě z hlediska dopravní obslužnosti,  
  z hlediska poptávky, konkurence a substituce,  
  vazby na stávající strategické dokumenty zejména Integrovaný plán 

udržitelné mobility s ohledem na ekologizaci dopravy,  
  specifikace ocenitelných přínosů 
 
  Potřeba z hlediska dopravní obslužnosti  
  Význam lanovky z hlediska dopravní obslužnosti bude menší než význam 

jako turistické atrakce. Podstatné zlepšení kvality současné dopravní 
obslužnosti je možné díky lanovce očekávat v  těchto oblastech: 

  Zlepšení dostupnosti Dolní oblasti Vítkovic (zkrátí se pěší trasa  od 
tramvajových zastávek MHD k jednotlivým objektům v Dolní oblasti 
Vítkovice. 

  Vytvoření přímého spojení z Karoliny a Slezskoostravského hradu k  Zoo (v 
případě Slezskoostravského hradu dojde ke znatelnému zkrácení pěších tras 
od zastávek MHD). 

  Vytvoření přímého spojení od Dolní oblasti Vítkovice hradu k  Zoo. 
  Vytvoření přímého spojení od Slezskoostravského hradu do oblasti Landek 

Park, která je dnes z centra přímo prakticky nedosažitelná.  
 
  Potřeba z hlediska poptávky, konkurence a substituce  
  Zvýšení atraktivity města Ostravy pro návštěvníky, zejména v případě, 

pokud by lanovka vzhledem připomínala tradici zaniklých ostravských 
důlních lanovek.  

  Snížení automobilového provozu po území města Ostravy, protože 
návštěvníci by při přesunu k jinému turistickému cíli využ ili lanovku z 
důvodu její atraktivity.  

  Lanovka může vyřešit problém kapacitní nedostatečnosti parkovišť 
(zejména u Zoo), protože umožní směřovat návštěvníky na parkoviště s 
dostatečnou přepravní kapacitou (např. v Dolní oblasti Vítkovic – v době 
koncertů zde to však může fungovat přesně obráceně).  

  Lanovka je vhodnější alternativou k autobusové turistické lince, neboť není 
vázána na komunikační síť, po níž by vedení turistické autobusové linky 
bylo v některých úsecích komplikované a tedy zdlouhavé. Oprot i 
autobusové turistické lince by měla lanovka kratší interval, tedy kratší 
dobu čekání pro cestující.  

 
 
 
  Vazby na stávající strategické dokumenty  
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  Přestože městská lanová dráha není v Integrovaném plánu udržitelné 

mobility výslovně zmíněna, je v souladu  s opatřeními k plnění dvou 
strategických cílů v něm obsažených, a to:  

  Strategický cíl 1 – Zlepšení mobility a dostupnosti  
  Opatření 1-3 – Zlepšení dopravní dostupnosti 
  Podopatření 1-3-1 – Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou  
  Strategický cíl 3 – Zvýšení kvality života a snížení dopadů do životního 

prostředí 
  Opatření 3-1 – Ekologizace dopravy 
  Podopatření 3-1-1 – Zavádění nebo rozšiřování ekologických paliv a 

pohonů vozidel.  
  Specifikace ocenitelných přínosů:  
  Hlavní přínosy budou především v oblasti emocí (zvýšená prestiž Ostravy 

apod.). Tyto přínosy jsou technicky i ekonomicky obtížně definovatelné. 
Z těch, které lze alespoň přibližně určit jsou:  

 - Zkrácení cestovní doby mezi Dolní oblastí Vítkovic a ZOO (Stromovka), 
jakož i mezi nácestnými  cíly 

 - Snížení emisí z IAD v centru Ostravy  
 - Zvýšení počtu návštěvníků jednotlivých turistických objektů na trase 

lanovky. 
 
 
 
 1.2.5 Celkové zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic a dalších  

nákladů 
  výkupy pozemků budov, věcná břemena, pronájmy  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.2.6 Předpokládané provozní náklady  
  v průběhu referenční doby, včetně reinvestic, revizí, spotřeb energií, 

mzdových   
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
   
 1.2.7 Předpokládané provozní výnosy  
  zpracováno ve vztahu k odhadu poptávky na dobu stanovené referenční 

doby. Provozní výnosy budou provázány se specifikací možných zdrojů 
financování, tedy s akcentem možných omezení stanovených poskytovatelem 
dotace 

  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.2.8 Finanční analýza 
  přehledně zpracovaný vztah výnosů a nákladů. Agregovat jednotlivé 

položky lze na úrovni typových položek (např. energie)  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část P1 
 
 1.2.9 Návrh organizace zajištění provozu infrastruktury  
  zpracování s akcentem na stávající organizaci městské hromadné dopravy 

při nutné reflexi legislativních podmínek a ekonomických podmínek pro  
výběr nejoptimálnější varianty   

 
  Provozovatel 
  S ohledem na to, že lanová dráha by byla vybudována statutárním městem 

Ostrava a tedy v jeho vlastnictví, je nejjednodušším řešením pověřit jejím 
provozováním Dopravní podnik Ostrava a.s., který je rovněž ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a má předpoklady pro technické a provozní 
zajištění lanové dráhy. 

 
  Rozsah provozu 
  Od 1. 6. do 31. 8. denně, od 1. 4. do 31. 5. a od 1. 9. do 31. 10. o 

víkendech, vždy však v době otevírací doby Zoo (poslední odjezd po 
uzavření Zoo) nepřetržitě v předpokládaném základním intervalu 15 min. s 
možností operativního posílení až na nejkratší technicky možný interval při 
konání kulturních akcí v Dolní oblasti Vítkovic (v tom případě by byl 
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provoz prodloužen až do ukončení odvozu návštěvníků, ale jen v úseku 
Dolní oblast Vítkovic – Nová Karolina). 

 
  Ekonomické podmínky provozu  
  Lanová dráha by měla mít stanoveno jednotné jízdné, přičemž optimální je 

nabídnout zpáteční jízdenku za velmi zvýhodněnou cenu. Zásadně by na 
lince neměly platit žádné jízdenky ODIS ani  bezplatné přepravy mimo ty, 
které jsou stanovené celostátním právním předpisem. Bylo by však vhodné, 
aby při kulturních akcích na Slezskoostravském hradě a v Dolní Oblasti 
Vítkovic byla již zpáteční jízdenka na lanovku zahrnuta v ceně vstupenky 
na akci pro odlehčení nárazového zatížení komunikací a MHD po skončení 
akce.  

  Podmínkou provozu lanovky je poskytnutí dotace Statutárního města 
Ostravy provozovateli, což může být realizováno i rozšířením předmětu 
stávající smlouvy na provoz MHD.  

 
  Změny ve stávající organizaci MHD 
  S ohledem na to, že lanovka nedokáže nahradit žádnou stávající linku 

MHD, nedojde jejím zřízením k žádné změně tras či intervalů linek MHD, 
mohlo by se však uvažovat s nasazením standardních trolejbusů na lince 
104 místo dnešních článkových o víkendech.  

 
 
 1.2.10 Návrh zdrojů financování  
  možno ve variantách s doporučením nejoptimálnější varianty pro 

zadavatele (i s ohledem na následný provoz infrastruktury, nutno propojit 
závěry či východiska jednotlivých kapitol) 

  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
   
 
 1.2.11 Analýza rizik 
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.2.12 Předpokládané měrné náklady  
  (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, apod.)  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 
 1.2.13 Rozhodující projektované parametry   
  (délka celková, délka jednotlivých částí, počet stanic) 
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 
 1.2.14 Další projektové údaje 
  délka liniové stavby v m, výška stožárů 
  viz. výkresová část 
 
 
 1.2.15 Popis přestupních stanic a doprovodné infrastruktury  
  počet místností, m2 užitková plocha, m3, instalovaný výkon  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 
 1.3 Základní údaje o stavbě 
 
 
 1.3.1 Stručný popis navrhovaného řešení 
  z hlediska účelové funkce, základních požadavků na urbanistické a 

architektonické řešení stavby jako podklad pro možné architektonické 
soutěže vybraných přestupních stanic 

  Úsek Nová Karolina – Dolní Oblast Vítkovice (LD1)  
  Tento úsek lanovky spojuje velmi atraktivní místa v Ostravě z hlediska 

návštěvnosti. Obchodní centrum Forum Nová Karolina je velmi 
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navštěvované obchodní centrum v Ostravě, Dolní oblast je jednou 
z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v  ČR. 

  Nová Karolina – stanice je v bezprostřední blízkosti největšího obchodního 
a volnočasového centra v Ostravě – Forum Nová Karolina. Odhadovaná 
návštěvnost je 10 až 12 mil. návštěvníků za rok v  posledním období. 
Nezanedbatelná je i pěší dostupnost do samotného centra Ostravy.  

   
  Dolní Oblast Vítkovice – celková roční návštěvnost se pohybuje v  rozsahu 

1 milionu návštěvníku za rok a patří k  nejvíce navštěvovaným turistickým 
atrakcím v ČR. Většina atrakcí se soustřeďuje do industriální oblasti Dolní 
Vítkovice – Důl Hlubina. Významnější lokalitou mimo tuto oblast je Areál 
Landek Park. Stabilní celoroční návštěvnost se týká hlavně cílů, jako jsou 
Velký svět techniky, Malý svět techniky U6, BOLT TOWER, Areál Dolu 
Hlubina. Areál Heligonky a Multifukční aula GONG mají návštěvnost 
nárazovou podle typu kulturních akcí v nich pořádaných.  Výrazně 
navýšená je návštěvnost areálů při velkých akcích typu Colours of Ostrava.  

   
 
  Úsek Dolní oblast-  Slezskoostravský hrad - ZOO 1 (LD2) 
  Slezskoostravský hrad – jedná se o atraktivní lokalitu nedaleko Černé 

louky (dostupné přes lávku přes řeku Ostravici), a tedy i v blízkosti centra 
města a Masarykova náměstí.  

  Bezprostřední blízkost Černé louky a pěší dostupnost centra Moravské 
Ostravy může atraktivitu lokality Černá Louka zvednout až dvojnásobně  - 
z hlediska potenciálních zájemců o využití lanovky – konkrétně u stanice 
Slezskoostravský Hrad. 

 
 

  Úsek ZOO 1 – ZOO 2 (LD3)  
  ZOO – jedná se o velmi navštěvovanou lokalitu, na rozdíl od všech výše 

uvedených mimo dosah centra města, s  podstatně horší dopravní 
dostupností. Průměrná roční návštěvnost se pohybuje v  posledních letech 
mírně kolem 500 tis. návštěvníků.  

 
 
 1.3.2 Územně technické podmínky pro přípravu území  
  včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci 
  Napojení na dopravní infrastrukturu viz. dopravní řešení 1.2.1.- 1.2.3., 
  napojení na inženýrské sítě budou řešit další stupně projektu.  
 
 1.3.3 Údaje o provozu 
  popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných 

technologií a zařízení, základních technických parametrech navrhovaného 
řešení 

  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.3.4 Nároky stavby na energie 
  napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady 

napojení stavby na stávající technické vybavení území  
  viz. dopravní část 1.2.1.- 1.2.3. a samostatná příloha Ekonomická a 

technologická část P1 
 
 1.3.5 Charakteristika území  
  dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení 

zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního 
fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 
provedené případně vyžadované průzkumy  
 

Lesní porosty 

Lanová dráha zasahuje do území městského charakteru, přičemž ale část lanové 

dráhy (trasa 2) je vedena nad lesním porostem a haldou Ema. Dojde k dotčení 

lesních pozemků parc. č. 510/1, 515/3, 533/1, 538 a 537/1 v k. ú. Slezská Ostrava 

(lokalita Ema), které jsou určeny k plnění funkcí lesa. Trasa záměru vede cca 1 km 

přes předmětné lesní pozemky. Z technického hlediska není nutné smýcení lesa 
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podél celé osy lanové dráhy, ale pouze v místech stanic a podpěr. Bude nutné 

přistoupit k trvalému odnětí ploch z plnění funkce lesa. Je však nutné zpracování 

projektu evakuace osob z lanové dráhy pro případnou záchrannou akci. 

 

Vodní toky 

Na pozemku s parc. č. 5270/2 v k. ú. Slezská Ostrava se nachází koryto vodního 

toku bezejmenný vodní tok ID 10216549 ve správě statutárního města Ostravy. 

Srážkové vody odváděné do podzemních vod budou vzhledem k veřejnému zájmu 

na ochranu podzemních a povrchových vod před znečištěním z těchto ploch 

chráněny tak, aby nedocházelo k ohrožení jakosti podzemních vod a aby byla 

zajištěna jejich ochrana s ohledem na obecnou povinnost zakotvenou v ust. § 5 odst. 

3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 254/2001 Sb.). 

V případě, že by v průběhu provádění stavebních prací bylo potřeba čerpat 

podzemní vodu z výkopu, bude požádáno MMO OOŽP o povolení k nakládání s 

podzemními vodami (k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny) dle ust. § 

8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb. 

 

Technická infrastruktura 

Křížení lanové dráhy a sítí technické infrastruktury je patrné v koordinační situaci. 

 

Pro stavební řízení je nutné mít smluvně řešeny pozemky (pronájmy, vlastnictví, 

věcná břemena,…) v rámci obvodu LD = 3 m na obě strany od lana LD => rozchod 

lan 6,1 m + 6 m = 12,1 m  (dle Zákona o drahách). 

Z ÚR vyjde ochranné pásmo LD, kdy dotčení účastníci řízení v tomto prostoru by 

se měly vyjadřovat k záměru = 10 m na obě strany od lana LD => rozchod lan 6,1 

m + 20 m = 26,1 m  (dle Zákona o drahách). 

Průjezdný profil vychází až z finálního projektu každé LD), je požadavek na 

clearance dodavatele LD (dle norem). 

 

Seznam dotčených pozemků viz. příloha P2 
 
 1.3.6 Vliv stavby na životní prostředí 
  včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, návrh 

odstranění nebo minimalizace negativních účinků 
   
  Navrhovaná trasa 2 je vedena z velké části územním systémem ekologické 

stability krajiny dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
114/1992 Sb.) - místním biocentrem MBC 2-8 (cílový typ biotopu - lesní, 
bylinný, rozptýlená zeleň), nadregionálním biokoridorem 2 -7 (cílový typ 
biotopu - vodní, lesní, bylinný, rozptýlená zeleň), regionálním 
biokoridorem 10-1 (cílový typ biotopu - vodní, bylinný, rozptýlená zeleň), 
místním biokoridorem MBK 112 (cílový typ biotopu - lesní, bylinný, 
rozptýlená zeleň) a místním biocentrem MBC  111 (cílový typ biotopu - 
lesní, bylinný, rozptýlená zeleň). Halda Ema je biotopem řady rostlin a 
živočichů, včetně druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb. a 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, které mají být stavbou lanové dráhy dotčeny, jsou dle ust. § 3 
odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky les. 
Dvě podpěry mají být umístěny ve významném krajinném prvku údolní 
niva vodního toku Ostravice.  

 
  Z technického hlediska je k realizaci záměru potřebný zábor a smýcení 

lesních pozemků pouze v místech podpěr a jednotlivých stanic. Průjezdný 
profil lanové dráhy je 14,2m. Pokud dojde ve stávajícím navrženém stavu 
ke kolizi s lesním porostem, bude muset dojít ke zvýšení podpěr a k 
úměrnému navýšení rozpočtu stavby. Vzhledem ke stupni dokumentace 
není zpracováno podrobné zaměření lesních porostů, podpory však budou 
tak vysoké, aby lanová dráha probíhala nad lesním porostem. V dalších 
fázích projekčních prací dojde ke zpřesnění informací a potřebných výšek 
podpěr. 
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  Před zahájením dalších projekčních prací bude zpracován podrobný 

biologický průzkum zájmového území  (součástí dokumentace zpracované v 
rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb.  

. 
  Část lanové dráhy prochází nad stále termicky aktivním odvalem-haldou 

Ema. V dalším stupni projektové dokumentace bude zajištěno stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého a stanovisko vlastníka pozemků na haldě Ema.  

   
  
 1.3.7 Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky  
  protikorozní ochrana, apod  
  1) ochrana před pronikáním radonu z  podloží 
  Na základě výsledků stanovení radonového indexu pozemku se rozhodne, 

zda je nutné realizovat ochranná opatření vedoucí ke snížení přírodního 
ozáření. Tzn. že v rámci přípravy dokumentace pro stavební povolení musí 
být zpracován "radonový průzkum", na základě kterého se rozhodne o 
technickém řešení stavby (její ochrany).     

  
  2) ochrana před bludnými proudy  
  V rámci před-projektové přípravy musí být proveden korozní průzkum a 

monitoring bludných proudů, který určí závažnost namáhání.  
   
  3) ochrana před seizmicitou  
  Na území České republiky se nacházejí seizmická území pouze o  malých 

hodnotách přirozené seizmické aktivity, která je dána hodnotou efektivního 
špičkového zrychlení podloží ag (v  jednotkách gravitačního zrychlení).  

  Naproti tomu technická seizmicita může leckdy představovat vážný 
problém - seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou 
seizmicitou se v oblasti záměru mohou, s největší pravděpodobností, 
vyskytovat. Proto bude nutné, v rámci před -projektové přípravy zpracovat 
seizmický průzkum.  

 
  4) poddolovaná a záplavová území 
  Objekty se nachází na poddolovaném území (důlní těžby) - CHLÚ a v 

záplavová území řeky Ostravice. 
   
  5) ochrana před hlukem 
  Záměr se nachází v městském prostředí - pro všechny oblasti záměru musí 

být zpracována hluková studie, která určí limity pro budoucí objekty 
záměru, tzn. určí parametry pro návrh konstrukcí a zařízení jak z hlediska 
ochrany před hlukem z vnějšího (stávajícího) prostředí, tak z hlediska vlivu 
záměru na okolí.     

  
  Generální poznámka: Veškeré škodlivé vlivy, a tím pádem ochranu proti 

nim, nelze v této fázi přípravy postihnout, protože nebyly zpracovány 
podrobné průzkumy prostředí. V rámci před-projektové přípravy musí být 
zejména zpracovány: 

  /inženýrsko-geologický průzkum 
  /hydrogeologický průzkum 
  /korozní průzkum a monitoring bludných proudů 
  /hlukové studie 
  /radonový průzkum 
  /seizmický průzkum 
  /expertní posouzení staveb na poddolovaném území  
   
 
 
 
 
 1.3.8 Rozsah a uspořádání staveniště  
  Bude řešeno v dalším stupni PD 
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 1.3.9 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany  
  Stavba není svým účelem určena k  civilní ochraně obyvatelstva.  
  Pro všechny objekty (části) stavby bude zpracované požárně bezpečnostní 

řešení, které bude zejména zahrnovat:  
  /rozdělení stavby a objektů do požárních  úseků    výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  .....66 
   /zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí    .....69 
   /zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
   /zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 
  /zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  
   /zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,  

zásahové cesty)   
   /zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení)    
   /posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními  
   /rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

  
 
 
 1.3.10 Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce  
  Veškeré požadavky plynoucí ze závazné -platné legislativy musí být 

splněny. Základním předpisy s požadavky na pracovní prostředí a hygienu 
práce jsou (vždy ve znění pozdějších aktuálních předpisů):   

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
  Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 

  Předpis č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

  Předpis č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

  Předpis č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.  
 
 
 
 1.4 Podmiňující předpoklady 
 
 

1.4.1 Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí  
Viz. Koordinační situace 

 
 
 1.4.2 Omezení stávajících provozů  
  Viz. Koordinační situace 
 
 
 1.4.3 Podmiňující vyvolané investice 
  předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy pozemků a 

objektů, výstavba komunikací - dostupnost, parkovišť  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 
 1.4.4 Počet pracovníků pro provoz a údržbu   

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-432
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-291
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  (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu pracovníků po dokončení 

stavby a jejich stručné zdůvodnění  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.5 Stavební část 
 

1.5.1 Rozdělení stavby na stavební objekty 
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 

 
 1.5.2 Popis jednotlivých stavebních objektů  
   

Lanová Dráha Trasa 1_ stanice ST1_Nová Karolina 

 

situace 

stanice je situována na stávající parkovací ploše v těsné blízkosti mezi objekty 

Trojhalí a nově navrhovanému administrativnímu objektu B 

stanice je umístěna na nově navrhovaném objektu služeb  

výšková úroveň nástupní plochy stanice je umístěna v rovině pochozí střechy 

(terasy) objektu služeb. Přístup je zajištěn ad1 prostřednictvím uzavřeného 

vnitřního schodiště s výtahem pro imobilní, ad2 po venkovním schodišti, tvořícím z 

části střešní plochu objektu služeb a formálně a koncepčně navazujícím na 

schodišťové a terasovité zalamované plochy, tvořící předprostor přilehlého objektu 

Trojhalí 

součástí stanice je jednopodlažní objekt služeb s možným komerčním využitím. V 

objektu je umístěno kabinové depo LD s kapacitou 19 kabin pro LDT 1 

 

Informace o pozemku 

 parcelní číslo 3380/1 

   vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 

 druh pozemku: ostatní plocha 

 

dopravní napojení 

stanice vlaku - nádraží Ostrava střed (810m) 

  zastávka MHD a dálkové autobudové dopravy - ÚAN  (810m) 

    zastávka MHD - Karolina U Lávky  (260m) 

zastávka MHD - Karolina  (550m) 

 

 

Lanová Dráha Trasa 1/2_ stanice ST2_Dolní Vítkovice 

 

situace                          

stanice je situována na původním železničním valu v těsné blízkosti bloku vysokých 

pecí, které mají být do budoucna sanovány a přestavěny na objekt knihovny a  

přidružených funkcí univerzitního kampusu. Stávající železniční val je využit v 

rámci koncepce navrhované a zvažované přestavby pecí jakožto objekt vjezdu do  

podzemních garáží knihovny s výškou „střešní roviny“ cca 7m nad úrovní 

upraveného terénu. Součástí objektu vjezdu je navrhovaná vertikální komunikace 

včetně  výtahu, u nichž se počítá s využitím pro nástup na plošinu stanice lanové 

dráhy.  

výšková úroveň nástupní plochy stanice je v úrovni „střešní plochy“ železničního 

valu,- cca 7m nad upraveným terénem 

součástí stanice nejsou žádné další nově navrhované přidané funkce 

stanice je z důvodů technických možností vedení LD řešena jako přestupní stanice, 

mezi Trasou 1 a Trasou 2 

 

informace o pozemku 

            vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava 

druh pozemku: ostatní plocha 

 

dopravní napojení 
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zastávka MHD  - Vítkovice vys.pece  (700m) 

    zastávka MHD  - Důl Hlubina  (580m) 

 

 

Lanová Dráha Trasa 2/4_ stanice ST3_Slezskoostravský hrad 

 

situace                          

    stanice je situována na volném prostranství v předprostorách Slezskoostravského 

hradu uvnitř uměle zbudovaného zatravněného valu 

výšková úroveň nástupní plochy stanice je v úrovni upraveného terénu 

součástí stanice je podzemní kabinové depo pro Trasu 2 s kapacitou 67 kabin 

stanice je v rámci Trasy 2 technicky řešena jako průjezdná  

 

informace o pozemku 

parcelní číslo 81/1, 81/2, 81/18, 81/19, 81/20 

    vlastnické právo:  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava  

    druh pozemku: ostatní plocha 

 

dopravní napojení 

zastávka MHD - Hradní náměstí (200m) 

zastávka MHD - Důl Zárubek (590m) 

 
 

Lanová Dráha Trasa 2/3_ stanice ST4_ZOO 1 

 

situace                          

stanice je situována na střešní ploše nově navrhovaného parkovacího objektu 

výšková úroveň nástupní plochy stanice je 4,8m (střešní plocha parkovacího domu)  

v rámci pokračování Trasy 3 je požadován minimální zásah do vzrostlé zeleně v 

ploše ZOO Ostrava 

    stanice je řešena jako přestupní stanice, - mezi Trasou 2 a Trasou 3 (vnitřní trasa 

ZOO) 

    stanice pro Trasu 3 bude využívána pro parkování kabin lanové dráhy Trasy 3 

 

informace o pozemku 

parcelní číslo 4998, 5000, 5001, 5270/1 

vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 

    Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace, Michálkovická /197, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava  

druh pozemku: ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří 

 

dopravní napojení 

zastávka MHD  - ZOO (180m) 

zastávka MHD - Na Najmanské (190m) 

zastávka MHD  - Na Josefské (400m) 

   zastávka MHD - VŠ podnikání (520m) 

 

 

 

 

 

Lanová Dráha Trasa 3_ stanice ST5_ZOO 2 

 

situace                          

stanice je situována na hladině vodní plochy rybníka „R4“ v těsné blízkosti 

pavilonu slonů založena na pilotách 

výšková úroveň nástupní plochy stanice je 1m nad hladinou vodní plochy 

v rámci areálu ZOO Ostrava je požadován minimální zásah do vzrostlé zeleně 

součástí stanice nejsou žádné další nově navrhované přidané funkce  
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informace o pozemku 

parcelní číslo 5270/2 

    vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 

Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace, Michálkovická /197, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava  

    druh pozemku: vodní plocha 
 

1.5.2 Účel hlavních stavebních objektů 
Účel hlavních stavebních objektů je určen funkcí, tj. doprava osob.  

 
 
 1.5.4 Stavebně – technické řešení objektů  
  konstrukční systém, zakládání, opláštění, kapacity, tepelně-technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí, vybavení 
  Technologie lanových drah  
  Sloupy lanové dráhy budou uloženy všeobecně na železobetonových 

patkách. V případě nevhodných geologických podmínek budou založeny 
hlubinně na skupině pilot spojených základovou deskou.V oblasti 
nestabilního podloží je třeba počítat při návrhu s předpokládanou možností 
horizontální rektifikace. 

  Technologie stanic bude založena na základovém prahu, na kterém bude 
umístěna na dvou sloupech vratná či poháněcí stanice.  

  Obslužné objekty budou jednoduché založené na pasech.  
   
 

1.5.5 Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení  
Investiční záměr popisuje hlavní konceptní údaje lanové dráhy a stanic, 
následně se předpokládají architektonické soutěže na jednotlivá de tailní 
řešení stanic, jejich opláštění (plachtová konstrukce, zasklení, ), detailní 
řešení eventuelních doprovodných funkcí, designové řešení kabin, atd.  

 
 

1.5.6 Požadavky na technické vybavení objektu 
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část P1 

 
 
 1.6 Technologická část 
 
 1.6.1 Rozdělení stavby na provozní soubory  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.6.2 Popis jednotlivých provozních souborů  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.6.3 Popis technologického zařízení  
  účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 

zařízení, požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.6.4 Popis technologie výroby  
  a uvedením nositele technologického procesu 
  IZ neřeší technologii výroby 
 

1.6.5 Zajištění budoucího provozu energiemi  
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
 
 1.6.6 Technologické odpady  
  všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 
  viz. samostatná příloha Ekonomická a technologická část  P1 
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1.7 Provádění výstavby 
   
 1.7.1 Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby   
  včetně projektové přípravy, přípravy a průběh architektonických soutěží na 

vzhled a konstrukci nástupních, výstupních a  přestupních stanic, EIA 
  Předpokládaný časový plán přípravy projektu a realizace stavby je, v této 

fázi "realizace" záměru, velmi těžké odhadnout, protože průběh přípravy a 
realizace projektu ovlivňuje spousta faktorů (procesů) s neuzavřenými 
lhůtami "plnění". 

  Významně ovlivňující faktory vstupují do projektu už v jeho před -
projektové fázi projektu - jedná se zejména o výkupy pozemků (spojené se 
všemi právními a legislativními procesy) a možné negativní postoje 
účastníků již v této části. 

  Dalším faktorem mající významný vliv na časový průběh je proces 
posouzení-vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí.  

  Samotnou kapitolou s  "neuzavřenými" lhůtami jsou, v rámci schvalovacích 
procesů, odvolání dotčených účastníků.   

   
  Předpokládaný časový plán: 
  /před-projektová příprava:   24 měsíců 
  /EIA   15 měsíců   
   
  /architektonické soutěže      8 měsíců  
   (zadání, soutěž, vyhlášení)  
  /DUR     12 měsíců 
   (zpracování, projednání, právní moc)  
  /DSP       8 měsíců 
   (zpracování, projednání, právní moc) 
  /DPS       6 měsíců 
   (zpracování, projednání, právní moc)  
   
  /výběrová řízení na vyšší dodavatele      8 měsíců 
  /realizace-výstavba      26 měsíců 
 
 1.7.2 Zásady řešení zařízení staveniště  
  Stavební činnost má určitý podíl na znečištění ovzduší - ale pouze po 

omezenou dobu výstavby (v krátkém časovém období) a tento podíl -vliv 
není ani "trvalý" v rámci celého procesu výstavby, tzn. v rámci výstavby 
jsou vyvíjené různé stavební činnosti s různou emisí prachových částic - v 
České Republice v současné době nepodléhá emisní evidenci; v České 
Republice zatím nebyly vypracovány emisní faktory pro stavební činnost, a 
ani evropské metodiky neobsahují dostatečné přesné postupy pro určení 
emisí z jednotlivých staveb.  

    
  Zařízení staveniště je značně  ovlivněno konkrétními místními podmínkami, 

vybranými dodavateli, technologií výstavby a dalšími vlivy, které nejsou a 
ani nemohou být v této fázi přípravy záměru známy. Zařízení staveniště 
musí být však "realizováno" tak, aby jeho vlivy na okolí byly 
minimalizovány v maximální možné míře - následně jsou proto uvedeny 
hlavní podmínky, které je nutné při realizaci záměru stavby, provádět a 
dodržovat: 

  /dodržovat zásady efektivní manipulace s nakladači;  
  /redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojní techniky na 

minimum; 
  /používat stavební techniku a zařízení v dobrém technickém stavu   
  /může být použitá pouze stavební mechanizace, která splňuje podmínky 

nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku; 

  /skrývky půdy a zemní práce musí provádět bez zbytečné prodlení a 
zároveň by měly být prováděny postupně v závislosti na výstavbě objektů - 
platí pravidlo ponechat po co nejdelší dobu rostlý terén bez narušení, aby 
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí;  
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  /v případě deponie zeminy a ostatního prašného materiálu je musí zakrývat 

pomocí sítí a plachet; 
  /nesmí spalovat žádné odpady v rámci staveniště;  
  /věnovat se dostatečné údržbě strojů a zařízení;  
  /zamezit odtoku vody a bláta ze staveniště; 
  /používat zkrápění při prašných stavebních procesech (demolice, řezání 

apod.) - např. použití, tryskových rozprašovačů apod.;  
  /musí se vyhnout volnému nakládání s cementem a vápnem a zajistit 

vlhčení suchých příměsí při míchání betonu;  
  /optimalizovat množství materiálu jemnozrnných frakcí na staveništi;  
  /při postupných demolicích nebo při práci uvnitř objektu izolovat nakládání 

s odpady (sutí) od okolního prostředí, stejně tak pomocí fólií nebo tkanin 
zamezit případnému úniku prašnosti do okolního prostředí;  

  /omezit práce, které mohou způsobovat prašnost na stavbě, při nadměrném 
větru;  

  /odpad, zeminu, suť a ostatní materiály ze stavby odvážet postupně - 
nejprve jemné částice a následně hrubší, nejdříve odvážet demoliční  suť 
pro zamezení vzniku emisí vlivem větru;  

  /neprovádět žádné stavební činnosti mimo povolené zábory;  
  /zakrývat otvory ve stavbě při prašných a hlučných činnostech uvnitř 

objektu 
 
  /instalovat neprůhledné oplocení staveniště po celou dobu realizace 

záměru; 
  /vjezdy na staveniště musí být uzavřeny neprůhlednými vraty;  
  /vrata musí být otevírána pouze na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro 

výjezd/nájezd vozidel (tak, aby se omezilo možné ovlivnění okolí 
provozem staveniště;  

 
  /průběžné sledovat prašnost v areálu a chovat se tak, aby bylo možné 

zakročit v případě větších problémů (např. zakrytí nebo zkropení haldy při 
silném větru, omytí znečištěné vozovky atd.);  

  /musí instalovat a používat čistící zóny u všech výjezdů ze staveniště - 
nákladní automobily a všechny ostatní kolová vozidla musí ze staveniště 
vyjíždět pouze očištěné od bláta a jiných staveništních nečistot;  

  /čistit veřejné komunikace okamžitě po znečištění  
  /dopravní rychlost na všech nezpevněných částech staveniště omezit na 

max. 10 km/h, na ostatních pak omezit na 15km/h;  
  /zpevnit úseky dopravní cesty na staveništi, po kterých pojíždí pravidelně 

nákladní automobily;  
  /všechna vozidla dopravují sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 

plachty; 
 
  /po dokončení prací musí osázet co nejrychleji plochy, aby nová vegetace 

byla co nejrychleji půdokryvná;.  
  /půdu pro budoucí zpevněné plochy (stavby chodníků a komunikací) 

stabilizovat pomocí kamenného záhozu či geotextilie, popř. řádně zhutnit 
proti působení eroze; 

 
 1.7.3 Předpokládaný dodavatelský systém 
  Předpokládá se "kombinovaný" dodavatelský systém. Investor (stavebník) 

bude zastupovaný manažerem projektu, který bude zajišťovat koordinaci 
dokumentace projektu a koordinaci managementu realizace projektu.  

  Předpokládá se několik vyšších dodavatelů kompletních projektových 
"dodávek" a několik vyšších dodavatelů kompletních vyšších dodávek 
(tzn., smlouvy s několika vyššími dodavateli kompletovaných vyšších 
dodávek). 

  Autorský dozor vykonává architekt/projektant při další přípravě a  realizací 
vždy jen nad "svojí" vyšší dodávkou.      

 
 
 
   
 1.8 Výkresy 
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 1.8.1a Katastrální situační výkres LD1    1:1000 
 1.8.1b Katastrální situační výkres LD2    1:1000 
 1.8.1c Katastrální situační výkres LD3   1:1000 
 1.8.2a Koordinační situační výkres LD1  1:1000 
 1.8.2b Koordinační situační výkres LD2   1:1000 
 1.8.2c Koordinační situační výkres LD3   1:1000 
 1.8.3a Architektonická situace stavby LD1   1:1000 
 1.8.3b Architektonická situace stavby LD2   1:1000 
 1.8.3c Architektonická situace stavby LD3   1:1000  
 1.8.3.1    Podélný profil_LDT 1 
  Nová Karolina - Dolní Vítkovice  1:1000 
 1.8.3.2    Podélný profil_LDT 2 
  Dolní Vítkovice - Slezskoostravský hrad - ZOO1  1:1000   
 1.8.3.3    Podélný profil_LDT 3 
  ZOO 1 - ZOO 2   1:1000  
 1.8.4.1    Stanice ST1 – Nová Karolina (funkční schéma)   1:100 
                  1.8.4.2    Stanice ST1 – Nová Karolina (půdorys stanice)  1:250 
                  1.8.4.3    Stanice ST2 – Dolní Vítkovice (funkční schéma- pro LDT 1) 1:100   
                   1.8.4.4    Stanice ST2 – Dolní Vítkovice (funkční schéma- pro LDT 2) 1:100 
                 1.8.4.5    Stanice ST2 – Dolní Vítkovice (půdorys stanice)   1:250   
                 1.8.4.6    Stanice ST3 – Slezskoostravský hrad (funkční schéma)   1:100 
                1.8.4.7    Stanice ST3 – Slezskoostravský hrad (půdorys stanice)  1:250 
                  1.8.4.8    Stanice ST4 – ZOO 1 (funkční schéma- pro LDT 2)  1:100 
                1.8.4.9    Stanice ST4 – ZOO 1 (funkční schéma- pro LDT 3)  1:100 
               1.8.4.10    Stanice ST4 – ZOO 1 (půdorys stanice)  1:250 
               1.8.4.11    Stanice ST5 – ZOO 2 (funkční schéma)   1:100 
               1.8.4.12    Stanice ST5 – ZOO 2 (půdorys stanice)  1:250 
                1.8.5.1    Vizualizace ST1 – Nová Karolina 
               1.8.5.2    Vizualizace ST2 – Dolní Vítkovice 
                 1.8.5.3    Vizualizace ST5 – ZOO 2 
                1.8.5.4    Vizualizace průběhu celé trasy LD  
  (video – pro aplikaci Google Earth)   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


