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Aktualizace územní studie
OLOMOUC, DROŽDÍN - ZÁPAD

Základní údaje o objednateli

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Odbor koncepce a rozvoje: Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jiří Šobr
Hynaisova 10
779 11 OLOMOUC

Základní údaje o zpracovateli dokumentace

Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, Biskupské náměstí 2, 779 00 Olomouc,
IČO: 86988778, ČKA 4281
provozovna: 28. října 5, Olomouc 779 00,
tel. 731 108 524

spolupráce:
urbanistická část:    Ing. arch. Pavel Pospíšil ČKA 1548
Ing. Robert Binar
Ing. arch. Jana Pospíšilová (roz. Smutníková)

vodovod:    Ing. Pavla Špačková, VISSO s.r.o
kanalizace splašková a dešťová:  Ing. Pavla Špačková, VISSO s.r.o

Aktualizace územní studie

Aktualizace studie byla zpracována na základě zadání statutárního města Olomouce se záměrem sladit
původní studii z listopadu roku 2005, autorky Ing. arch. Jany Smutníkové s novým Územním plánem města
Olomouce a s aktuální studií „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“. Dalším důvodem
aktualizace je vypuštění původní navržené propojovací ulice vedoucí z řešeného území přes pozemky parc. č.
220/1 a 220/3 k ulici Hany Kvapilové

Základní cíl aktualizované urbanistická studie

Cílem aktualizace je stanovit koncepci uspořádání a využití vymezeného území, upravit způsob zástavby
včetně uličního profilu řešené lokality v návaznosti na novou legislativní úpravu hospodaření s dešťovými
vodami, navrhnout dopravní napojení na stávající komunikace. Studie udává možnosti a podmínky
vybudování nové technické infrastruktury, regulační zásady výstavby, plošné a prostorové limity zástavby.

Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v olomoucké městské části Droždín. Lokalita řešená urbanistickou studií v novém
územním plánu zahrnuje funkční plochy 20/079Z, 20/080P, 20/085Z, 20/84Z 20/083Z, 20/82Z a výhledová
etapa na  plochách č. 20/147/N, 20/146N.
Aktualizace studie se týká severní části řešeného území a to konkrétně parcel č. 221/42, 220/1 a 220/3.
Řešený prostor je po svém obvodu na východní, severní a jižní straně vymezen stávající zástavbou (východ-
objekty stávajících RD + zahrady, sever – přes komunikaci stávající RD, jih – přes komunikaci stávající objekty
farmy Fadro s r.o.), západním směrem jsou  nezastavěné plochy (pole). Stávající zástavba je tvořena převážně
řadovými a izolovanými rodinnými domy. Hranice řešeného území je stanovena aktualizovaným ÚPn.
Východní část parcely č. 221/42 bude v souladu s ÚPn oproti původní studii přeměněna na veřejnou zeleň.
Vzhledem ke změně vlastnických poměrů není možné severojižní propojení řešeného území na ulici Hany
Kvapilové.
Terén je mírně svahovitý s nepatrným sklonem od východu k západu k (směr Olomouc-město).

Poskytnuté podklady

• Zadání aktualizace územní studie pro výstavbu RD v městské části Olomouc – Droždín západ
• Původní urbanistická studie (Ing. arch. Jana Smutníková, 2005)
• Nový Územní plán Olomouce schválený zastupitelstvem SMO v roce 2014
• Snímek katastrální mapy (.dwg formáty)

Další podklady

• Změna ÚPnSÚ - protipovodňová opatření
• Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
• Vlastní průzkum řešené lokality
• Hydrogeologický posudek – ing. Krč 2015
• Informace o vlastnících pozemků

Vyhodnocení požadavků zadavatele

Zpracování aktualizace vychází ze zadání objednatele. Studie vyčleňuje ve stávajícím území plochy pro novou
zástavbu rodinnými domy, stanovuje regulační podmínky, vymezuje uliční profil a umisťuje plochu veřejné
zeleně. Ve studii je stanovena uliční čára, stavební čára a výšková hladina zástavby. Stanovuje podmínky pro
napojení na stávající inženýrské sítě (text. část – Ing. Pavla Špačková), řeší dopravní obsluhu uvnitř zástavby.
Uliční profil je stanoven na základě výpočtových požadavků hospodaření s dešťovými vodami.

Zpracování aktualizované studie

Po projednání návrhu s odborem koncepce a rozvoje MMO na dvou výrobních výborech byla studie
dopracována dle odsouhlaseného uličního profilu a koncepce hospodaření s dešťovými vodami. Výsledné
řešení, pokud bylo možno, vychází z orientace původních parcel. Pro optimální řešení bude nejhodnější
většinu území přeparcelovat, protože některé pozemky jsou velmi úzké a některé zase hodně široké.
Dokumentace je zpracovaná v digitální formě; předána je ve výkresové podobě v počtu 3 paré a v digitální
formě na CD nosiči ve formátu. pdf a .dwg.

Majetkoprávní vztahy

Studie se vztahuje zhruba na 14 stávajících parcel (mimo řešení pěší trasy do centra obce), z nichž 12 je ve
vlastnictví soukromých osob (pole-orné půdy stávajících rodinných domů), 2 jsou ve vlastnictví města
Olomouce – komunikace parc.č. 218 a 283.

Urbanistická ekonomie

Celková plocha řešeného území ……………………………………………………………………………....27 363,32 m2

Plochy určené pro obytnou zástavbu (parcely nových rodinných domů)…………………16 284 m2

Zpevněné plochy komunikací …………………………………………………………………………………….1 456 m2

Plocha veřejné zeleně   ………………………………………………………………………………………..........4 904 m2

Plocha liniové zeleně (mezi komunikací a parcelami navržených RD) ……………………...1 512 m2

Počet navržených rodinných domů včetně stávajících v ulici                                    17 +3 = 20
Počet obyvatel navržených domů (orientačně)                                                           80
Průměrná hustota v nově navrženém území …………………………………………………...............30 obyvatel/ha

KONCEPCE ŘEŠENÍ

Koncepce urbanistického řešení

Plocha řešeného území má nepravidelný tvar. Orientace hlavní osy území je sever-jih a na ni kolmo navazující
vedlejší osy s orientací východ-západ (vedlejší osa v prostoru stávající ulice Hany Kvapilové). Terén je velmi
mírně svažitý s nepatrným svahem klesajícím na západ ve směru vedlejší osy území směrem k Olomouci -
městu.

Řešené území je po celém svém východním obvodu ohraničeno stávajícími zahradami převážně řadových
rodinných domů, po severní straně podél komunikace – ulice Hany Kvapilové stávajícími izolovanými RD, po
jižní straně přes cestu stávajícím areálem soukromé farmy a pouze západním směrem není žádná zástavba –
jedná se o pole stávajících rodinných domů s výhledem na Olomouc. Prostor je z větší části uzavřený, působící
poklidným až komorním dojmem. Aktualizovaná studie navrhuje vybudování obytných ulic kolem
obousměrných komunikací, orientovaných ve směru hlavní i vedlejší osy území.

Nové komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly podmínkám obytné zóny. Hlavní obytná ulice je
navržena s kolmým napojením na ulici Trunečkovu. Vedlejší východozápadní ulice je v souladu s ÚPn umístěna
kolmo na hlavní tak, aby umožnila další rozvoj území i po platnosti stávajícího Úpn (funkční plochy 20/146N a
20/147N). V řešeném území je proto ponechaná územní rezerva, aby mohla být vedlejší východozápadní ulice
prodloužena.
Obě komunikace řešeného území jsou navrženy jako obytná ulice šířky 5m. Cílem tohoto řešení je potlačení
provozu osob nebydlících v lokalitě, snížení rychlosti, zdůraznění obytné funkce, větší bezpečnost pro chodce
a děti, více prostoru pro pohyb pěších a obyvatel, snížení dopravního hluku a výzva k ohleduplnosti. Z vedlejší
obytné ulice je navrženo pěší propojení s ulicí U cihelny, která je významnou místní komunikací. Oproti
původní studii je na úkor obytné zástavby a v souladu s novým ÚPn navržena podél pěšího propojení plocha
veřejné zeleně. Tato plocha není na základě projednání na výrobním výboru aktualizace studie blíže řešena.
Rodinné domy kolem obou obytných ulic jsou navržené jako samostatně stojící příp. řadové.

Toto řešení je možné za předpokladu, že dojde k souhlasu všech vlastníků pozemků se záměrem výstavby
obytné zóny. Části parcel v řešeném území budou vykoupeny, budou vybudovány komunikace a páteřní
inženýrské sítě a pozemky kolem komunikací rozděleny na jednotlivé parcely.
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Zásady řešení dopravy
VAZBY NA EXISTUJÍCÍ SIŤ KOMUNIKACÍ

Dopravně bude území napojeno na stávající komunikační síť města. Kolem řešeného území probíhají na
severní straně komunikace Hany Kvapilové, na východní straně komunikace U cihelny a na jižní straně ulice
Turečkova navazující na ulici U cihelny. Dopravní napojení bude vedeno z ulice Turečkovy. Za vjezdem z ulice
U cihelny do ulice Turečkovy bude zřízen zpomalovací retardér.

KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Ve směru podélné osy řešeného území je navržena páteřní obousměrná obslužná komunikace tzv. „obytná
ulice“ oboustranně obestavěna rodinnými domy (plné oboustranné obestavění za předpokladu výstavby RD
na soukromých pozemcích zahrad).
Navržená hlavní obousměrná komunikace má charakter místní obslužní komunikace C3 s šířkou mezi
obrubami 5m, provedená bez chodníků. Vzhledem k poloze území a charakteru stávající i navržené zástavby
se v lokalitě předpokládá velmi nízký dopravní pohyb. Mimo vozidel nutné dopravní obsluhy a osobních
vozidel se nepředpokládá žádný jiný druh dopravy.
Z vozidlové páteřní komunikace jsou jednotlivými vjezdy napojeny parcely rodinných domů tak, aby na
pozemcích domků mohla být odstavena 2 osobní auta. Způsob zástavby je jednoduchý, šířka jednotlivých
stavebních parcel je doporučená.

KLIDOVÁ DOPRAVA

Klidová doprava je řešena dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Každý rodinný dům bude mít na svém
pozemku vyhrazenou plochu pro výstavbu 2 odstavných stání. Garáž bude součástí každého domu. Všechna stání budou
zajištěna na vlastních pozemcích rodinných domů, v garážích nebo na zpevněných plochách určených k odstavení auta,
které jsou navrženy v šířce min. 2,5 m a v délce 5 m (vzdálenost stavební čáry od oplocení).

Výpočet parkovacího stání dle ČSN 73 6110
odstavné stání_bude zajištěno na jednotlivých pozemcích
parkovací stání_obytné okrsky
účelová jednotka – obyvatel
počet účelových jednotek na 1 stání - 20
N = P0 x ka x kp

20 domů, 80 obyvatel
P = 80/20 = 4
N = 4
vliv koeficientu pro stupeň automobilizace a součinitel redukce počtu stání se neuvažuje
V lokalitě bude umístěno 6 parkovacích stání

Plochy pro bydlení

Převážná část řešeného území je využita pro výstavbu rodinných domů. Rozdělení parcel kolem obslužní komunikace
respektuje hranice současných parcel. Plocha byla rozdělena na menší pozemky vzhledem ke snaze dosáhnout lepších
ekonomických ukazatelů a nabídnout možnost výstavby rodinného domu většímu počtu zájemců. Nedoporučuje se
slučovat jednotlivé parcely za účelem vystavění většího rodinného domu vilového typu, jelikož se jedná o uzavřené a klidové
území s drobnější zástavbou v přilehlém okolí.

Plošná a prostorová regulace

KOMUNIKACE

Hranice uličních profilů jsou definovány linií oplocení soukromých pozemků. Uliční čára je podpořena linií nově vysázeného
jednostranného stromořadí. Vozovka – „obytná ulice“ šířky 5m může být v dalším stupni PD navržena v pojížděné dlažbě.
Chodníky nejsou navrženy.

OPLOCENÍ

Oplocení na hranici pozemku – uliční čára – bude provedeno v jednotné výšce 1,2m s minimální podezdívkou (obrubou)
provedenou tak, aby mohla být oboustranně prováděna údržba zeleně stavební parcely i veřejné zeleně. Oplocení se
doporučuje provést jednotně v jednoduchém svislém členění v materiálu dřev. latě (50% prostupnost světla) nebo svislá
kovová výplň bez zděných sloupků. Zděné výplně budou řešeny kompaktně pro spojení funkčních potřeb domku či
dvojdomku (HUP, přípojková skříň NN, odpadová nádoba, poštovní schránka…). Oplocení je vhodné doplnit výsadbou
zeleně např. živé ploty, nižší keře atd.
Oplocení směrem do zahrad by nebylo vhodné plné a uzavírat tím tak výhled do zeleně, která bude tvořena jak zahradami
nových rodinných domů tak zahradami stávajících rodinných domů. Vznikne tak příjemnější a „vzdušnější“ atmosféra pro
chvíle relaxace trávené na zahradách. Oplocení v zahradách se doporučuje provést max. do výšky 2 m.

STAVEBNÍ ČÁRA

Jednotlivé rodinné domy jsou na parcelách umístěny tak, aby splňovaly jednotlivé odstupové vzdálenosti a aby potvrdily
jednoznačnou stavební čáru v daném směru komunikace. Vzdálenost linie stavební čáry po okraje uličního profilu je
konstantní a probíhá rovnoběžně s osou komunikace. Podrobně viz. výkres situace s plošnou a prostorovou regulací.

OBJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Ve studii je respektován požadavek zadavatele na výstavbu rodinných domů. Parcely se pohybují v rozmezí cca 820– 1 100
m2. Přípustné jsou izolované RD jakož i řadové. V každé uliční linii bude použit jednotný typ zastřešení. Případné
hřbety sedlových střech budou orientovány rovnoběžně s ulicí. Objekty budou maximálně kompaktní.

výška zástavby_7m/ 10m
maximální výška římsy nebo okapní hrany /max. výška hřebene střechy nebo ustupujícího
podlaží po úhlem 45°

Řešení zeleně

Řešené území je v současné době využíváno jako jednotlivé zahrady a pole stávajících rodinných domů. Každá zahrada a
pole má pevně stanovené hranice = hranice parcel. Kromě soukromé zeleně je podél komunikace v prostoru, kde nejsou
navrženy inženýrské sítě, navržena jednostranná stromová alej tvořená sloupovitými stromy (šíře pásu zeleně 2,5m), které
nekořenují do šíře.

NAVRŽENÁ ZELEŇ VEŘEJNÁ

V souladu s Úpn je na východním okraji řešeného území v souvislosti s pěším propojení k ulici U cihelny navržena plocha
veřejné zeleně (dále není podrobněji řešena).

Ochrana životního prostředí

VLIV VÝSTAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nově navržené komunikace – obytná ulice budou sloužit pouze pro řešené území, což představuje minimální provoz a tím i
zatížení prostředí zplodinami výfukových plynů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Domovní odpad bude odvážen v rámci služeb města. Předpokládá se jedna odpadová nádoba na jeden rodinný dům,
umístěná na pozemcích jednotlivých domů.

Olomouc, leden 2015    Mgr.  Ing.arch. Jan Pospíšil, Ing. arch. Pavel Pospíšil
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maximální prostor
zástavby RD

stávající objekty
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1.1 Identifikační údaje 

Název akce:   AKTUALIZACE ÚZEMNÍ STUDIE DROŽDÍN - ZÁPAD 

     

Stupeň proj. dokumentace: studie 

 

Vymezení řešeného území: k.ú Droždín 

 

Objednatel:   Město Olomouc, Horní náměstí  

    779 00 Olomouc 

     

 

Zpracovatel vodohospodářské části:  VISSO s.r.o. 

      Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany 

  IČO: 258 931 73 

  Tel: 583 842 136, 130 

  e-mail: visso@visso.cz 

 

1.2 Charakteristika území 

Řešené území se nachází v katastrálním území Droždín. 

Jedná se o plochy označené dle územního plánu: 20/079Z 

       20/080P 

       20/082Z 

       20/083Z 

       20/084Z 

       20/085Z 

 

1.3 Předmět studie 

 Úkolem studie je navrhnout řešení pro odvedení dešťových vod z řešené lokality , napojení lokality 

na vodovodní síť a odvedení splaškových odpadních vod. Řešení bylo navrženo tak, aby bylo 

v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce.  

1 Základní údaje 
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Pro zpracování studie byly použity tyto podklady: 

- digitální informace o stávajících inženýrských sítích -  vodovodu a  kanalizaci – Moravská 

vodárenská a.s. 

- podklady z Koncepce vodního hospodářství města Olomouce – studie odtokových poměrů 

(povolený odtok dešťových vod), vodovod, splašková kanalizace – poskytnuto odborem koncepce 

a rozvoje Magistrátu města olomouce 

- místní průzkum zájmového území zpracovatelem studie  

- hydrogeologický posudek – Geo service Konice – Ing. Pavel Krč 

 

3.1 Vodovod 

 Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad LT 150 v ulici Turečkova. Bude 

provedeno prodloužení tohoto vodovodu za hranici křižovatky nové komunikace s komunikací ul. 

Turečkova . Prodloužení bude provedeno z litinového potrubí DN150 a bude ověřena potřeba 

osazení požárního hydrantu. V  řešeném území bude proveden vodovod DN 80, oložen v zeleném 

páse u zástavby na západní straně  . Při dalším rozšíření zástavby na západní stranu od  

řešeného území bude nutno provést zokruhování vodovodního řadu DN 150 v ul. Turečkova 

s vodovodem v ulici Hany Kvapilové. 

Předmětem studie nebylo ověření tlakových poměrů ve vodovodní síti. 

Potřeba vody pro řešené území :  

Specifická potřeba vody na jednoho obyvatele : 93 l/os.den (dle údajů Moravské vodárenské pro 

rok 2014) 

Výhledově uvažovaná max.specifická potřeba vody: 120 l/os.den 

Počet  napojených nemovitostí – 17 rodinných domů (RD) 

Předpokládaný počet osob na 1 RD – 4 

Průměrná denní potřeba vody – 8160 l/den= 0,095l/s 

 

 

 

2 Výchozí podklady 

3  Popis navrhovaných řešení a výsledků hydrotechnických 

výpočtů 
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3.2 Odvedení dešťových vod 

V koncepci vodního hospodářství města Olomouce je stanoven celkový povolený odtok dešťových 

vod z řešeného území 16 l/s.  

Na základě hydrogeologického posudku zpracovaného na základě archivních sond je patrné, že 

pravděpodobně nelze uvažovat se zasakováním dešťových vod. Ve vrstvě 0,5 – 1,9 m pod 

terénem se vyskytují jílovitopísčité hlíny a pod nimi se nachází 2,5 m silná vrstva prachovitých hlín. 

Koeficient vsaku byl stanoven na 2,16*10-7 m/s.  Hladina podzemní vody je v hl. cca 5 m pod 

terénem.  

Z těchto závěrů HG posudku  byl navržen následující způsob odvedení dešťových vod: 

 

1) Je nutné zajistit retenci, případně částečné zasakování dešťových vod (pokud to bude 

možné) na pozemcích rodinných domů. Také doporučujeme zachytit hrubé nesené 

splaveniny  např. pomocí lapačů splavenin, sedimentačních jímek, apod. Povolený odtok 

z ploch rodinných domů je 9 l/s z 1 ha odvodňované plochy. Povolený odtok ze systému 

hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na pozemku RD bude napojen do dešťové 

kanalizace DN 300 uložené v tělese silniční komunikace v hloubce umožňující napojení 

odtoků z těchto HDV zařízení. 

2) Podél komunikace (jednostranný příčný sklon) na západní straně bude proveden průleh 

miskovitého tvaru pro zachycení dešťových vod stékajících z komunikace, příp. 

parkovacích stání a vjezdů.  Průleh bude proveden z vrstvy humózní hlíny a oset travním 

osivem. Pod průlehem bude provedena písčito – hlinitá vrstva a pod ní retenční/vsakovací 

rýha vyplněná štěrkem, do níž bude voda z průlehů zasakována, příp. budou využity 

vsakovací/retenční bloky. Z této rýhy bude dešťová voda omezeně zasakována a 

především zadržena a poté drenáží odváděna na severní stranu, kde bude regulovaně 

vypouštěna do dešťové kanalizace. Celkový povolený odtok z rýh podél komunikace je na 

základě hydrotechnických výpočtů stanoven na 3,05 l/s. Na koncích průlehů bude v úrovni 

výpočtové hladiny v průlehu osazen bezpečnostní přepad, který bude napojen do dešťové 

kanalizace v tělese silniční komunikace. Průlehy budou přerušeny vjezdy k nemovitostem. 

Retenční rýha bude kontinuálně procházet podél celé komunikace (pod vjezdy). 

3) dešťová kanalizace bude uložena v tělese komunikace a bude sloužit , jak již bylo 

konstatováno výše, k napojení regulovaných odtoků dešťové vody z pozemků u rodinných 

domů a k napojení bezpečnostních přepadů průlehů. dešťová kanalizace bude DN 300 a 

v souladu s KVH bude vedena na severní stranu zástavby a odtud se bude 2 x lomit -  na 

západní a poté severní stranu, kde bude provedena nová výusť do toku Adamovka. 
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3.3 Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace bude DN 250 a v souladu s KVH bude vedena na severní stranu a odtud 

pak na západní stranu, kde bude napojena na jednotnou kanalizaci – Stoku KI , která je v místě 

napojení provedena ze SKL DN 900 a poté zaústěna do odlehčovací komory OK1K1. Spád stoky 

bude v koncovém úseku (v trase od jihu na severní ulici) minimální, doporučujeme na koncový 

úsek napojit jeden dešťový svod pro proplach kanalizace. 

Budeme-li uvažovat produkci splaškových vod 120 l/os.den, pak při nově napojované zástavbě 17 

RD  s 4 uvažovanými osobami na 1 nemovitost je průměrná denní produkce splaškových vod 

Qspl=17*120*4/1000=8,16 m3/den, což odpovídá 0,095 l/s. 

 

4 Provedené hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnické výpočty byly provedeny dle technické normy TNV 75 9011  - Hospodaření 

s dešťovými vodami a ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod. 

• V prvním hydrotechnickém výpočtu byl stanoven průměrný odtokový součinitel 

povrchových vod z ploch veřejného prostranství a celkové množství odváděných dešťových 

vod z těchto ploch. 

• V druhém výpočtu byl proveden návrh průlehu a retenční rýhy s regulovaným odtokem pro 

pětiletý déšť ( p=0,2 ) a požadovanou dobu prázdnění systému HDV 24 hod. Byla 

uvažována retenční/zasakovací rýha vyplněná štěrkem 16/32 mm. 

 

Závěry provedených výpočtů: 

 

Celková plocha veřejného prostranství (bez plochy veřejné zeleně sad/hřiště na severovýchodní 

straně) je 3390 m2. Průměrný odtokový součinitel Ψ je 0,463. 

 

Z ploch u jednotlivých nemovitostí bude odváděno regulovaným odtokem max. 9 l/s z 1 ha 

odvodňované plochy. Pro parcelu o ploše 910 m2 (na západní straně) je tedy povolen odtok 

dešťových vod 0,82 l/s, pro parcelu 1060m2 (na východní straně) – 0,95 l/s a pro parcelu 850 m2 

(na severní straně) – 0,77 l/s. 

Ze všech ploch veřejného prostranství bude regulovaně vypouštěno do dešťové kanalizace max. 

3,05 l/s (9 l/s na 1 ha plochy veř. prostranství). 
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Byl navržen jednostranný sklon komunikace, z čehož vyplývá situování průlehů v zeleném páse na 

západní straně od komunikace. Průleh byl uvažován miskovitého příčného řezu s šířkou ve dně 

0,75 m, sklonem svahu 1:3 a hloubky min.0,2 m. Pod průlehem bude umístěna retenční a 

omezeně vsakovací rýha do níž bude průleh zasakován. Výpočtem bylo ověřeno, že kapacita 

průlehů je pro zadržení max. úhrnu srážky (p=0,2) dostatečná a doba vsaku z průlehů do štěrkem 

vyplněné rýhy bude cca 1,2 hod. 

Dále byla posouzena kapacita retenční rýhy -  retenční rýha šířky 0,75 m s hloubkou 1m (z důvodu 

nesmáčení pláně komunikace), vyplněná štěrkem 16/32 mm. Povolený odtok z rýhy byl uvažován 

3,05 l/s. Kapacita takto navržené rýhy je dostatečná s 50% rezervou objemu. Doba prázdnění rýhy 

vyhovuje požadované době prázdnění systémů HDV -  stanovené v KVH na 24 hod. 

 

Doporučujeme následující: 

• Omezit v co největší míře nátok dešťových vod ze severovýchodní strany  řešeného území 

do systému HDV (hospodaření s dešťovými vodami) řešeného území. 

• Odsouhlasit a stavebníkům na parcelách RD stanovit povolené odtoky dešťových vod . 

Upozornit stavebníky na nutnost provést  podrobný HG průzkum, nebo vsakovací pokus,  

pokud by uvažovali se zakováním dešťových vod na svých pozemcích -  zjištění vsakovací 

schopnosti zemin.  

• Neumožnit napojení střešních svodů a zpevněných ploch na pozemku RD do průlehů 

(retenční rýhy). 

 

V Olomouci, 23.1.2015     Vypracoval: Ing. Pavla Špačková 

5 Doporučení, závěr 
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