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ÚZEMNÍ STUDIE   -   POLYFUNKČNÍ KOMPLEX ROKYCANOVA, NOVÉ SADY, OLOMOUC

DŮVOD A CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Důvodem pro pořízení územní studie je prověření možnosti změny využití území v lokalitě vymezené ze západu a
jihu  ulicemi  Rokycanova  a  V kotlině,  ze  severu  železniční  tratí,  z východu  ramenem  řeky  Moravy  Mlýnským
potokem.  Řešené území dnes funguje jako dosluhující výrobní areál (funkční využití dle ÚPnSÚ Olomouc je „VV –
výroba, sklady, výrobní služby“), který se nachází v centru města v blízkosti historického jádra, městských parků a
řeky Moravy, ve vazbě na stávající a nově navrhované plochy bytové a komerční zástavby.  

Novým záměrem v tomto území je vybudovat převážně rezidenční komplex, okrajově doplněný administrativní a
komerční funkcí a nalézt optimální formu řešení zástavby, zejména s ohledem na lokalitu, stávající urbanistickou
strukturu, novou komunikaci s tramvají a vodní tok.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené územní studií je vymezeno ze západu a jihu ulicemi Rokycanova a V Kotlině, ze severu železniční tratí,
z východu Mlýnským potokem (pozemek parc.č. 204/1, 204/2, 374, 477, 478, 479, 480, 481, 653, k.ú. Nové Sady,
obec  Olomouc).  Východní  hranici  lokality  lemuje  ÚPnSÚ Olomouc  navrhovaná  komunikace  s tramvajovou tratí,
zajišťující propojení ulice Velkomoravské s novým polyfunkčním areálem „Šantovka“.

NAVRHOVANÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Dnešní území, v územním plánu označené jako 485 VV, se využívá ze dvou třetin k lehké průmyslové výrobě. V jedné
třetině již byla výroba ukončena a tato část slouží jako skladová.
Dne 25. 8. 2008 bylo na Magistrátu města Olomouce požádáno o změnu územního plánu z výroby a skladů na
plochy pro bydlení, komerci a administrativu.

Předkládaná územní studie navrhuje koncept zástavby území, který reaguje na atraktivní polohu areálu vzhledem k
centru města Olomouce. Zejména je důležité dobré pěší i dopravní propojení s okolními částmi města a dostupnost
MHD i v souvislosti s nově budovanou komunikací a tramvajovou tratí podél Mlýnského potoka. Návrh rovněž počítá
s budoucí výstavbou polyfunkčního areálu "Šantovka" a s předpokládaným stavebním boomem v sousedním území
bývalých závodů Milo. Náplní  návrhu je proto vytvoření exkluzivní   rezidenční zástavby doplněné o komerční a
administrativní funkce.

Urbanismus  nového  komplexu  je  vytvořen  tak,  aby  byl  volně  přístupný  pro  veřejnost  a  poskytoval  dostatek
příležitostí  pro  komerční  a  administrativní  využití.  Zároveň  komplex  nenásilně,  ale  jasně  odděluje  veřejnou  a
obytnou část a poskytuje rezidentům výlučný komfort a soukromí v bytech o vysokém standardu. 

Základní myšlenkou je vytvoření veřejného prostoru plynule navazujícího na výšku nově budované komunikace s
tramvajovou  tratí  a  cyklostezkou  na  nábřeží  Mlýnského  potoka.  Proto  bude  v  této  úrovni  vybudována  deska
zastřešující  jedno podlaží  parkingu pro  rezidenty  přístupné z  úrovně  stávajícího terénu v ulici  Rokycanova.  Na
stropní  desce parkingu jsou pak umístěny jednotlivé stavby. Výškový rozdíl  mezi  ulicí  Rokycanovou a nábřežím
Mlýnského  potoka  je  řešen  průběžnými  rampami,  které  přirozeně  provádí  chodce  a  návštěvníky  komplexu  k
veřejnému prostoru, komerčním prostorám a nábřeží řeky.
Veřejná vybavenost komplexu je situována do východní části, kde navazuje na nábřeží, komunikaci a tramvajovou
trať. Směrem do ulice Rokycanova převažuje obytná funkce a veřejný prostor je redukován pouze na pěší chodníky.  

Nad suterénem je umístěno celkem 11 budov označených A až K. Z toho je 10 objektů ( A – I a K ) obytných a objekt
J je administrativní. Komerční plochy jsou situovány v 1. NP objektů J a K a do hranolů prostupujících objekty B, D, F,
H směrem do veřejného prostoru.

Mezi dvojicemi bytových objektů je umístěn polosoukromý prostor přístupný pouze pro rezidenty. Tyto plochy jsou
upraveny jako částečně zpevněné a částečně zatravněné se stromovou a keřovou výsadbou. Budou sloužit jako
dětská hřiště, místa pro relaxaci i aktivní odpočinek. 

Bytové domy A až I jsou navrženy se čtyřmi typickými a jedním ustoupeným podlažím. Objemově jsou tvořeny
kompaktními hranoly na obdélníkovém půdorysu. Ze tří stran jsou uzavřené strohou omítanou fasádou, směrem na
jih se však otevírají prostornými lodžiemi a terasami. Na severní fasádu je orientováno vertikální komunikační jádro
tvořené výtahem a schodištěm. Obecně je tedy koncepce bydlení zvolená tak, že orientace bytů pouze na jižní
stranu  nabízí  maximální  soukromí,  privátní  prostor  a  pohled  do  zeleně  vnitrobloku,  kdy  na  fasády  severní
sousedních  objektů  jsou  orientovány  vertikální  komunikace  a  technické  místnosti.  Tento  princip  je  podobně
uplatněný i u objektu K.

Objekt K je bariérový dům.  Celé první  nadzemní podlaží  je určeno pro komerční využití,  čtyři  typická a jedno
ustoupené nadzemní podlaží  jsou bytová. Orientace všech bytů směřuje  obytné místnosti  na západ a  domovní
chodba je obrácena k tramvajové trati.

Byty v 1. NP objektů A až I mají vlastní soukromou zahradu se zpevněnou a travnatou částí, vhodnou i pro výsadbu
nízké zeleně. Zahrady mají přirozeně zajištěno soukromí díky výškovým rozdílům oproti chodníku v ulici Rokycanova
a pak i výhodným využitím opěrných zdí podél pochozích šikmých ramp. 

Ustoupená  podlaží  bytových  objektů  jsou  navržena  s  atypickými  luxusními  byty  s  vlastní  velkorysou  terasou
poskytující  maximální  míru  soukromí.  U těchto  bytů  je  možné  vytvoření  dispozic  dle  individuálních  požadavků
klientů.

Objekty A až I jsou navrženy s takovým konstrukčním uspořádáním, které umožňuje co největší variabilitu  vnitřního
uspořádání.  A to variace různých velikostí bytů v rámci jednoho nadzemního podlaží nebo i  celých nadzemních
podlaží  nad sebou.  Proto  je  navržen nosný systém kombinující   železobetonové stěny  na  obvodu objektu  a  u
komunikačních jader a sloupové podpory uvnitř dispozic. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické.
Konstrukční výška je 3 000 mm.

Objekt J je administrativní budova se skeletovou konstrukcí umožňující maximální variabilitu uspořádání jak prvního
komerčního, tak čtyř administrativních podlaží. 
Konstrukční výška objektu J je uvažována 3 800 mm v administrativní části a 4 100 v prvním - komerčním - podlaží.
Objekt K bude mít rovněž skeletovou konstrukci o konstrukční výšce 1. NP 4 100 mm a dalších nadzemních podlaží 3
000 mm.

Parking pro rezidenty a zaměstnance komplexu bude zajištěn v uzavřených společných  garážích přístupných z ulice
Rokycanova a V Kotlině celkem 5 vjezdy. Každý vjezd bude obsluhovat oddělenou parkovací sekci náležející vždy k
příslušnému objektu nad ní.
Světlá výška parkingu je uvažována 2 400 mm. Stropní deska je vynášena sloupy a je navržena jako shora pojížděná. 

Funkční náplň budov bude  cca 21 200 m2 bydlení a 5 200 m2 (HUP) komerce a administrativy. Počet bytů bude
oscilovat dle zvolené velikostní skladby kolem čísla 200. 

V návrhu je respektována nová podoba návrhu komunikace,  tramvaje  a  cyklistické stezky s nábřežím u řeky  se
stávajícím biokoridorem. 



Z hlediska krajinného a zeleně budou realizace nábřeží  a biokoridoru velmi významné. Stejně tak bude z tohoto
pohledu významné řešení veřejných a polosoukromých prostorů, parteru domů a jejich fyzické a optické propojení
s okolím, především prostorem nábřeží a řeky.

V této souvislosti navrhujeme podél jižní, západní i severní hrany území stromořadí doplňující profil komunikace,
resp.  chodníku  o  prvek zeleně a  přirozeného zastínění.  Z  východní  strany budou stromy rovněž  lemovat  nově
navrženou  komunikaci.  Na  desce  nad  parkingem  budou  stromy  kvůli  zajištění  dostatku  půdy  vysazeny  do
monolitických květníků. 

NAVRHOVANÉ KAPACITY 
 
Počet bytů cca 200 
Pozemek cca 16 630 m2 (zbytek původního pozemku zaujímá nová komunikace s TT)
Hrubá podlahová plocha 26 400 m2 (5 200m2 komerce / 21 200 m2 bydlení)
Parkovací místa celkem 376 (318 míst v 1PP + 58 míst na terénu) 
Obestavěný prostor cca 109 000 m3

KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DOPRAVY

ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU 

Celkem  denní  spotřeba vody : 93,65 m3/den

Celkem  roční  spotřeba vody : 32 507 m3/rok

Vzhledem  k tomu, že průtok  potrubím  DN 80  je 7 l/sec z  uvedeného maximálního průtoku pro novou  lokalitu
vyplývá nutnost zvětšení  dimenze stávajícího vodovodního řadu DN 80.

Při  projednávání  možnosti napojení  lokality Rokycanova  se  správcem  vodovodního  řadu MV a.s. Olomouc  bylo
dohodnuto, že pro tuto lokalitu bude nutné přivést nový zásobovací řad DN 150 mm LT s napojením  v ulici  Polské.
V ulici  Polské je  uložen  zásobovací řad  DN 300 mm a z něj  je  proveden   odbočný  řad  DN 80  do  ulice
Domovina. Místo  řadu  DN 80  bude  nově  v ulici  Domovina  položen  vodovodní  řad  DN 150 LT, který  bude
veden  směrem  ke  křižovatce  Krakovská  - Rokycanova, zde  podejde  železniční  trať a bude  pokračovat  v dimenzi
DN 150 do  ulice  Rokycanova  a  bude  ukončen  v křižovatce  Rokycanova – V Kotlině napojením  na  stávající
vodovod  DN 80 mm. 
Délka  nového  zásobovacího  řadu  DN 150 LT  z ulice Polská  na křižovatku  ulic  Rokycanova – V Kotlině  činí  425 m.

Pro každý bytový dům bude zrealizována samostatná přípojka DN 50 PE – napojená na nový  vodovod  DN 150
v ulici  Rokycanova  a  dvě  přípojky  budou  provedeny  v ulici  V Kotlině  ze  stávajícího  vodovodu DN 80 LT.

ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY 

POPIS  STÁVAJÍCÍHO  STAVU
Lokalita je v současné době zastavěna výrobními halami a  zpevněnými plochami, ze  kterých  je  dešťová voda
odváděna  přípojkami do  městských kanalizačních  sběračů, jejichž  odlehčovací   komory  jsou  zaústěny  do
Mlýnského  potoka. 
Dle sdělení správce kanalizační  sítě (M.V.a.s.)  jsou  tyto  stoky v období  přívalových  dešťů zahlceny , neboť jsou na
dolním konci městské sítě a tudíž není možné celou řešenou lokalitu na tyto stoky připojit.

Vzhledem  k tomu, že řešené území  se  nachází  v těsné  blízkosti  řeky Moravy, nachází  se  hladina spodní  vody cca
1,5 m pod původním  terénem. Z tohoto důvodu není možné počítat se zasakováním dešťových vod  na pozemku
investora. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY 

odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Množství splaškových  vod :  
Celkem  denní  množství : 93,65 m3/den
Celkem  roční  množství : 32 507 m3/rok

Odvod splaškových  vod  bude  oddělen od dešťových vod. Splaškové  vody  budou  odváděny přípojkami splaškové
kanalizace DN 200 do obecních  kanalizačních  stok. V případě nemožnosti gravitačního  napojení  splaškových  vod
bude nutné  osadit  v 1.PP přečerpávací  stanice. Z nich  bude  voda  čerpána  kalovými  čerpadly  do  revizních
šachet osazených na přípojkách kanalizace.   

Dešťová kanalizace - přípojky
Dešťové  vody  ze  střech budou  odváděny podtlakovým systémem pod  stropem 1.PP  směrem k obvodovým  zdem
u východní  fasády. Podél východní  fasády bude podtlakové potrubí zaústěno do gravitační části dešťové kanalizace.
Část  dešťových  vod  bude  jímána  do  dvou  retenčních nádrží RN 1 a RN 2 o  celkovém  objemu 500 m3.
RN1  před severovýchodním rohem objektu J o objemu 150 m3. RN2  před jižní rohem objektu K o objemu  350 m3. 

Z retenční nádrže RN 1  bude  odváděna přepadem dešťová  voda  směrem  k jihu  k retenční  nádrži  RN 2, kde
bude  osazena  soutoková  šachta, do které  bude  zaústěn  přepad  z retenční  nádrže  RN 2.

Ze soutokové  šachty bude přípojkou DN 300  dešťová  voda  odváděna do Mlýnského potoka. V břehu Mlýnského
potoka bude potrubí přípojek  fixováno  výústním objektem.
Na potrubí   ve výústním objektu bude  osazena  žabí   klapka proti   zpětnému  zaplavení   při   vzduté hladině
Mlýnského   potoka.  Na   přípojce   bude  jako  druhý  uzávěr  osazena  v  soutokové  šachtě  zpětná   klapka  proti
zaplavení. 

Toto  řešení je navrženo vzhledem k vysoko položeným  obecním stokám v ulici Rokycanova - stoka A  a  stoky C
podél Mlýnského potoka a dále proto, že celá plocha pod  bytovými domy je navržena jako polozapuštěný suterén
pro parkování osobních vozidel rezidentů a firem v nájmu. Z tohoto důvodu není možné odkanalizovat gravitačně
dešťové vody do těchto stok. Navíc  jsou  tyto  stoky  v době intenzivních dešťů kapacitně přetížené. Proto  budou
dešťové vody svedeny přípojkami dešťové kanalizace  do  Mlýnského potoka, který  po  vybudování komplexní
protipovodňové ochrany  města Olomouce bude sloužit  jako retenční nádrž. Dešťové  vody  ze  zpevněných  ploch
budou  odváděny  pomocí  vpustí  pod  stropem  1.PP. 

Retence dešťových vod
Bude zaručeno zdržení dešťové  vody na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do
vodního  toku  či  do  kanalizace  pro  veřejnou  potřebu  jednotné  či  oddílné  (vyhláška  501/2006  O  obecných
požadavcích na využívání území). 

Výpočet množství dešťové vody :

Požadovaná kapacita na zdržení :  15368 x 0,02 = 307,36 m3
Návrh: RN1  před severovýchodním rohem objektu J  o  objemu  150 m3. 

RN2  před jižní rohem objektu K  o  objemu  350 m3. 



Celkový objem  obou  nádrží  bude  činit  500 m3. Z nádrží bude voda  odtékat  po  naplnění přepadem. Jejich  úplné
vyprázdnění  budou   zajišťovat  čerpadla.

Stanovení  množství  dešťových  vod :
Návrhový  odtok  dešťových  vod  je  stanoven  pro  intenzitu  návrhového  deště  130 l/s.ha , odtokový  součinitel
0,9 pro  střechy, 0,7 pro zpevněné plochy  a  0,1 pro zelené plochy.

Celkové  množství odváděné dešťové vody 141 l/s =  0,141 m3/s.
15-ti minutový déšť  = 127 m3.     
                                               
VYTÁPĚNÍ – ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Stávající   výrobní   lokalita   je   zásobována  z městské  centrální   teplárny  parovodní   přípojkou  DN 125/70.
Uvedenou  parovodní  přípojku  je  možné  využít  pro  napojení  nové  zástavby  dle  vyjádření  dodavatele  tepla
Dalkia.  Dále   existuje   varianta  rekonstrukce  stávající   parovodní   přípojky   na  horkovodní,  která  by   měla
navazovat  na  zásobování  horkovodem  sousední  lokalitu  Šantova – viz  vyjádření  dodavatele  tepla Dalkia. 

Tepelná  ztráta celkem:            920 kW.
Roční potřeba tepla celkem:             8 508 GJ/rok        

Jde  o  údaje  teoretické,  výpočtové,  zimu  průměrnou,  statistickou.  Skutečné  údaje  budou  vedle  klimatických
podmínek záviset na skutečně nastavených teplotách v jednotlivých místnostech, na  provozní době apod.

ELEKTROROZVODY VN A NN

Energetická bilance celkem :         826 kW

Stanovení potřebného počtu transformátorů o výkonu 400 kVA :
NTR = ∑PS / (0,8 x 0,95 x PTR) = 826/(0,8 x 0,95 x 400) = 2,72 ks
Pro zásobování polyfunkčního objektu bude potřeba instalovat celkem 3 ks transformátory o výkonu 400 kVA každý.

Demontáž VN :
V řešeném území se nachází stávající trafostanice 22/0,4 kV, ze které jsou napojeny současné odběry v tomto území.
Tato trafostanice bude demontována. 
Dva stávající kabely VN 22 kV, které napojují stávající trafostanici jsou uloženy v místě, kde se bude budovat nová
komunikace, která bude proti současné úrovni zvýšena o cca 3 m. Tyto kabely nelze využít pro případné napojení TR
4 vzhledem k tomu, že budou vzhledem k nové úrovni terénu uloženy v hloubce cca 4,20 m, tedy mimo jakoukoliv
možnost údržby a oprav.

Přípojky VN 22 kV :
Proudová soustava : IT; 3x22.000 V; 50 Hz
Ochrana dle ČSN 33 2000 : zeměním                                             
Typ použitého kabelu : 22 kV; 3 x AXEKVCEY 240 mm2 

Podle konzultace s ČEZ Distribuce a.s., pracoviště Přerov, budou nové objekty napojeny na distribuční síť ČEZ 22 kV
přípojkami ze stávajících kabelových rozvodů VN v prostoru ulic Rokycanova a V Kotlině. Napojení bude provedeno
kabelem 3 x AXEKVCEY 240 mm2, který smyčkou napojí každou novou trafostanici.

Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 120 cm v pískovém loži a budou kryty krycí deskou. Pod komunikacemi
budou kabely chráněny uložením do plastových chrániček Ø200 mm. 
Trasy kabelů VN musí být vedeny po obvodu staveniště mimo půdorys podzemních garáží.

Trafostanice 22/0,4 kV, 1x400 kVA :

Pro  pokrytí  požadavků  navrhovaných  odběrů  ve  výši  cca  826  kW  bude  nutno  vybudovat  tři  nové  distribuční
trafostanice 22/0,4 kV v provedení do 1x630 kVA. Osazeny budou transformátory o výkonu 400 kVA. 
Rozvody NN 0,4 kV :

Proudová soustava : TN-C;3x400/230 V; 50 Hz
Ochrana dle ČSN 33 2000 : samočinným odpojením od zdroje                                             
Typ použitého kabelu : 1 kV; AYKY 3x240+120 mm2 
    
Z nových  trafostanic  budou  provedeny  nové  kabelové  rozvody,  které  smyčkově  napojí  jednotlivé  domy  (části
polyfunkčního  objektu).  Napojení  bude  provedeno  kabely  AYKY  3x240+120mm2  (počet  kabelů  v trase  bude
stanoven podle  velikosti  odběrů v jednotlivých připojovacích místech).  Podle  potřeby ČEZ může být  provedeno
propojení do stávajících sítí NN. Kabely budou uloženy v plastových chráničkách Ø110 mm ve vrstvě násypu nad
stropem podzemních garáží.

Veřejné osvětlení :

Nové VO bude řešeno podle požadavků architekta stavby. Předpokládá se využití designových svítidel. 
Před zahájením stavby bude provedena demontáž stávajícího VO v ulici Rokycanova, kde jsou stožáry VO umístěny
na  straně  stavby.  Podél  ulice  Rokycanova  a  ulice  V Kotlině  bude  řešeno  osvětlení  silničními  stožáry  výšky  8m
s jednoramennými výložníky.
Nová komunikace kolem Moravy a plochy přiléhající ke stávající železniční trati budou osvětleny parkovými stožáry
výšky cca 4m se svítidly SHC 70W.
Veřejný prostor uvnitř multifunkčního komplexu budou osvětleny svítidly s výškou cca 4 metry a s výbojkou SHC
50W nebo RVI 35W. Podle požadavků správce VO v Olomouci bude řešeno napojení a ovládání VO.

Přípojky telefonu :
Dle  konzultace  s provozovatelem  veřejných  telekomunikačních  sítí  Telefónica  O2,  bude  napojení  objektů  na
veřejnou telefonní síť řešeno až v případě, že zde bude požadováno zřízení pevných telefonních linek. 

KONCEPCE DOPRAVY / BILANCE STATICKÉ DOPRAVY

Pro bilanci  odstavení a parkování pro bydlení je použito metodiky předepsané vyhláškou města Olomouce, pro
výpočty stání občanské vybavenosti je použita ČSN 73 6110.

 
Dle ČSN  73 6110 odst. 14.1 a tab.34,  je potřeba parkovacích a odstavných stání :  N = Oo  x  ka + Po  x  ka  x  kp  
Jedná se o lokalitu v blízkosti centra města na trase MHD. Potom lze do výpočtu zahrnout charakter území sk. B,
velikost obce sk. 3. Stupeň automobilizace 1:25.     kp= 0,60 

ka = 1
Potřeba stání v souladu s vyhláškou města Olomouc je cca 289 stání.
Potřeba stání v souladu s ČSN 73 6110 je cca 77 stání.

Celková potřeba v lokalitě :   366 stání
Celkem navrženo: 376 stání

Potřeba 366 stání je pokryta v podzemních garážích 318 místy, na terénu cca 58 stání pro vozidla IAD. Na všech
parkovištích a garážích bude splněna podmínka vyhl. 398/2009 Sb. o zajištění parkování vozidel osob imobilních v
množství  5% z celkového počtu stání.

V Olomouci dne 14. června 2010 A2 ARCHITEKTI s.r.o. Olomouc
























