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5.

výřez ÚPsÚ Olomouc a výřez návrhu nového ÚP
katastrální mapa v digitální podobě
mapa majetkoprávních vztahů s vyznačenými pozemky ve vlastnictví města Olomouce
letecký snímek lokality
ochranné pásmo kolem kulturních památek bývalého kláštera Hradisko - kostelanavštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku
6. zadání dispozičního uspořádání hasičské zbrojnice
7. studie hasičské zbrojnice v Olomouci Topolanech, MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, 12/2011
8. projekt Obnova zeleně ve vybraných částech města – lokalita č. 1 – Chválkovice střed, zpracoval:
Zahrada Olomouc s.r.o. 09/2011
9. územní studie Chválkovice Švabinského, OKR MMO, Ing. arch. Jiří Šobr, Ing. arch. Jaromil Přidal,
11/2010
10.územní rozhodnutí č. 86/2010 domov seniorů Pohoda, nový objekt
11.konzultace návrhu objektu hasičské zbrojnice s Odborem ochrany MMO (vedoucí Ing. Jan Langr)
12.konzultace s Komisí městské části Olomouc – Chválkovice (předseda Vladimír Kauer)
13.konzultace s Oddělením památkové péče Odboru stavebního MMO (vedoucí Mgr. Vlasta Kauerová)
14. předjednání se správci inženýrských sítí: vodovody a kanalizace, plynárny, ČEZ distribuce, Telefonica
O2, technické služby města Olomouce

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ZADÁNÍ
DŮVOD A CÍL ÚZEMNÍ STUDIE
Důvodem pro pořízení studie je prověření koncepce řešení zeleně a veřejných prostranství ve východní části
Chválkovic v širších souvislostech. Jedná se především o poměrně rozsáhlé plochy veřejných prostranství
se zelení, vymezené v ÚPsÚ jako zeleň parková a ZPF, které navazují na Selské náměstí na ulici
Švabinského. Plochy jsou z části intenzivně využívány pro rekreaci (část pozemku č. 139/1 při křížení
Kubatovy a Šubovy ulice slouží jako dětské hřiště, stejně je využívána i část pozemku č. 139/2 při ulici
Švabinského), pozemek č. 1163/1 je využíván jednotkami dobrovolných hasičů jako cvičiště a současně k
pořádání soutěží v požárním sportu. S ohledem na značný rozsah plošných veřejných prostranství s
různorodou intenzitou využívání a různorodým charakterem je proto žádoucí stanovení celkové urbanistické
koncepce území.

sídlištní), liniová doprovodná zeleň (izolační a doprovodná zeleň komunikací, např. uliční stromořadí), zelené
(parkové) pásy (parkově upravené linie zeleně, jejichž délka je minimálně 3 násobkem šířky), ojediněle
rostoucí stromy a keře na veřejně přístupných místech bez ohledu na druh pozemku dle katastru
nemovitostí, květinové záhony a nádoby s okrasnými rostlinami (mobilní zeleň) na veřejně přístupných
místech.
Součástí veřejné zeleně jsou i technické prvky - cesty, schody, zídky, lavičky, přístřešky, pískoviště, hřiště a
jejich vybavení, drobné architektonické prvky v zeleni, vodní plochy a vodní prvky.
VYHRAZENÁ ZELEŇ
Zeleň veřejnosti omezeně přístupná nebo běžně nepřístupná - zahrady škol, jeslí, nemocnic, léčebných
ústavů , domova seniorů apod., zeleň vnitrobloková - zeleň sportovišť, koupališť, kulturních zařízení,
zahrádkářských kolonií, zeleň u podniků a zařízení.
ZELEŇ PARKOVÁ (definice dle nově připravovaného územního plánu Olomouce – vyznačena žlutě)
Určena k ochraně a rozvoji veřejně přístupných parkově upravených ploch pro zajištění každodenní rekreace
s vysokým podílem zeleně

Cílem studie je návrh koncepce veřejných prostranství se zohledněním širších územních vazeb včetně
návrhu odpovídajícího funkčního využití a prostorového uspořádání veřejných prostranství. Dále je cílem
studie návrh prostorového uspořádání nové zástavby navrhované navrhovaným územním plánem, označené
jako zastavitelná plocha 09/008Z, která se nachází v jižní části řešeného území. A konečně je cílem studie
prověření možnosti umístění objektu hasičské zbrojnice jako podklad pro změnu územně plánovací
dokumentace.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Územní studie bude sloužit především jako podklad pro rozhodování v území a případně také jako podklad
pro nový územní plán, pro navazující dílčí projekty s cílem zlepšení kompozičních, prostorových a
provozních vazeb v řešeném území s ohledem na zajištění bezpečnosti, ekonomickou údržbu, estetické
působení, ekologický přínos a zvýšení sociální soudržnosti obyvatel.

Historické jádro Chválkovic má typické znaky hanácké vesnice. Má protáhlý tvar, zástavba je tvořena
souvislou řadou gruntů, za nimiž jsou zahrady ukončené stodolami a záhumenní cestou. Uprostřed návsi je
kostel sv. Barbory a špalíček několika staveb v němž je také současná hasičská zbrojnice. Východní strana
návsi byla původně ukončena několika rybníky (stahujících vodu z okolních polí) a s odstupem asi 85m
hřbitovem.
Na tuto nejstarší část obce v severní a severozápadní části organicky navazuje kompaktní zástavba
řadových rodinných domů z první poloviny 20. století.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

URBANISTICKÁ STRUKTURA MÍSTA
Chválkovice byly původně samostatou vesnicí, která byla později připojena k velké Olomouci. Je jednou z
několika okrajových částí Olomouce, u kterých je dobře zachované původní historické jádro – náves. Její
význam je umocněn skutečností, že tudy prochází cesta na Svatý Kopeček.

Řešené území se nachází na východním okraji Chválkovic, je zhruba ohraničeno ulicemi Kubatovou,
Šubovou, areálem domova pro seniory, fotbalovým hřištěm a hřbitovem. Nezahrnuje tedy historické jádro
obce - náves (tj. Selské náměstí) s chrámem svaté Barbory ani zemědělsko průmyslovou oblast na
jihovýchodě. Hranice řešeného území je graficky zobrazena ve výkresech.

V polích za Chválkovicemi - a ironicky s výhledem na hřbitov - byl později postaven domov důchodců.
Architektonická kvalita původního objektu je dosti dobrá, areál byl však během socialismu rozšířen o další
dvě obytné budovy, jejichž kvalita je již horší. Jsou však orientovány k návsi, takže navzdory svému poněkud
beznadějnému výrazu spojují obyvatele domova s životem města. Z hlediska urbanistické struktury
Chválkovic je areál domova důchodců souborem solitérních staveb, který na rostlou zástavbu obce nijak
nenavazuje.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Nejmladší vrstvou zástavby jsou bezkoncepčně rozeseté ojedinělé zahrádkářské chatky a (nízkoenergetické)
rodinné domky za hřištěm a kolem hřbitova a zemědělské a průmyslové výrobní areály za jižní záhumenní
cestou.

ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie prověřuje podmínky změn v území a využití konkrétního území. Navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů.
Územní studie je územně plánovacím podkladem pro územně plánovací dokumentaci (v tomto případě pro
územní plán), jeho změny a pro rozhodování v území. Pokud je vložena do evidence územně plánovací
činnosti, stává se podkladem neopominutelným a v územním rozhodnutí je nutné odchylné rozhodnutí
zdůvodnit a prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů stejné nebo lepší řešení.
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ (dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Veřejná zeleň je přístupná každému bez omezení.
Jsou to především: parky ( záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně) a parkové plochy
( záměrně založené plochy zeleně menší než 0,5 ha a zelené pásy), zeleň v doplňkové funkci (např. zeleň

Významným prvkem obce je areál fotbalového hřiště u hřbitova.

Řešené území se nachází na východní straně v bezprostřední návaznosti na historické jádro Chválkovic.
Tato část je charakteristická rozvolněním zástavby, rozsáhlými plochami veřejných prostranství a
vybaveností obecního až celoměstského významu: rekreačními plochami s dětskými hřišti, sportovním
hřištěm SK Chválkovice, cvičištěm hasičů, hřbitovem a domovem důchodců.
SWOT ANALÝZA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Volné plochy v řešeném území jsou na první pohled poněkud extenzivní, ale po bližší analýze jsme dospěli k
názoru, že mají svůj význam a kvalitu, protože dávají okraji obce pocit volnosti a dostatku prostoru. Slabou
stránkou je zanedbaný nebo chaoticky neuspořádaný stav zeleně a povrchů některých míst a dále nejasná
budoucnost ploch výrobních areálů podél záhumenní cesty, které jsou dle návrhu územního plánu určené k
bydlení. Příležitostí je možnost nápravy výše uvedených slabých stránek jednak stanovením celkové

koncepce, ale zejména detailními projekty jednotlivých prostor. Hrozbou je naopak setrvání současného
neuspořádaného stavu některých prostor.
Je otázka, zda je pravděpodobně dlouhá životnost výrobních areálů pro Chválkovice hrozbou (brzda rozvoje
bydlení) nebo přínosem (pracovní příležitosti a zdroj financí pro město).
Dálší otázkou je, jaký vliv na Chválkovice bude mít realizace východní tangenty.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ÚZEMÍ
Vzhledem k výše popsané různorodosti řešeného území jsme je pro orientaci rozdělili na osm lokalit (viz
výkres č. 3. SITUACE – NÁVRH KONCEPCE ÚZEMÍ).
Lokalitou 1 je východní, rozšířená část návsi. Prostor má příjemné lidské měřítko, dostatek volných ploch
působí velkoryse (nikoli bezbřeze), zpevněné plochy mají sympaticky neupravené detaily (asfaltové
komunikace bez obrubníků). V této části je třeba pouze péče o zeleň a lokální úpravy zpevněných ploch.
Lokality 2 (sad) a 3 (cvičná louka hasičů) jsou prázdnem mezi návsí, hřištěm a hřbitovem. V tomto místě byly
původně rybníky po jejichž bývalých březích procházejí obě příčné cesty (úroveň cest je stále o něco výše
než zelené plochy). Cesty prostor strukturují do menších celků přehledné
Tyto lokality mají potenciál stát se - vedle návsi - živým centrem života obce. Velikost prostoru umožňuje
v těsném sousedství budoucí hasičské zbrojnice organizovat akce související s programem hasičského
sboru (nacvičování hasičských zásahů, soutěže) a další akce, které vyžadují velkou rovnou plochu a
dostupné parkování. Zároveň lze tuto plochu využívat i pro tréninky v případě, že je hřiště v sousedství
obsazeno.
Podél hlavní komunikace navrhujeme zřídit kolmá parkovací stání, aby bylo dosaženo podstatně větší
kapacity než dnes. Parkovací místa budou sloužit jak pro sportovní hřiště, tak pro akce hasičů i hřbitov. Tato
komunikace je pro umístění parkování nejvhodnější. Kvůli parkování bude nutné posunout část oplocení
hřiště (nejvíce asi o 1m).
Novostavbu hasičské zbrojnice navrhujeme umístit na hlavní „hráz“, tedy na cestu vedoucí z návsi směrem
ke hřišti. Objekt se stane novou dominantou této části Chválkovic a věříme, že jí dá nový smysl.
V lokalitě 2 navrhujeme postupně obnovovat ovocný sad.
Lokalita 4 - předprostor hřbitova - by měla být zklidněným místem. Předprostor a hřbitov se dají chápat jako
dvě komplementární části propojené cestou do jednoho celku s jasně osovým charakterem. Hlavní cestu
navrhujeme zklidnit přemístěním parkování podél ulice, dále navrhujeme nové podružné cesty tak, aby byl
umožněn přístup ze všech stran. Navhujeme posílení aleje podél hlavní cesty. Zbývající zelenou plochu
navrhujeme dosázet několika velkými listnatými stromy, aby byl vytvořen protiklad k volné ploše č. 3 (cvičiště
hasičů) a ke hřbitovu. Zpevněné plochy by měly být zrekonstruovány a prostor by měl být vybaven
mobiliářem (zejm. lavičkami a stojanem na kola).
Lokality 5a a 5b jsou určeny pro zástavbu rodinnými domy. V návrhu stanovujeme hranici veřejného
prostranství a stavební čáru.
Prostorovou regulaci zástavby stanovujeme dle návrhu ÚP na 7/10m (římsa / hřeben nebo atika). Domy
budou zastřešeny sedlovými střechami v jednotném sklonu 30 – 45° se hřebenem rovnoběžným se stavební
čarou. Jiný typ zastřešení je možný pouze v případě jednotného řešení zástavby minimálně v rámci celé
ulice. Maximální výška oplocení bude 1,6m.
Pro lokalitu 5a doporučujeme zástavbu řadovými domy, pro lokalitu 5b samostatně stojícími rodinnými
domy.
Na tyto lokality navazuje starší územní studie Chválkovice Švabinského (viz pol. 9 v seznamu podkladů),
jejíž jihovýchodní roh upravujeme tak, aby na sebe obě územní studie navazovaly.
Lokalita 6 je vzhledem k umístění v souvislé zástavbě a vzhledem ke své velikosti hodnotnou menší
parkovou plochou. Problém spatřujeme v nevhodné souvislé výsadbě jehličnanů na severovýchodní straně a
v příčném dělení plochy náletovými keři vyrůstajícími z objektů bývalého krytu. Podle našeho názoru by měl
být parčík po obvodě osázen stromořadím menších stromů, uvnitř by měla být volná travnatá plocha na
vhodných místěch vybavená lavičkami, aby byli obyvatelé motivováni jej užívat. Pro tuto lokalitu je již
zpracován projekt obnovy zeleně (viz pol. 8 v seznamu podkladů).

Lokalita 7 je nejrozlehlejší volnou plochou v řešeném území. V jejím jihozápadním rohu při Švabinského ulici
doporučujeme umístit nový objekt občanské vybavenosti; při rozhovoru se zástupci obyvatel jsme se totiž
dozvěděli, že v této části Chválkovic chybí služby a drobné prodejny, např. pošta, lékárna, kadeřnictví apod.
Velmi vhodná by byla - vzhledem k dětskému hřišti - nekuřácká kavárna pro rodiče dětí.
Objekt by byl umístěn ve stopě bývalého domu zaznačeném v katastrálních mapě z konce 19. století, dle
současného katastru na pozemku č. 139/48. Tato poloha je výhodně umístěná: jde v podstatě o ukončení
návsi, je u hlavní ulice a v blízkosti zastávky MHD. Dům s takovými funkcemi by mohl toto místo oživit dát
mu nový smysl. Dalším důvodem objektu vybavenosti v tomto místě je skutečnost, že je v blízkosti domova
důchodců a služby v tomto domě by mohly jeho obyvatele přitáhnout do města.
Lokalita 8 je otevřeným vnitroblokem okolních domů. Po zvážení možnosti tento prostor zastavět jsme se
přiklonili k názoru, že volný prostor je pro nejbližší obyvatele hodnotou. Bylo by vhodné jeho poloveřejný
charakter ještě více posílit a oddělit jej plotem nebo zídkou max. výšky 1 metr.
Prostor kolem domova důchodců, označený jako lokalita 9, působí bezútěšně zejména kvůli zanedbané
zeleni uspořádané bez čitelné koncepce. Vyžaduje vypracování projektu s cílem vytvořit kvalitní parkové
prostředí s dostatečným množstvím mobiliáře. Zvážit lze také zájem obyvatel domu seniorů o práci na
zahrádce – prostor by umožňoval vytvoření zahrad s květinami, zeleninou a bylinkami, o které by se
obyvatelé starali. V prostoru by bylo možno umístit i „hřiště“ pro seniory (příkladem mohou být Havlíčkovy
sady v Praze). Rozhodnutí o způsobu úpravy okolí domu seniorů závisí také na možnostech údržby.
V každém případě by měla být provedena probírka stromů v lesíku u ulice Švabinského, který v současné
době působí temně a zřejmě i nebezpečně.
KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY
V dopravním uspořádání v území nenavrhujeme žádné podstatné změny.
Nové ulice v lokalitě 5 navrhujeme jako zklidněné komunikace s obousměrným provozem.
Podél komunikace v prostoru lokalit 2 a 3 navrhujeme mezi stromy aleje nová kolmá parkovací stání, čímž
bude podstatně zvýšena kapacita dopravy v klidu pro okolní společenské a sportovní aktivity.
Z cesty před hřbitovem (lokalita 4) navrhujeme vymístění aut a přesunutí parkovacích stání podélně ke
komunikaci.
V případě výstavby domu se službami na nároží lokality 7 by musela být vytvořena nová podélná parkovací
stání v ulici Na Trávníku.
KONCEPCE ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Vzhledem k tomu, že je území částečně již zastavěno, jsou v uvedené lokalitě již položeny inženýrské sítě.
Kvůli nové zástavbě rodinných domů v lokalitách 5a a 5b bude nutno provést prodloužení stávajícího
vodovodu, novou větvi splaškové kanalizace a STL plynovodu, prodložení sítě elektro NN a telefonní sítě.
Všechny sítě jsou navrženy jako podzemní a jsou umístěny do původních nebo navržených veřejných
prostranství.
Z hlediska kapacity se uvažuje o cca 15-ti rodinných domech.
Návrh řešení technické infrastruktury byl kladně předjednán se všemi správce sítí.
Vodovod
V obslužné komunikaci, která prochází souběžně jižně od ulice Švabinského je uložen obecní vodovodní
zásobovací řad DN 100 LT, který je ukončen u severozápadního rohu lokality 3.
Napojovací místo na obecní vodovodní zásobovací řad DN 100 LT je u severozápadního rohu lokality 3. Se
správcemsítě MV a.s. Olomouc bylo dohodnuto, že stávající dimenze DN 100 a materiál tvárná litina bude
držena i v návrhu prodlužovaného vodovodního řadu, neboť posuzovaná lokalita se může v budoucnu
rozšiřovat a bude nutné nové větve zokruhovat se stávající městskou vodovodní sítí.
Trasa prodlužovaného vodovodu povede od místa napojení východním směrem při respektování návrhu
nové hasičské zbrojnice. Trasa vodovodu je volena jižně od zbrojnice po městském pozemku, neboť severně
od zbrojnice není místo pro uložení potrubí z důvodu osazení zbrojnice a vedení ostatních sítí zejména pak
STL plynovodu D 225 mm. Trasa prodloužení bude pokračovat podél sběrače kanalizace „K“ jihovýchodním
směrem k lokalitě 5 v délce 287 m. Na tuto hlavní větev vodovodu označenou V1 budou napojeny další 3
odbočující větve DN 100 mm.
Větev V2 DN 100 LT odbočí v obslužné komunikaci mezi lokalitou 3 a 5, délka větve je 87 m.

Větev V3 DN 100 LT odbočí z větve V1 v obslužné komunikaci na jih za lokalitou 5, délka větve je
106 m.
Větev V4 DN 100 LT odbočí z větve V1 v obslužné komunikaci na sever za lokalitou 5 směrem ke hřbitovu,
délka větve je 85 m.
Na tyto nově navržené větve zásobovacího vodovodu budou jednotlivé RD napojeny vlasními přípojkami
vody.
Kanalizace
V obslužné komunikaci vedoucí z jihovýchodu na severozápad mezi hřištěm SK Chválkovice a lokalitou 3 je
uložen sběrač obecní jednotné kanalizace s označením „K“ DN 600 KT. Tento sběrač ústí do sběrače „E“ DN
600/900 BT ve Švabinského ulici.
Hasičská zbrojnice bude napojena na sběrač obecní jednotné kanalizace s označením „K“ DN 600 krátkou
přípojkou DN 200 v délce 11 m. Touto přípojkou budou odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody ze
střech a zpevněných ploch zbrojnice budou zasakovány do zemního prostředí na pozemku jižně od
zbrojnice.
Zbrojnice - odborný odhad množství splaškových vod
Zbrojnice je využívána nepravidelně spíše o víkendech a ve všední dny v odpoledním čase. Počet osob je
odhadován na cca 11 až 15 osob.
15 osob x 75 litrů x 50 dní = 56250 litrů/rok = 56,25 m3/rok

Celková spotřeba plynu hodinová 45,6 m3/h. Celková roční spotřeba 52.500 m3/rok.
Tepelná bilance
Tepelná ztráta objektu 1RD činí cca 15 kW pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C.
Roční spotřeba tepla na vytápění
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 15 . 260 (20-5)/(20+15) = 78 848 MJ
15 RD - 15 x 78,85 = 1183 GJ/ rok
Elektro NN
Napojení nových rodinných domů na elektrickou síť si vyžádá rozšíření řadu a nové distribuční trafostanice.
Připojení novostavby hasičské zbrojnice na stávající distribuční síť NN-0,4kV bude provedeno z nové
přípojkové skříně PSS200, která bude osazena ve fasádě. Tato nová přípojková skříň bude napojena na
stávající kabelové vedení NN typu AYKY J3x120+70, které prochází kolem plánované novostavby. Připojení
na stávající vedení bude provedeno pomocí kabelových spojek – bude provedeno zasmyčkování nové
přípojkové skříně PSS200 na stávající kabelové vedení NN-0,4kV.
Hasičská zbrojnice - navržená bilance spotřeby elektrické energie (kW)

Pro rodinné domy bude nutné položit do obslužných komunikací 3 nové kanalizační větve DN 400 KT.
Tyto nové sběrače budou napojeny na stávající sběrač „K“ DN 600 KT.
Větev K1 DN 400 KT má délku 91 m a je navržena v komunikaci mezi lokalitou 3 a 5.
Větev K2 DN 400 KT má délku 108 m a je navržena v komunikaci mezi jihovýchodně od lokality 5.
Větev K3 DN 400 KT má délku 85 m a je navržena v komunikaci mezi severovýchodně od lokality 5.
Tyto větve budou odvádět pouze splaškové vody z RD a dešťové vody z obslužných komunikací.

Kancelářská technika

1 kW

Prací a mycí technika

2 kW

Audio a video technika

0,5 kW

15 RD odborný odhad množství splaškových vod
celkový počet připojených osob 15 x 3,5 os.= 53 osob
množství splaškových vod za 1 den 53 os. x 150 litrů = 7 950 litrů = 7,95 m3/ den
množství splaškových vod za rok 7,95 m3/ den x 365 = 2902 m3/ rok

Chladící technika

1 kW

Osvětlení

2 kW

Ohřev užitkové vody

2,5 kW

Příprava pokrmů

4 kW

Ostatní

5 kW

Celkem:

18 kW

Plynovod
U jihovýchodního rohu hřbitova je postavena regulační stanice plynu VTL/STL. Z ní vychází STL plynovodní
zásobovací řad D 225 mm PE. Jeho trasa vede směrem na jih k obslužné komunikaci, ve které je uložen
také kanalizační sběrač „K“. V této komunikaci trasa STL plynovodu odbočuje severozápadním směrem a
plynovod pokračuje v souběhu s se sběračem „K“ do ulice Švabinského.
Na trase jsou provedeny 2 odbočující větve. Jedna větev D 63 mm odbočuje doleva podél nově
navrhovaných RD směrem k zemědělskému družstvu. Druhá větev D 225 mm odbočuje rovněž doleva
směrem na západ a to podél komunikace mezi lokalitou 2 a 3. Do Švabinského ulice potom pokračuje větev
D 160 mm severním směrem.
Zásobování zemním plynem posuzované lokality bude z velké části zajišťovat již vybudovaná STL
plynovodní síť (D 225 a D 63 mm), jak je zřejmé ze situace inženýrských sítí.
Pouze pro 6 navrhovaných RD v jižní části lokality 5 bude nutné vybudovat novou odbočnou větev STL
plynovodu označenou P1 – v dimenzi D63 mm délky 115 m. Tato větev je navržena v souběhu s novou
kanalizační větví K2 a novým vodovodním řadem V3.
Ostatní RD a hasičská zbrojnice je možno napojit na stávající STL plynovodní řady pouze přípojkami.
Tepelná ztráta objektu hasičské zbrojnice 12 – 15 kW.
Maximální hodinová spotřeba plynu hasičská zbrojnice: kotel 24 kW - 2,4 m3/h
Předpokládaná roční spotřeba plynu je cca 3.000 m3/za rok.
Maximální hodinová spotřeba plynu 15 RD: kotel 24 kW - 2,4 m3/h; sporák - 1,2 m3/h
celkem: 3,6 m3/h x 15 RD = 54 x 0,8 (koef.souč.) = 43,2 m3/h
Předpokládaná spotřeba plynu 1RD je cca 3.300 m3/za rok.
Celková roční spotřeba 15 RD: 15 x 3300 = 49.500 m3/za rok.

Na základě výpočtu In= 1000 * Pp / odm. 3 * Us * cos fí
In= 1000 * 18 / odm. 3 * 400 * 0,95
In = 27,348 A = byla navržena hodnota hlavního jističe na 32A.
Telefonní síť
Napojení na stávající metalickou telefonní síť společnosti Telefónica pro výstavbu rodinných domů bude
využit napojovací bod v blízkosti záhumenní ulice - v místě spojky č.SP52 naproti domu č.p.580. Kapacity
kabelů umožňují zřízení předpokládaného počtu požadovaných služeb.
Napojení hasičské zbrojnice na stávající metalickou telefonní síť společnosti Telefónica je navrženo u
rohového domu 64, č.p.44 ze Selského náměstí.
Veřejné osvětlení
V nově navržených ulicích bude proveden nový rozvod veřejného osvětlení.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY HASIČSKÉ ZBROJNICE

ODHAD NÁKLADŮ NOVOSTAVBY HASIČSKÉ ZBROJNICE

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt zbrojnice
obestavěný prostor (m3)
1 837,5

jednotková cena (Kč/m3)
5 500,0

celkem (Kč)
10 106 250,0

Venkovní úpravy
plocha (m2)
410,0

jednotková cena (Kč/m2)
3 000,0

celkem (Kč)
1 230 000,0

Zbrojnici navrhujeme těsně k cestě vedoucí z návsi. Vstup je orientován na severní straně z této cesty, vjezd
vozidel z východu z hlavní komunikace vedoucí mezi lokalitami 2 a 3 a hřištěm. Na jižní straně zbrojnice u
operační místnosti jednotky navrhujeme další vstup přes venkovní terasu, která propojí objekt s cvičnou
loukou. Vedle objektu je podle požadavků hasičů navrženo šest parkovacích míst. Výška nového objektu
zbrojnice (po atiku) je 7 metrů, výška věže pro sušení hadic je 13 metrů. Objekt je umístěn 9 metrů od
katastrální hranice ze severovýchodu, 7,5 metrů ze severozápadu. Před vjezdem do garáže je tak
dostatečný prostor pro zastavení vozidel např. kvůli jejich omytí.
Objekt je rozdělen na dvoupodlažní část administrativní a garáž, která má dvojnásobnou výšku. V přízemí
navrhujeme operační místnost jednotky hasičů, šatny se sociálním zázemím a skladovací prostory
přidružené ke garáži. V patře je navržen sál, který bude sloužit pro setkávání dobrovolných hasičů a jejich
příznivců a případně pro jiné komunitní aktivity. Schodiště do hlavního sálu je navrženo tak, aby z něj bylo
vidět do garáže a povýšila se tak na nejvýznamnější prostor zbrojnice.
Přízemí předpokládáme zděné s nosnými stěnami, na které bude uložen strop. Obvodové stěny objektu
předpokládáme buď zděné se zateplením a odvětrávaným obkladem nebo dřevěné vícevrstvé. Nosnou
konstrukci střechy předpokládáme z dřevěných lepených nosníků, které se budou pohledově uplatňovat v
interiéru.
Objekt je navržen jako solitér nenavazující na stavební čáru gruntů. Architektonický výraz by měl odpovídat
této koncepci - dům by se měl od původních domů s omítanými fasádami odlišit, měl by působit lehce.
Fasádu zbrojnice včetně věže tedy předpokládáme obloženou dřevěnými prkny lazurovanými do výrazného
odstínu.
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
Objekt bude napojen na vodovodní a kanalizační řad, plynovod (v případě vytápění plynovým kotlem),
rozvodnou síť elektro a telefonní síť. Podrobněji viz výše.
Vytápění domu a přípravu teplé vody předpokládáme tepelným čerpadlem vzduch - voda nebo event.
plynovým kondenzačním kotlem doplněným o solární ohřev panely umístěnými na střeše. Na střeše dále
předpokládáme fotovoltaické panely zlepšující celkovou spotřebu primární energie.
Celková koncepce objektu (zejm. kompaktní a jednoduchý tvar a orientace ke světovým stranám) doplněná
nezbytnou technologií (fotovoltaické panely na střeše) umožňuje, aby měl spotřebu energie blízkou nule, jak
bude pravděpodobně vyžadovat legislativa v době přípravy projektu.

CELKEM BEZ DPH

11 336 250,0

Ing. arch. David Mareš (celková koncepce, urbanistické a architektonické řešení)
Ing. Radovan Prokeš (voda, kanalizace, plyn)
Ing. David Rataj (elektro NN)
Ing. Pavel Štrébl (telefon)
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2 SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ
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KATASTRÁLNÍ MAPA CHWALKOWITZ, R. 1834

VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ II, R. 1836-52

VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ III, R. 1878

ORTOFOTOMAPA, 50. LÉTA

3 HISTORICKÉ MAPY

MENŠÍ PARKOVÁ PLOCHA NAD KRYTEM - PŮVODNÍ
ZÁSTAVBOU DEFINOVANÝ PŘÍJEMNÝ PROSTOR DOPORUČUJEME PONECHAT CO NEJVÍCE
NEDĚLENÝ STROMY A KEŘI, JEN PODPOŘIT PO
OBVODĚ VÝSADBOU STROMOŘADÍ, DOPLNIT
MOBILIÁŘEM, SOUVISLOU STĚNU JEHLIČNANŮ U
TRAFOSTANICE ROZVOLNIT

OTEVŘENÝ VNITROBLOK MÁ POLOVEŘEJNÝ
CHARAKTER - NAVRHUJEME JEJ POSÍLIT
(OCHRÁNIT) A OD PŘILEHLÉHO PARKU ODDĚLIT
NÍZKÝM PLOTEM
PŘEDPROSTOR VSTUPU DO OBYTNÝCH JEDNOTEK
DOMOVA SENIORŮ, CHARAKTER LESOPARKU DOPORUČUJEME ZPŘEHLEDNIT PROBÍRKOU
STROMŮ - DNES PŮSOBÍ TEMNĚ A NEPŘEHLEDNĚ,
DOPLNIT MOBILIÁŘEM DLE POTŘEB DOMOVA

NEJVĚTŠÍ PARKOVÁ PLOCHA CHVÁLKOVIC
- DO ROHU NÁVSI DOPORUČUJEME UMÍSTIT
NOVÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KTERÝ
UKONČÍ NÁVES, DOPLNÍ CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY
A POSÍLÍ VÝZNAM VOLNÉHO PROSTORU

řešení zeleně viz studie
Chválkovice - střed,
obnova zeleně, 2011

významné stromořadí

vnitroblok - oddělit plotem
max. výšky 1m

zde doporučujeme objekt
občanské vybavenosti
viz územní studie
Chválkovice - Švabinského,
listopad 2010

dosadba ovocného sadu

posunutí plotu hřiště

úprava tvaru kvůli
vzájemné vazbě
obou územních
studií

P 37

posunutí plotu hřiště

rozšíření komunikace
hlavní cesta - posílení aleje

P9

cesta a stromořadí podél
hřbitovní zdi

Boží muka
cvičný prostor 100x10m

stromořadí
- rozhraní města a krajiny
výsadba skupinky stromů optické ukončení cvičné
louky

7/10m

7/10m

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - 8 LOKALIT
VÝCHODNÍ ČÁST NÁVSI - DOPORUČUJEME
TRVALOU PÉČI O ZELEŇ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
OVOCNÝ SAD (NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO RYBNÍKU) SAD NAVRHUJEME POSTUPNĚ OBNOVIT A UDRŽOVAT
CVIČNÁ LOUKA HASIČŮ A NOVÝ OBJEKT HASIČSKÉ
ZBROJNICE (NA MÍSTĚ PŮVODNÍCH DVOU RYBNÍKŮ)
- NAVRHUJEME NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉL
KOMUNIKACE A DOSÁZENÍ STROMŮ
PŘEDPROSTOR HŘBITOVA - KLIDNÉ MÍSTO, CESTA
KE VSTUPU HŘBITOVA POSÍLENA ALEJÍ,
NAVRHUJEME DOSADIT LISTNATÉ STROMY,
DOPLNIT MOBILIÁŘEM, PARKOVACÍ STÁNÍ
PŘESUNUTY PODÉL ULICE
LOKALITA PRO ZÁSTAVBU RODINNÝMI DOMY PROSTOROVÁ REGULACE - 7/10M,
DOPORUČUJEME ŘADOVÉ DOMY A JEDNOTNÝ
CHARAKTER STŘECH
LOKALITA PRO ZÁSTAVBU RODINNÝMI DOMY PROSTOROVÁ REGULACE - 7/10M,
DOPORUČUJEME INDIVIDUÁLNÍ DOMY A JEDNOTNÝ
CHARAKTER STŘECH

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA KULTURNÍCH
PAMÁTEK SVATÝ KOPEČEK A HRADISKO
LOKALITA Č. 2
LOKALITA Č. 3

NÁVRH NOVOSTAVBY
HASIČSKÉ ZBROJNICE

STAVEBNÍ ČÁRA

NOVÝ OBJEKT

VÝŠKOVÁ REGULACE (ŘÍMSA/HŘEBEN NEBO ATIKA)

KRESBA KATASTRÁLNÍ MAPY

7/10m
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5 SITUACE - KONCEPCE DOPRAVY
1/2500

nová přípojková
skříň PSS200

02 - napojovací
bod pro zbrojnici

02 - napojovací
bod pro RD

nové přípojkové
skříně PSS200

LEGENDA SÍTÍ
PŮVODNÍ

NÁVRH

VODA
KANALIZACE S RŠ
PLYN
nová
jednosloupová
trafostanice
VN/NN 22/0,4kV
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6 SITUACE - KONCEPCE SÍTÍ
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ŘEZ C
OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
NA VÝCHOD OD HŘBITOVA
ŘEZ A

HŘBITOV

CHODNÍK

ULICE PODÉL HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ

PÁS ZELENĚ
(TRÁVA)

KOLMÉ
PARKOVÁNÍ
(DLAŽBA
S MEZERAMI)

OBOUSMĚRNÁ
VOZOVKA

PODÉLNÉ
CHODNÍK
PARKOVÁNÍ
STROMY

KRAJINA

OBOUSMĚRNÁ
VOZOVKA
(ASFALT)

ŘEZ D
KOMUNIKACE NA
SEVER OD HŘBITOVA

HŘBITOV

CHODNÍK

OBOUSMĚRNÁ
CHODNÍK
VOZOVKA

SOUKROMÝ POZEMEK

ŘEZ B
OBYTNÁ ULICE

P
ŘEZ E
KOMUNIKACE MEZI
HŘIŠTĚM A HŘBITOVEM

PROSTOR PŘED HŘBITOVEM

CHODNÍK

PODÉLNÉ OBOUSMĚRNÁ
VOZOVKA
PARKOVÁNÍ

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

7 ULIČNÍ PROFILY
SOUKROMÝ POZEMEK

CHODNÍK

OBOUSMĚRNÁ
VOZOVKA
SE ŠIKANAMI

STÁNÍ/
ZELEŇ

SOUKROMÝ POZEMEK

1/200

+ 13,000
+ 11,400

+ 7,000

+ 6,600

+ 5,900

+ 2,900

+ 0,000

ŘEZ
4

3

1

2

A

+2,900

1 společenský sál, 52 osob, 80m2
2 kuchyňka
3 sklady, wc
4 manipulační lávka

PATRO

9

5
7
4
10

6
8

2
1

3
0,000

A

1 foyer
2 operační místnost, 14 osob, 29m2
3 kancelář, 11m2
4 garáž, 105m2
5 sklady
6 špinavé mytí, technický prostor
7 šatny, 11 osob
8 sprchy, wc
9 terasa
10 vjezd odvodněný vpustí

PŘÍZEMÍ
8 OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE - PŮDORYSY, ŘEZ
1/200

SEVERNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED

9 OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE - FASÁDY
1/200

1
2
4

3

+ 20,000

+ 15,000
+ 13,000
+ 11,400
+ 8,500
+ 7,000

+ 6,600
+ 4,900

1 NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE - NÁVRH

2 ROHOVÝ DŮM - SELSKÉ NÁMĚSTÍ

3 PŮVODNÍ HASIČSKÁ ZBROJNICE

4 KOSTEL SVATÉ BARBORY

10 OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE - POROVNÁNÍ VÝŠEK
1/200

