


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLOMOUC, DP- 46 „NEŘEDÍN – OKRUŽNÍ, ÚVOZ“ 

 

ÚZEMNÍ STUDIE                                                         říjen 2015 
 

            Objednatel:                              Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje 
Zhotovitel:                                                    BK ARCH, Ing. arch. Pavla Koišová 
Vypracovali:                   urbanistická a architektonická část:  Ing. arch. PavlaKoišová 

poradenství:                          
          dopravní část:                                        Ing. Kateřina Polesná 

    technická vybavenost (V, K):                               Ing. Jiří Švec 
technická vybavenost (P):                               Ing. A. Hrazdila 
technická vybavenost (elektrorozvody):             Radim Blaťák  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 
TEXTOVÁ ČÁST  
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA : 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 
 5. REGULACE , LIMITY A KAPACITY ÚZEMÍ 
 6. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ STRUKTURY 
 7. KONCEPCE ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 8. KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ 
 9. ETAPIZACE VÝSTAVBY 

    HYDROTECNICKÉ VÝPOČTY 
 
GRAFICKÁ ČÁST 
 
01. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – STÁVAJÍCÍ STAV   1: 2000 
02. SITUACE MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY - STÁVAJÍCÍ STAV  1: 1000 
03. NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ     1: 1000  
04. SITUACE URBANISTICKÉ KONCEPCE A REG. PRVKŮ 1: 1000 
05. SITUACE KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ   1: 1000 
06. SITUACE KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ   1: 1000 
07. PŘÍČNÝ ŘEZ        1: 250; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEXTOVÁ ČÁST 
 
1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce:   OLOMOUC, DP-46 „NEŘEDÍN – OKRUŽNÍ, ÚVOZ“ 
Místo stavby :  k.ú. Neředín, Olomouc 
Investor :  Hana a Pavel Davidovi, Družstevní 46, Olomouc 
  
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
2.1. Důvody pořízení Územní studie 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Územní plán Olomouc 
vymezuje plochu podmíněnou dohodou o parcelaci DP-46 „Neředín – Okružní, Úvoz“, zahrnující 
plochy 15/019S, 15/060Z, 15/162Z, 15/163Z, 15/164P a část plochy 15/144Z.  
 

2.2      Cíle pořízení územní studie 
Ověřit možnosti využití území pro funkci stanovenou územním plánem v souladu se stanovisky, 
eventuelními představami a stavebními programy  vlastníků parcel, technickými možnostmi a 
tlakovými pásmy inženýrských sítí v souladu s jejich generely.  
S ohledem  na technické možnosti a kapacitní možnosti technické infrastruktury stanovit 
etapizaci výstavby a finanční náročnost realizace inženýrských sítí. 
Vyřešit přístupy a obsluhu území z dopravního hlediska se zřetelem na majetkoprávní vztahy 
k parcelám. 
Na základě předložených koncepčních variant zástavby stanovit optimální průchodné řešení. 
 

 
3.        VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY  
 
3.1. Vymezení a popis řešeného území 

Řešené území se nachází v severozápadní části města Olomouce v katastrálním území Neředí. 
Ze tří stran je vymezena stávající zástavbou, ze západní strany je otevřená plocha, která je 
určena k výstavbě.  

Řešené území zahrnuje plochu podmíněnou uzavřením dohody o parcelaci DP-46 a 
bezprostředně navazující část zastavitelné plochy veřejných prostranství 15/144Z, řešené území 
tedy zahrnuje zastavitelné plochy smíšené obytné 15/162Z a 15/163Z, přestavbovou plochu 
smíšenou obytnou 15/164P, zastavitelnou plochu veřejné rekreace 15/060Z, stabilizovanou 
plochu veřejné rekreace 15/019S a zastavitelnou plochu veřejných prostranství 15/144Z. 

V plochách smíšených obytných jsou přípustné pozemky rodinných a bytových domů 
v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem. V bodě 4.5. Systém sídelní zeleně je 
upřesněno využití ploch 15/019S a 15/060Z  pro zeleň parkovou, která je určena k ochraně a 
rozvoji veřejně přístupných parkově upravených ploch pro zajištění zázemí každodenní rekreace 
s vysokým podílem zeleně; veškeré způsoby využití ploch musí probíhat v souladu se zájmem 
kultivace veřejného prostranství ve prospěch zeleně a rekreačního zázemí obyvatel. 

V požadavcích na rozvoj lokality v bodě 4.10. je stanoveno: rozvíjet pro potřeby každodenní 
rekreace plochu 15/060Z formou zeleně parkové, rozvíjet rezidenční charakter lokality v ploše 
15/162Z, rozvíjet plochy smíšené obytné 15/163Z a 15/164P, rozvíjet ulici Okružní jako 
městskou třídu, propojit ulice Úvoz a Okružní ve stopě plochy 15/144Z a dále propojit ulici 
Okružní s ulicí Družstevní přes plochu 15/020S formou pěšího průchodu. Podél ul. Okružní je 
stanoveno rozvíjet liniovou zeleň. 

Dle podmínek prostorového uspořádání ploch je pro plochy 15/162Z, 15/163Z a 15/164P 
stanovena maximální výška zástavby 10/14m, zastavěnost 10 - 40%, minimální podíl zeleně 
30% a struktura zástavby charakterizovaná jako blokový typ. Dle podmínek využití 
zastavitelných ploch a ploch přestavby se ve struktuře blokového typu zástavby (b) objekty 

s hlavní funkcí umisťují podél veřejných prostranství odpovídající šířky.Min. podíl zeleně je 30%, 
tzn. že pro plochu 5655m2 je navrženo 2129m2 zelené plochy dle výpočtu 2129/5655 = 0,376, 
tzn. 37,6% z celkové plochy odpovídá podmínce minimálního podílu zeleně. 

 Pro plochu 15/019S je stanovena maximální výška zástavby 5/7m a struktura zástavby 
charakterizovaná jako solitérní typ. Vzhledem k malému rozsahu plochy není navržena 
zástavba. Pro plochu 15/060Z je stanovena maximální výška zástavby 5/7m, zastavěnost 3%, 
minimální podíl zeleně 50% a struktura zástavb0y charakterizovaná jako solitérní typ. Je zde 
navržena stavba restaurace, tzn. 5600m2 x 0.03 = 168m2 (max. plocha zastavění). 

Maximální výška zástavby udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální 
výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po 
úhlem 45°, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí 
stavby nebo v případě ztížených terénních podmínek v nejnižším místě původního terénu při 
obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu veřejnému prostranství; maximální výška zástavby 
je zobrazena ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1). 

Pro určení maximální výšky zástavby dále mj. platí: 
- podél městských tříd je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky významné 

poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení maximální výšky 
zástavby lokálními dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální výška okolní zástavby 
stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně nad 1/5 půdorysu objektu; 

- maximální výšku zástavby nelze překročit technologickým zařízením objektu s výjimkou stožárů, 
antén, komínů apod. 

Blokový typ struktury zástavby je vymezený zpravidla stavebními čarami, vnější hrana 
zástavby vymezuje veřejné prostranství (s možností předzahrádek), vnitřní hrana zpravidla 
soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku. 

Ulice Okružní je vymezena jako městská třída zahrnující území určené pro rozvoj 
vícepodlažní kompaktní smíšené zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské 
třídy a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícímu významu městské třídy ve 
struktuře města, zejména řešením nároků statické dopravy u novostaveb v rámci objektů. 
S ohledem na zpracovanou hlukovou studii (Techson Praha v červnu 2002) byly na rozdíl od 
ÚPn stanoveny nové hranice ploch negativně ovlivněných hlukem, které umožnily přehodnotit 
regulativ ve prospěch bytové výstavby. Do části území (2 RD) zasahuje denní izofona 55 dB, 
což je dle vyhlášky MDS ČR přípustné (nepřípustná hladina je vyšší než 60 dB). 
 

 
3.2      Širší dopravní vztahy 

Území bude dopravně obsluhováno z komunikace v Okružní ulici. Okružní tvoří ohraničení 
území  z jihu, je  možno  ji  zařadit  do  f.tř.  B2, kat. MS 12/50. Vlastní obsluhu území zajišťují 
dva hlavní obslužné napojovací vjezdy a výjezdy a několik vjezdů obslužných ke konkrétním 
stavbám. Při kategorizaci komunikací bude dodržena ČSN  73 6110, vč. dodatků a změn.   

 
3.3 Širší vztahy technické infrastruktury, napojovací body TI 

 
VODOVOD – Zásobování areálu výstavby pitnou vodou je uvažováno novým vodovodním 
řadem DN 100, napojeným na stávající veřejný vodovod DN 100 v ulici Družstevní.   
 
KANALIZACE – Na území výstavby bude navržena jednotná a částečně dešťová kanalizace. Do 
kanalizace se napojí splaškové odpadní vody a regulovaný odtok z dešťové kanalizace 
jednotlivých pozemků. Navrhovaná kanalizace se napojí na stávající kanalizaci DN 400 v ulici 
Družstevní 
 
PLYNOVOD -  Lokalita pro bytovou výstavbu v k.ú. Neředín, je situována za západní stranu ul. 
Okružní. Do řešeného území není v současné době zemní plyn přiveden. V okolí řešené lokality 
sídliště Neředín a v sídlišti Tabulový vrch je zásobování obytné zástavby zajištěno nízkotlakou 
částí místní distribuční soustavy. Nejinak tomu bude i v případě plynofikace zájmového území, 
ošetřeného touto studií. Navrhovaná lokalita bude zásobována zemním plynem pro potřebu 



vytápění, případně i ohřevu teplé vody a vaření novým plynovodem, potažmo přípojkami, které 
budou provozovány s tlakem 2 kPa. Plynovod d225, bude k lokalitě přiveden ze stávajícího 
ocelového středotlakého  vedení mezi ul. Okružní a Stiborovou. Zde je také předpoklad napojení 
celého území. 
Veřejné plynovody provozuje společnost RWE Distribuční služby – regionální správa Olomouc.  
 
ELEKTROROZVODY - Předpokládá se napojení lokality ze stávající trafostanice na konci ul. 
Družstevní. Tzn. nová odběrová místa budou napojena ze stávající DTS OC_3992. Tato projde 
rekonstrukcí pro osazení DTR 1x630kVA. Z ní budou následně vyvedeny nové kabelové rozvody 
NN, které budou smyčkově napájet nové objekty. Viz. výkresová dokumentace - 06_situace 
koncepce inženýrských sítí.   
 

4. URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 
 
4.1  Výchozí podklady  
 - zadání Územní studie (Ús) - oddělení OKR, magistrát města Olomouc 
 - Územní plán Olomouce (ÚPOl)  
 - geodetický výškopis 
 - katastrální mapa 
 - situace inženýrských sítí 
 
4.2. Urbanistická koncepce 

V první fázi byla studie zpracována pouze koncepčně ve třech variantních skicách, které byly 
digitalizovány a doplněny o přehlednou mapu vlastnických vztahů a technickou infrastrukturu 
převzatou a aktualizovanou z územního plánu města. V závěrečné fázi byla vybrána výsledná 
varianta a navrženo napojení na inženýrské sítě. 
Řešené území v ÚPOl zahrnuje zastavitelné plochy smíšené obytné 15/162Z a 15/163Z, 
přestavbovou plochu smíšenou obytnou 15/164P, zastavitelnou plochu veřejné rekreace 
15/060Z, stabilizovanou plochu veřejné rekreace 15/019S a zastavitelnou plochu veřejných 
prostranství 15/144Z. 
Urbanistická koncepce byla nejvíce ovlivněna dopravním řešením a napojením na ul. Okružní. 
Dále pak požadavkem vytvořit kolem ul. Okružní charakter zástavby městské třídy. Hlavní 
objekty a plochy jsou dle tohoto požadavku koncipovány do blokové zástavby, respektující ale 
svažitý terén v místě výstavby. Veškeré vstupy do přilehlých objektů jsou navrženy přímo z ulice. 
S ohledem na ochranu před hlukem je navržen v prvním podlaží komerční a částečně technický 
parter objektů. Veškeré plochy zeleně budou z ulice Okružní bez oplocení. Ostatní plochy 
rezidenční zeleně jsou definovány uliční čarou a je možno je oplotit. Toto se předpokládá zvláště 
u ploch soukromého bydlení.     
Poblíž ul. Družstevní jsou navrženy sam. stojící rodinné domy, které korespondují s rozvolněnou 
zástavbou konce ul. Družstevní. 
 

4.3. Prostorové uspořádání funkčních ploch 
Současná parcelace KN je doplněna návrhem členění ploch soukromého bydlení a 
polyfunkčních objektů. Dále vymezuje plochy veřejných prostranství. Některé části respektují, 
nebo min. upravují současnou parcelaci.  
 

 
5. REGULACE , LIMITY A KAPACITY ÚZEMÍ 

 
5.1 Zásady regulace území 

 
Platí tyto zásady regulace: 
Zástavba podél ulice Okružní může být polyfunkční s tím, že bude převažovat funkce bydlení. 
Integrovaná zařízení umístěná v parteru budou mít funkci veřejného vybavení. Výškové 

zónování  v tomto prostoru bude dle regulativ ÚPOl třípodlažní s čtvrtým ustupujícím podlažím. 
Program pro tuto stavbu může mít i funkci veřejného vybavení.  
Objekt v ploše veřejné rekreace bude jedopodlažní s ustupujícím druhým podlažím, nebo 
využitým podkrovím. 
 

5.2      Limity využití území 
 
Výrazným limitem je požadavek na zachování současné požární nádrže ve východní části 
území. Tato bude sloužit pro regulaci odtoku dešťových vod pro území sousedící od západu. 
Kolem této nádrže je navržena plocha pro veřejnou zeleň s parkovou úpravou. 
Je zachován průchod a průjezd pro cyklisty mezi ul. Družstevní a Okružní ve východní části 
území. 
 

5.3      Kapacity území 
  
 Plocha řešeného území celkem:      2,5 ha 
 Celkový předpokládaný počet RD:         6 řadových RD + 7 RD 
 Celková plocha pozemků RD:          cca 8470m2 
 Celkový orientační počet bytů:     cca 40 b.j. 
  
 Služby a administrativa intgrovan. v bytových domech: cca 700 m2 
 Restaurace 168 m2:      max. kap. 60 osob 
 Plocha restaurace v ploše veřejné rekreace 15/06OZ je vypočtena z max. možné 
 zastavěnosti 3%, tzn. 5600m2 x 0.03 = 168m2 
 
 
6.       KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ STRUKTURY 

6.1. Komunikační kostra 

Na dopravní kostru města je území připojeno ulicí Okružní. Okružní tvoří ohraničení území z 
jihu, je  možno  ji  zařadit  do  f.tř.  B2, kat. MS 12/50. Obsluhu některých částí území zajišťují 
dva vjezdy a výjezdy obslužné a zklidněné, které slouží k příjezdu a odjezdu k obytným 
objektům a parkování u těchto objektů. Dále je navrženo několik napojovacích vjezdů a výjezdů 
obslužných ke konkrétním stavbám jak z ulice Okružní, tak z nově budovaných obslužných 
komunikací. Při kategorizaci komunikací bude  dodržena ČSN  73 6110, vč. dodatků a změn. 
Vedle organizačních opatření bude využito  všech  dostupných  technických  a  
architektonických prostředků  ke   zklidnění  dopravy  a zlidštění prostředí v obytném území. 
Bezbarierová úprava, plynulá návaznost na parter bytových domů, zpomalovací prvky optické a 
technické.  Vše bude  doplněno o výsadbu uliční i parterové zeleně. Předpokládá se alespoň 
částečné potlačení oplocení na hranicích veřejných  a soukromých ploch (hlavně u bytových 
domů). 

 
6.2. Hromadná doprava osob. 
Hromadná  doprava  osob je dnes nejblíže v ulici Hněvotínské a tř. Míru. V budoucnu se 
předpokládá  linkami MHD vedenými v ul.Okružní  a  Jílové.    Zastávky  MHD  budou  situovány 
s ohledem na docházkové vzdálenosti  dle ČSN  s ohledem na ekonomizaci  provozu  MHD  
/jedná se o  jednu  obousměrnou zastávku BUS při zaústění ulice Jílové do ul Okružní/. 
Technická  úprava zastávek bude provedena v souladu s ON 736425. Na zastávkách 
odjezdových budou umístěny přístřešky pro cestující v provedení     schváleném ÚMO. 

 
6.3. Pěší a cyklistická doprava. 
Pěší provoz bude veden po chodnících, v klasickém uspořádání uličního  profilu, v obytných 
ulicích na společné úrovni s dopravní obsluhou. Vždy musí  však být  zachována šířková  
rezerva pro bezpečné vedení všech druhů doprav vč. cyklistické. Plochy budou oživeny drobnou  
architekturou a ostrůvky zeleně. V celém území budou dodrženy zásady pro pohyb osob se 



ztíženou schopností pohybu, včetně úprav pro osoby s poruchami zraku. Cyklistický provoz je 
veden po  obslužných  komunikacích s vazbou na trasy vedené přilehlými lokalitami a  na 
záměry ÚMO k další výstavbě cyklistických stezek na území města (cyklotrasa pro propojení ul. 
Družstevní a Okružní). 

 
6.4. Statická doprava. 
Při řešení dopravy v klidu  je kladen základní požadavek pro návrh objektů bytové i občanské 
výstavby, aby potřebné plochy pro odstavení i parkování byly v co největší míře řešeny pod 
objekty a na pozemcích stavebníků.   Cílovým  stavem je minimální počet odstavených vozidel 
IAD mimo určené plochy.  

6.5. Bilance ploch pro statickou dopravu. 

Druh stavby Účelová jednotka Množství 

Počet 
úč. 

jednotek 
na 1 
stání Po Oo 

 

 

Byt o 1 ob. místnosti počet bytů 12 2 - 6,0  
Byty do 100m2 počet bytů 28 1 - 28,0  
Byty nad 100m2 počet bytů 13 0,5 - 26,0  
Obytné okrsky obyvatel 150 20 7,5 -  
Administrativa ("s malou 
návštěvností") 

kancelářská plocha 
m2 700 35 20,0 -  

Restaurace  plocha pro hosty m2 60 6 10,0 -  

    
 37,5 60,0  

    
   

N = O0 * ka + P0 * ka * kp  
N = 60 * 1,0 + 37,5 * 1,0* 1,0  
součinitel vlivu stupně 
automobilizace ka 1,0 

    
 

součinitel redukce počtu stání kp  1,0 
    

 
suma odstavných stání OO 60,0 

    
 

suma parkovacích stání PO 37,5 
    

 
Celkový počet stání N 98 

    
 

 
Počty možností odstavení dle návrhu : 
Garáže pod objekty b.j.:                     50 st. bytový objekt + 12 st. RD podél ul. Okružní 
Stání na parkovištích na terénu :       17 + 10 restaurace + 14 st. na pozemcích zbývajících RD  
-------------------------------------------------------------- 
 celkem :                                       103 st. 
 
6.6.  Zařízení sloužící dopravě. 
V řešeném území se  neuvažuje s vybudováním zařízení sloužícím dopravě. 
 
6.7.  Sběr tuhého komunálního odpadu. 
Sběr komunálního odpadu bude organizován Technickými služba mi Ol. Předpokládá se 
provádění sběru tuhého domovního odpadu jako netříděného do nádob  umístěných na 
pozemcích R.D. Nepředpokládá se řešení sběru odpadu jako tříděný do speciálních kontejnerů 
umístěných na veřejném prostranství,  je  třeba v návrzích zástavby jednotlivých lokalit vymezit 
rezervní plochy pro stanoviště kontejnerů pro sběr odpadu tak, aby vyhovovala po stránce 
hygienické i technické /příjezd/. 

7.       KONCEPCE ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
  
        7.1. Zásobování vodou. 
          Navrhované objekty budou zásobeny pitnou vodou novým vodovodním řadem, napojeným na 
 veřejný vodovod DN 100 v ulici Družstevní. Potrubí vodovodního řadu je navrženo z trub 
 litinových, DN 100. Na potrubí se osadí z důvodu odkalení a odvzdušnění potrubí podzemní 
 hydranty. Hydranty je  možno využít k požárnímu zabezpečení areálu.  
 
          Spotřeba vody :  
          Spotřeba vody je stanovena pro 60 obyv. v RD a 136 obyv. v bytových domech. Zároveň je    
 uvažováno s restaurací o kapacitě cca 65 osob a službách provozovaných na ploše cca 1000 m2 
 (30 osob).  
 
          Obyvatelé …………… (60 + 136) x 35 m3/rok = 6 860 m3/rok = 18,8 m3/den 
          Restaurace …………. 1116,0 m3/rok = 3,6 m3/den (dle obdobného provozu) 
          Služby ………………. 30 osob x 14,3 m3/rok = 1,65 m3/den 
 
          Roční potřeba vody ………………… 7 990,3 m3/rok  
          Denní potřeba vody ………………... 24,05 m3/den  
          Max. denní potřeba vody …………. 1,50 x 24,05 = 36,07 m3/den  
          Max. hodinová potřeba vody ………1,8 x 36,07/24 = 2,70 m3/h  
          Max. potřeba vody pro požární zásah …………………. 6 l/s 
 
         7.2. Kanalizace. 

 Odkanalizování areálu je navrženo jednotnou kanalizací napojenou na veřejný řad v ulici 
Družstevní, kde je dostatečná kapacita pro odvod kanalizačních vod (viz. hydrotechnické výpočty). 
 Na kanalizaci jsou napojeny splaškové odpadní vody a regulovaný odtok dešťových vod 
z jednotlivých pozemků dle TNV 759011. Každý retenční objekt musí být vybaven bezpečnostním 
přelivem, který je hydraulicky a konstrukčně navržen tak, aby bezpečně převedl průtok způsobený 
vyšší než návrhovou srážkou. Objem nádrže je navržen na maximální objem 5-ti letého deště 
s prázdněním do 24hodin. Při návrhu kanalizace byl zohledněn požadavek na velikost 
zadržovacího objektu v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce. A to - 
vypouštění dešťových vod do veřejné kanalizace v množství 3 l/s.ha, (do 6 zařízení na 1ha),  
přičemž min. technicky možné regulované vypouštěné množství  je 0,5 l/s. Navržené řešení 
odpovídá příloze hydrotechnické výpočty.  
 Potrubí kanalizace je navrženo z trub kameninových, těsněných pryžovým kroužkem. Na potrubí 
budou osazeny prefabrikované kanalizační šachty.  
 Před vypouštěním dešťových vod z pozemků jednotlivých majitelů je na dešťové kanalizaci 
osazena akumulační nádrž. Odtok z akumulační nádrže (opatřené bezpečnostním přepadem) je 
přes regulátor průtoku, garantující odtok, odpovídající 3 l/s.ha. Vsakování dešťových vod není 
možné z důvodu nevhodného podloží. 
 Z rodinných domů a restaurace je akumulace uvažována v prefabrikované želbet. nádrži o 
objemu cca 6 m3. Regulace odtoku je zajištěna kapacitním otvorem v bezpečnostním přelivu 
v regulační šachtě.    
 Dešťové vody z komunikace odtékají do průlehů, umístěných podél komunikace. Průlehy tvoří 
snížený terén šířky do 3,0 m se svahy 1:2,5. Povrch průlehu je tvořen zatravněnou vrstvou, 
osazenou na geotextílii. Pod geotextílií je propustná štěrková vrstva. Na dně rýhy se štěrkovou 
vrstvou je drenáž,   napojená na akumulační objekt regulátorem odtoku. Odtok je napojen na 
veřejnou kanalizaci.  
 Pokud bude stromořadí v kolizi s průlehy (projektant s tímto nepočítá vzhledem k dostatečným 
možnostem zeleného pásu), je nutno výsadba do 1m3 ohumusované výsadbové jámy. Zde bude 
přerušena štěrková vrstva. Každý průleh bude napojen na vpusť, napojenou  
 
 Produkce splaškových vod :  
 Produkce odpovídá spotřebě vody pitné, tj.    



          Roční potřeba vody ………………… 7 990,3 m3/rok  
          Denní potřeba vody ………………... 24,05 m3/den  

 
 Dešťové vody :  
 Celkový návrhový odtok dešťových vod z uvažovaného území (bez regulace) je  
Q15 = 148,0 l/s  
 
  Roční odtok dešťových vod je stanoven pro celkový roční úhrn srážek  
550 mm/rok :  
Qrok =  3 952,0 m3/rok  
 
 Regulovaný odtok :  
Qreg. = 8,5 l/s  
 
Z ostatních ploch a komunikací (celkem 0,9 ha) odtéká při uvažovaném regulovaném odtoku 3 
l/s.ha  celkem :  
Qreg. = 3 x 0,9 = 2,7 l/s  
 
   Podrobnější stanovení odtokových poměrů viz. příloha „Hydrotechnické výpočty“. 
 
7.3. Zásobování plynem. 

Jak již bylo uvedeno v čl. 3.3. této zprávy, výchozím bodem pro plynofikaci nově zřizovaného 
obytného okrsku bude plynovod STL mezi ul. Stiborova a Okružní. Pro zásobování zástavby 
obytného okrsku bude stěžejní odbočná větev d225 o celkové délce asi 200 m.  
 
Napojení nových plynovodních větví bude na stávající ocelový plynovod ale během jejich 
realizace budou pokládány trubky a tvarovky z materiálu PE 100, z toho trubky budou 
s ochranným pláštěm. Standardní krytí plynovodu v chodnících a travnatých plochách se 
požaduje 0,8 m, v komunikacích pak minimálně 1,1 m. Obsyp plynovodu v komunikacích 
vyžaduje pískové lože, mimo komunikace prohozený výkopek. Obsyp všech tvarovek na trase 
tvoří vždycky kopaný písek. Do linie plynovodu je nutno připojit identifikační vodič a položit 
výstražnou folii. Konce obou větví budou opatřeny odvzdušněním.  
 
Plynovodní přípojky budou materiálově shodné s plynovodem. Hlavní uzávěry na nich budou 
situovány tak, aby byly přístupné z veřejného prostranství. Obchodní měření spotřeby plynu 
bude u rodinných domů v nice nebo skříni, vestavěné do oplocení, v bytových domech a 
v nebytových nebo komerčních jednotkách uvnitř, ale ve společných prostorách.  
Využití zemního plynu v objektech bude individuální, se zřízením centrálního tepelného zdroje 
není uvažováno.    

   
   Předběžný odhad potřeby ZP pro navrhovanou lokalitu: 

 Kategorie domácnost     85 m3/hod 
   Kategorie maloodběratel    21 m3/hod 
   Celková spotřeba maximální             106 m3/hod  
 Roční spotřeba      do 90.000 m3     
                                       tj. 945 000 MWh 

 
7.4.  Zásobování teplem 
Vytápění objektů je v této lokalitě navrženo z lokálních plynových kotelen v objektech, protože 
převažuje forma výstavby RD. Pro tuto potřebu jsou dimenzovány STL plynovodní řady (Dn 160 
mm). Celková hodinová potřeba plynu činí 106 m3.  

 
5.6. Zásobování elektrickou energií 

Stávající stav 

V dané lokalitě v současné době nejsou distribuční rozvody NN. Podél ulice Okružní je stávající 
vedení VN zásobující distribuční trafostanice sídliště Neředín V.  
Zásobování elektrickou energií nové lokality bude zajištěno ze stávající trafostanice. Tzn. nová 
odběrová místa budou napojena ze stávající DTS OC_3992. Tato projde rekonstrukcí pro 
osazení DTR 1x630kVA. Z ní budou následně vyvedeny nové kabelové rozvody NN, které 
budou smyčkově napájet nové objekty. Viz. výkresová dokumentace - 06_situace koncepce 
inženýrských sítí. 
 
Návrh energetické bilance            

Vzhledem k tomu, že v lokalitě se uvažuje se zavedením plynu, nepředpokládá se výraznější 
podíl vytápění bytů elektrickou energií. Podíl na jednotlivé stupně elektrizace se uvažuje 
následovně. 
 

Popis odběru Pi(kW) β Ps

15x RD (odběr kat.B - á 11kW) 165,00 0,37 61,05
Restaurace 100,00 0,60 60,00
2x nebytové prostory (á 150 kW) 300,00 0,77 231,00
Veřejné osvětlení atd. 15,00 0,80 12,00

Mezisoučet 580,00 kW 364,05 kW

Meziodběrová soudobost 0,8
Součet 580,00 kW 291,24 kW

Účiník cosφ = 0,95
Výpočtový proud při            cosφ = 0,95 Iv = 442,49 A
Zdánlivý výkon S= 306,57 kVA
Jalový výkon Q1= 95,73 kVAr

Výpočtový proud při            cosφ = 0,98 Ivcomp. = 428,95 A

Jalový výkon po kompenzaci Q2= 59,14 kVAr

Potřebný kompenzační výkon Qkom= 37 kVAr

Zdánlivý výkon po kompenzaci Skom= 297 kVA

Instalovaný výkon transformátoru: koeficient využití transf.: 0,8 (0,5 až 0,8)
střední účinník    cosφ = 0,98

ST = 379,1 kVA  

 
 
Při využití trafostanice na 80% a při uvažovaném účiníku 0,95 je celkový požadovaný 
výkon na straně distribuční trafostanice 379,1kVA. 
 
Tento požadovaný výkon bude zajištěn z trafostanice ČEZ Distribuce a.s. umístěné na 
parcele53/37. 
 
Rozvody NN 
Rozvody NN budou provedeny podzemním kabelovým vedením z distribuční trafostanice a to 
smyčkově v uvažovaném prostoru. Pro větší odběry budou zřízeny samostatné přípojky z TS. 



Ochranná pásma 
Ochranná pásma jsou stanovena  zákonem č. 458/ 2000 Sb.. Jsou  určena svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení od 
okraje kabelu. 
Šíře ochranných pásem: 
Kabelová vedení VN i NN  1 m od krajního kabelu 
Kompaktní trafostanice  2 m všemi směry od okraje stanice 

Veřejné osvětlení 
Osvětlení obslužných komunikací bude řešeno samostatnými výbojkovými nebo LED svítidly  
umístěnými na stožárech VO. Rozvody pro veřejné osvětlení budou rozvedeny zemními kabely. 

 
8.       KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ 

Podél Okružní je navržena stromová alej. Tato alej je navržena podobně jako pro lokalitu "U 
Dvorů". Je minimalizován průleh kolem komunikace a v samostatném koridoru dvouřadová alej 
na výškové úrovni chodníku. Vzhledem k dostatečné šířce pásu zeleně 7m, není nutno řešit 
přerušování průlehů a ohumusování výsadbové jámy. Pokud bude stromořadí v kolizi s průlehy 
(projektant s tímto nepočítá vzhledem k dostatečným možnostem zeleného pásu), je nutné 
výsadbu stromů umístit do 1m3 ohumusované výsadbové jámy. Zde bude přerušena štěrková 
vrstva průlehu. 
Alej v ulici Okružní je také v souladu se stávající alejí u Boží muky. Tato tvoří západní hranici 
území a  zároveň ukončení stávajícího městského parku. Tento park bude částečně omezen 
novou výstavbou. 
Kompozice bytových objektů podél ulice Okružní počítá s výrazným uplatněním ozeleněných 
ploch v okolí domů. 
Páteřní komunikace uvnitř území je navržena s chodníkem a zeleným pruhem se stromovou 
alejí.  
 

 
9.       ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Projekt je řešen ze dvou úhlů pohledů: 
1.  etapizace dle dohody o parcelaci 
2.  reálné řešení vzhledem k majetkoprávním vztahům a ostatním okolním podmiňujícím 
 plochám 
 
Dohoda o parcelaci v první etapě plochy DP46/I je převážnou plochou veřejnou a má jednoho 
majitele. Uvažuje se zde o vybudování veškerých inženýrských sítí obsluhující objekty kolem 
ulice Okružní a novou restauraci. Dále řešení terénních úprav kolizních výškových prostor a 
obslužné komunikace do obytné zóny z ul. Okružní mimo parcelu 121/15. Je možno vybudovat 
objekty soukromého bydlení kolem ul. Okružní, 1RD zpřístupněného z ulice Družstevní, polovinu 
bytového domu, nebo restauraci. Pro restauraci je zatím uvažováno s parkováním na nově 
vybudovaném parkovišti u bytového domu. V první etapě není možno zahrnout parkovací stání 
do bilance statické dopravy bytového domu a statické dopravy restaurace současně. Proto má 
toto území z hlediska bilance statické dopravy podmínku v návaznosti realizace jednotlivých 
staveb. Restaurace a bytový dům nelze realizovat současně, dokud nebude realizováno 
parkoviště v severní části území. Samotné parkoviště pro restauraci bude realizováno po 
vyřešení komunikace "U Dvorů". Tato komunikace také umožní napojení dalších dvou rodinných 
domů v severní části řešeného areálu.    
 
Dohoda o parcelaci v druhé etapě plochy DP46/II je podmíněna souhlasem všech majitelů, 
zvláště parcely 121/15. Druhá etapa řeší zbývající inženýrské sítě a druhé komunikační napojení 
z ul. Okružní, které je obslužné a pokračuje propojením ulic Družstevní a Okružní pouze pro 
chodce a cyklisty. V této etapě bude dobudován bytový dům a zbývající čtyři rodinné domy.  
 

Dohoda o parcelaci v druhé etapě plochy DP46/III je podmíněna souhlasem všech majitelů. 
Tyto plochy jsou převážně plochou veřejnou.   
  
V Olomouci říjen/2015         Ing. arch. Pavla Koišová 
        Ing. Kateřina Polesná, 
        Ing. jiří Švec 
        Ing. Antonín Hrazdila 
        Radim Blaťák 



Hydrotechnické výpočty 
 

Dešťové vody. 
   Zájmové území bylo rozděleno na jednotlivé kanalizační okresy, pro které byly jednotlivě 
stanoveny odtokové součinitele, úměrné velikosti plochy a odpovídajícímu odtokovému 
součiniteli. Dále byla stanovena redukovaná plocha a z ní následně odtok (q15, bez využití 
akumulačního objektu).  
   Pro každou plochu jednotlivých kanalizačních okresů byl stanoven odtok, odpovídající 
povolenému regulovanému odtoku z odvodňovaného území 3 l/s.ha. Pro dodržení  
regulovaného odtoku je pak nutno navrhnout akumulační objekt a regulátor odtoku.  
   Pokud je stanovený odtok menší než 0,5 l/s, je ve výpočtu akumulačního objektu uvažováno 
s odtokem, 0,5 l/s, pod je větší, je uvažováno s tímto odtokem.  
 
KANALIZAČNÍ OKRES  1 
- Celková plocha ………………………………………………….. 6 838 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….    584 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   738 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………...  5 516 m2 
 
- Regulovaný odtok …………… 0,638 x 3,0 = 2,05 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 1 492 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,149 = 30,8 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 820,6 m3/rok 
 
   Likvidace dešťových vod je navržena akumulací s řízeným vypouštěním dešťových vod do 
navržené kanalizace. Vypouštění je uvažováno napojením řízeného odtoku do navržené 
kanalizace přes regulátor odtoku, který je uvažován jako kapacitní otvor v hradící stěně, která 
bude zároveň bezpečnostním přelivem.    
 
   Velikost akumulačního objektu pro akumulaci dešťových vod při regulovaném odtoku  po 
celou řadu dešťů je stanovena dle ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.  
   Při výpočtu je nutné stanovit retenční objem „vsakovacího zařízení“ a dobu jeho prázdnění. 
V případě výpočtu pro akumulační objem s regulovaným odtokem není uvažováno se vsakem, 
ale s průběžným vypouštěním dešťových vod. Akumulační objem je tedy určen z níže 
uvedeného upraveného vztahu  
hd                               1 
Vvz = ------- . (Ared + Avz) - ----- kv . Avsak . tc . 60  
1000                           f 
hd ………   návrhový úhrn srážky (mm) stanovené dle návrhové periodicity a doby trvání  
  (viz. tab.ČSN 75 9010), (uvažováno dle tab. ČSN 75 9010) 
Ared ……..   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2), n . A . φ,               
Avz ………  plocha hladiny vsak zařízení (pro povrchové vsak. zař., uvažováno 0)  
Avsak …….  vsakovací plocha však. zařízení (vsak není uvažován) 
f …………  součinitel bezpečnosti vsaku (f = 1) 
kv ………..  koeficient vsaku (m/s), uvažován (není uvažován) 
tc ………… doba trvání srážky (min.) dle navrhované periodicity  
kv . Avsak … regulovaný odtok 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 1 

   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     30                                          23,6  31,5 
     60                                          27,9                 34,2 
   120                                          31,9  32,8 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 34,2 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 4,6 hodiny. Navrženy jsou dva akumulační objekty, přičemž pro 
každý bude napojena polovina odvodňovaného okresu. Vtok do akumulačního objektu bude 
přes odvodňovací příkopu dop uliční vpusti a následně do akumulace. Odtok z regulační šachty 
bude do splaškové (jednotné) kanalizace.  Akumulační objekty bude realizovány z plastových 
voštinových bloků, každý o objemu 18 m3o rozměrech 2,4x7,2x1,04 m.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 2 
- Celková plocha ………………………………………………….. 171 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….    0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………......  0 m2 
- Střecha ………………………………………………………….. 171 m2 
- Regulovaný odtok …………… 0,0171 x 3,0 = 0,05 l/s (uvažováno 0,5 l/s) 
- Redukovaná plocha ………….. 171 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0171 = 3,5 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 94,1 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 2 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     20                                          20,9                                                 2,8           
     30                                          23,6  3,1 
     60                                          27,9                                                 2,9 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 3,1 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 1,7 hodiny. Navržena je železobetonová, prefabrikovaná nádrž 
průměru 2,0 m. Výška nádrž bude upravena dle výškového řešení kanalizace.  
   Odtok do kanalizace je přes regulační objekt do navržené jednotné kanalizace. 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 3 
   Posouzení je provedeno pro celý kan. okres (3) a pro největší plochu tohoto 
kanalizačního okresu (3a).  
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- Celková plocha ………………………………………………….. 2 623 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….      91 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….  0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………..1 453 m2 
- Střecha ………………………………………………………….    1079 m2 
- Regulovaný odtok …………… 0,2623 x 3,0 = 0,79 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 1 297 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,1297 = 26,7 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 713,3 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 3 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9                                                 33,4           
   120                                          31,9                                35,7 
   240                                          33,6                                                 32,2 
 
   Pokud by plochy kanalizačního okresu byly spojeny, celkový akumulační objem nádrže by 
měl být 35,7 m3 při regulovaném odtoku 0,79 l/s. Vhledem k tomu, že jednotlivé plochy jsou 
každá odvodněna zvlášť, bude pro každou plochu navržen zvláštní akumulační objekt 
s regulací odtoku 0,5 l/s.    
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 3a 
Celková plocha …………………………………………………..  613 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….  30 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………..1 453 m2 
- Střecha …………………………………………………………   179 m2 
- Regulovaný odtok …………… 0,0613 x 3,0 = 0,18 l/s (uvažováno 0,5 l/s) 
- Redukovaná plocha ………….. 222 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0222 = 4,6 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 122,1 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 3 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem vsak.objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9                                                 5,55           

   120                                          31,9                                5,79 
   240                                          33,6                                                 4,87 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 5,79 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 3,2 hodiny. Navržena je železobetonová, prefabrikovaná nádrž 
průměru 2,0 m. Výška nádrž bude upravena dle výškového řešení kanalizace.  
   Odtok do kanalizace je přes regulační objekt do navržené jednotné kanalizace 
   Obdobně budouřešeny akumulační nádrže ze všech odvodňovaných ploch kanalizačního 
okresu 3.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 4 
- Celková plocha ………………………………………………….. 1 428 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….      23 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….  …. 0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………......  786 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…     619 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,1428 x 3,0 = 0,43 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 711 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0711 = 14,7 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 391,0 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 4 
    Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,918,3 
   120                            31,919,5 
   240     33,6  17,5 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 19,5 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 10,8 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 4,8x4,8x1,04 m 
(23,9 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 5 
- Celková plocha ………………………………………………….. 1 473 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….      23 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….  …. 0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………......  831 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…     619 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,1473 x 3,0 = 0,44 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 717 m2 
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- Odtok Q15 = 206 x 0,0717 = 14,8 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 394,0 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 5 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9                                                 18,7 
   120                                          31,9  19,7 
   240                                          33,6                                                 17,7 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 19,7 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 10,9 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 4,8x4,8x1,04 m 
(23,9 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 6a 
- Celková plocha ………………………………………………….. 1490 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….       0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………....1 132 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…358 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,149 x 3,0 = 0,447 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 471 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0471 = 9,7 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 259,0 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 6a 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9                                                 11,3 
   120                                          31,9  11,4 
   240                                          33,6                                                   8,6 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 11,4 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 7,8 hodiny.  

Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 2,4x4,8x1,04 m 
(12,0 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace. 
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 6b 
- Celková plocha ………………………………………………….. 989 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….       0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….       0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………....    631 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…     358 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,0989 x 3,0 = 0,3 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 457 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0456 = 9,4 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 251,3 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 6b 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9                                                 10,9 
   120                                          31,9  11,0 
   240                                          33,6                                                   8,2 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 11,0 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 6,1 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 2,4x4,8x1,04 m 
(12,0 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace. 
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 6c 
- Celková plocha ………………………………………………….. 933 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….       0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….       0 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………....    641 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…     292 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,0933 x 3,0 = 0,28 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 356 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0356 = 7,3 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 195,8 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 6c 
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   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     30                                          23,6                                                   7,5           
     60                                          27,9    8,1 
   120                                          31,97,8 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 8,1 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 4,5 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 2,4x4,8x1,04 m 
(12,0 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace. Možno je také 
provést atypickou železobet. nádrž výše uvedeného objemu.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 7 
- Celková plocha ………………………………………………….. 1 378 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….  224 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….    643 m2 
- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………....    511 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…    0 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,1378 x 3,0 = 0,41 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 700 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,07 = 14,3 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 385 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 7 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9    17,7 
   120                                          31,9                                                   18,7 
 240                                          33,6                                                   16,3       
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 18,7 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 4,5 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 4,8x4,8x1,04 m 
(23,9 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace.  
KANALIZAČNÍ OKRES 8 
- Celková plocha ………………………………………………….. 950 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….….       0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….       0 m2 

- Zeleň ( 0,1) ……………………………………………………....    636 m2 
- Střecha ………………………………………………………..…314 m2 

- Regulovaný odtok …………… 0,095 x 3,0 = 0,28 l/s, uvažováno 0,50 l/s 
- Redukovaná plocha ………….. 378 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0378 = 7,8 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 208 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 8 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem však objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     60                                          27,9    7,1 
   120                                          31,9                                                   8,4 
 240                                          33,6                                                   5,5           
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 8,4 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 4,7 hodiny.  
Navržen je akumulační objekt z plastových voštinových bloků o rozměrech 2,4x4,8x1,04 m 
(12,0 m3). Odtok z regulační šachty bude do splaškové (jednotné) kanalizace. Možno je také 
provést atypickou železobet. nádrž výše uvedeného objemu.  
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 9a 
Celková plocha …………………………………………………..  516 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….…     0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   0 m2 
- Zeleň (φ = 0,1) …………………………………………………  339 m2 
- Střecha  ………………………………………………………… 177 m2 
- Regulovaný odtok …………… 0,0516 x 3,0 = 0,15 l/s (uvažováno 0,5 l/s) 
- Redukovaná plocha ………….. 211 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0211 = 4,3 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 116,0 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 9a 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem vsak. objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
 
     30                                          23,6                                                 4,1           
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     60                                          27,6                                4,2 
   120                                          31,9                                                 3,1 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 4,2 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca2,3 hodiny. Navržena je železobetonová, prefabrikovaná nádrž 
průměru 2,0 m. Výška nádrž bude upravena dle výškového řešení kanalizace.  
   Odtok do kanalizace je přes regulační objekt do navržené jednotné kanalizace. 
 
 
 
KANALIZAČNÍ OKRES 9b 
Celková plocha …………………………………………………..  800 m2 
- Chodník (φ = 0,6) …………………………………………….…     0 m2 
- Komunikace (φ = 0,8)…………………………………………….   0 m2 
- Zeleň (φ = 0,1) …………………………………………………  636 m2 
- Střecha  ………………………………………………………… 163 m2 
- Regulovaný odtok …………… 0,080 x 3,0 = 0,24 l/s (uvažováno 0,5 l/s) 
- Redukovaná plocha ………….. 226 m2 
- Odtok Q15 = 206 x 0,0226 = 4,7 l/s (i=206 l/s.ha) 
 
   Roční odtokové množství (roční úhrn srážek 550 mm) :  
Qr = 124,3 m3/rok 
 
Výpočet retenční nádrže pro kanalizační okres 9b 
   Dle výše uvedeného vztahu je objem akumulačního objektu stanoven jako největší z různé 
kombinace dešťů a tomu odpovídajícího úhrnu srážek.  
 
Doba trvání deště                Návrhový úhrn srážek                  Objem vsak. objektu 
tc (min)                                  hd (mm) ~ l/sVvz (m

3) 
 
     30                                          23,6                                                 4,4           
     60                                          27,6                                4,5 
   120                                          31,9                                                 3,6 
 
   Dle uvedené tabulky je min. objem akumulační nádrže stanoven 4,5 m3.  Prázdnění nádrže 
po jejím naplnění trvá cca 2,5 hodiny. Navržena je železobetonová, prefabrikovaná nádrž 
průměru 2,0 m. Výška nádrž bude upravena dle výškového řešení kanalizace.  
   Odtok do kanalizace je přes regulační objekt do navržené jednotné kanalizace. 
 
   Odtokové poměry : 
 
   Kanalizační okres                      Q15Qreg.Qreg. 

                                                (bez regulace)                  (roční)(regulovaný) 
                                                      l/s                                   m3/rokl/s 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    1       30,8                                820,6                                  2,0 
  2                             3,5                                  94,1                                  0,5 
  3       26,7                                713,3                                  1,5 
  4       14,7                                391,0                                  0,5 

5       14,8                                394,0                                  0,5 
6a      9,7                                259,0                                  0,5 
6b      9,4                                251,3                                  0,5 
 6c       7,3                                195,8                                  0,5 
7       14,3                                385,0                                  0,5 
  8        7,8                                208,0                                  0,5 
9a                               4,3                               116,0                                  0,5 
              9b                               4,7                               124,3               0,5  
Celkem                                         148,0                        3 952,48,5 
 
   Regulovaný odtok ze zájmového území je 8,5 l/s a je napojený na stoku BXIu (DN400), jejíž 
návrhový průtok v místě napojení je 21 l/s a průtok kapacitní 411 l/s. Po napojení stavby  na 
stoku bude zde protékat návrhový průtok 29,5 l/s při kapacitním průtoku 411 l/s. V dalších 
úsecích až po napojení kanalizace BXIu na stoku BXI kanalizace na zvýšený průtok (8,5 l/s) 
vyhovuje.  
 
 

Potřeba pitné vody.  
================= 
   Potřeba piné vody je stanovena pro 13 rodinných domů (4 osoby), 28 bytů do 100 a přes 100 
m2 (3-4 osoby) a 12 malometrážních bytů (1 osoby). Zároveň je uvažována potřeba vody pro 
restauraci (60 osob). 
- Rodinné domy ….. (35 + 1) m3/rok x 4osoby x 13 RD = 1 872,0 m3/rok = 5,13 m3/den 
 
- Byty ………………25 m3/rok x 3,5 osoby x 28 bytů   =  2 450,0 m3/rok = 6,71 m3/den  
                                   25 m3/rok x 1 osoba x 12 bytů      =      300,0 m3/rok = 0,82 m3/den               
 
- Restaurace (výčep + podávání studených jídel, 3 zam.) 
…………….. Výčep, podávání studených jídel …..  60,0 m3/rok 
…………….. Výčepní stolice …………………….....  450,0 m3/rok  
 .………….... Mytí skla …………………………........     60,0 m3/rok  
 
   Restaurace celkem …….. 60,0 m3/rok x 3 zam + 450,0 m3/rok + 60,0 m3/rok = 690,0m3/rok    
                                            = 1,89 m3/den 
 

  Spotřeba vody ……………… 5 312,0 m3/rok = 14,55 m3/den = 0,17 l/s 
 

Max. denní potřeba vody …….. 14,55 x 1,50 = 21,75 m3/den  
Max. hodinová potřeba vody ……… 21,75 x 1,8/24 = 39,15/24 = 1,63 m3/h 
 
 
 
Produkce splaškových odp. vod.  
=========================  
Produkce splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě vody pitné.  
 

Produkce splaškových odpadních vod  ………… 5 312,0 m3/rok = 14,55 m3/den = 0,17 l/s 
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