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T E X T O V Á   Č Á S T

1. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
viz příloha č. 1

1.seznam vstupních podkladů:
_Územní plán Statutárního města Olomouce
_Územně analytické podklady
_digitální katastrální mapa, zdroj OKR MMOl
_digitální mapa vedení inženýrských sítí, zdroj OKR MMOl
_výsek územního plánu města Olomouce v digitálním formátu,  zdroj OKR MMOl

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV
2.1. Vymezení řešeného území

Území je definováno územním plánem jako podmíněné k vypracování územní studie US -68
„Tovární-jih “  na ploše smíšené obytné č. 03/036P, stanovené územním plánem o celkové výměře 
2,1ha. . 

Nachází se na jiho-východním okraji města Olomouce. Území je vymezeno z jihovýchodu
mostní rychlostní komunikací Tovární, z jihozápadu železniční tratí č. 275 a ze severu ulicí Tovární.

2.1.1. Závazné regulativy územního plánu:
 „4.4. Polycentrický systém města:   

4.4.5. Městské třídy zahrnující území určené pro rozvoj vícepodlažní kompaktní smíšené 
zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy (např. polyfunkční 
domy s bydlením, stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s 
komerčním parterem, hotely) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem 
odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města, zejména řešením nároků 
statické dopravy u novostaveb v rámci objektů; 

konkrétně jsou to:
Pražská-Foerstrova-AlbertovaVelkomoravská-Tovární-Lipenská

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)
„4.7 Koncepce zastavěného území
4.7.2   Plochy přestavby (00/000P)

a) nelze-li vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit, 
pokud již nebyl vyhotoven
b) ve struktuře blokového typu (b) zástavby se objekty s hlavní funkcí umisťují podél   
veřejných prostranství odpovídající šířky
c) ve struktuře areálového typu (a) zástavby se objekty umisťují přednostně podél 
veřejných prostranství
d) u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního   
plánu, je možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data 
nabytí účinnosti Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo k 
jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami Územního plánu.

„4.10. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit         

4.10.3. Lokalita 03 (Kosmonautů - Jih)

a) Požadavky na rozvoj lokality:

_rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality přednostně ve prospěch 
celoměstských funkcí na plochách 03/044P, 03/021P,03/035P,03/036P, 03/049P, 
03/052P,03/056P a 03/061P

_rozvíjet liniovou zeleň podél třídy 17. listopadu, třídy Kosmonautů, podél ulic Polské. 
Rooseveltovy, Velkomoravské, Babíčkovy, Wittgensteinovy, Holické, Tovární( v úseku 
od ulice Holické k mostu), Vejdovského, Štursovy, Hálkovy (v úseku mezi ulicemi 
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Štursovou a Fibichovou), Smetanovy, Fibichovy ( v úseku mezi ulicemi Hálkovou a 
Jeremenkovou) a Jeremenkovy, podél obou břehů řeky Moravy ( včetně obou ramen 
kolem ostrova), podél obou břehů Mlýnského potoka (ve stopě ploch 03/057P a 
03/062P).

b) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:
            - chránit a rozvíjet územní systém ekologické stability.

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)
            - chránit a rozvíjet prostupnost území
            - chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního
               prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích
            - zajistit efektivní využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby
              umisťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v těchto
              plochách pod zem
            - chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí
             stávajících a nově stavěných bytových domů
            - chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby
             odstavných parkovacích míst v rámci objektů
            - chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního
             prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla;
            - chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro obousměrný provoz silničních
             vozidel v plochách a koridorech veřejných prostranství a dopravní infrastruktury
            - posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných,
             polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby

„7.1.   Plochy smíšené obytné (B)
7.1.2. Přípustné využití:

b) pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích 
a odstavných stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před 
hlukem;
c) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní 
plochy objektu určeno pro trvalé bydlení, maximálně 600m² hrubé podlažní plochy je 
určeno pro obchod a minimálně 50% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je 
situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
d) pozemky vodních toků a ploch;
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního 
plánu;
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
h) pozemky veřejných prostranství; 
i) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména 
zahrady, vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, 
meze, remízy, ÚSES apod.;
j) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení sloužící potřebám území nebo v 
kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem
l) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo 
prodejní stánky a autobazary
m) pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby a stravování sloužící potřebám 
území nebo v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho 
charakterem
n) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě 
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je 
minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavených stání situováno v rámci 
objektu;
o) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nad městského 
významu v městském centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem 
území, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání 
situováno v rámci objektu“

...(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)
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„7.12.    Podmínky prostorového uspořádání - Tabulka ploch

a) 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 

Pro určení maximální výšky zástavby dále 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;

_ v městském subcentru hlavním, doplňkovém a příměstském je přípustné ve zvlášť 
odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze (např. Na nárožích a na 
stavbách veřejného vybavení), překročení maximální výšky zástavby lokálními 
dominantami o 1/3 vyšší než je maximální výška okolní zástavby stanovená v Příloze 
č.1( Tabulka ploch) maximálně nad 1/3 půdorysu objektu

c) Struktura zástavby: udává typ struktury zástavby:

b _blokový typ: druh zástavby vymezený zpravidla stavebními čarami; v případě, 
že blok není ze všech stran vymezen stavebními čarami, stanoví se další 
pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku; 
vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství (s možností předzahrádek), 
vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku.

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

(tabulka ploch)(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

2.2. Stávající stav
Stávající plochy řešeného území

            Na ploše 03/036P se nachází 3 stávající administrativně-skladovací objekty a objekt čerpací 
stanice.

Návrhové plochy řešeného území
Na přestavbové ploše 03/036P se nachází tři částečně užívané administrativně – skladové 

objekty a objekt čerpací stanice. Z areálu je užívána zejména administrativně – skladová budova na 
parcelách 2054/1 a 2432. Areál je dopravně napojen z ulice Tovární. Z jihu je plocha ohraničena 
železniční tratí. Podél trati se náchází vzrostlá zeleň. Plocha 03/036P je zhruba z poloviny zazeleněna 
trávníkem, ostatní plochy mimo stávající objekty jsou zpevněné – asfaltové. 

Průběhy inženýrských sítí v řešeném území jsou zakresleny ve výkresu koncepce veřejné 
infrastruktury.

Území je rovinaté

3. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKO -  ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
3.1. Historický vývoj

Území bylo v historii užíváno jako zemědělská půda. Ve 20. letech 20. století byla v blízkosti založena 
firma Wagner, dnešní TOS Olomouc, a plocha byla využívána zejména za účelem skladování. 
Území je definováno zejména železnicí přiléhající z jihu a později v 70. letech 20. století mostní 
komunikací z jiho-východu. Plocha se nacházela v podstatě v průmyslové zóně a ta ji také utvářela dle 
potřeb dané doby. Dnes jsou v ploše tři stávající administrativně-skladovací objekty a objekt čerpací 
stanice.

03/036P B 2,1 19/23 15-45% b 30% US-68
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3.2. hodnoty území
- potenciál městské třídy – Tovární ulice
- industriální sentiment 
- relativní blízkost centra města
- připravenost technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu

problémy:
- negativní zátěž hlukem z estakády - městský průtah
- dopravní obslužnost území pouze ze strany ulice Tovární
- estakáda je vizuální bariérou 
- převážně průmyslové objekty obklopují plochu téměř ze všech stran

limity využití území: 
- na ploše 03/036P se nacházejí stávající tři administrativně-skladovací objekty a objekt čerpací 
stanice
- hluková zátěž z mostní komunikace Tovární limituje výšku zástavby.(viz. Hluková studie)
- ochranné pásmo železnice
- výšková hladina stanovená územním plánem na 19/23m
- Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc.
- území se nachází mimo záplavové území
- řešené území je mimo ochranné pásmo MPR Olomouc
- prvky USES se na řešeném území nenachází.

3.3. Urbanisticko – architektonická koncepce:
Územní studie určuje urbanistickou koncepci zejména vymezením ploch veřejného prostranství 
stanovením jednotné stavební a uliční čáry, hranice vnitrobloku a výšky zástavby.

Umístění staveb na pozemky je navrženo ve stavební čáře. Umístění staveb ve stavební čáře bude 
vytvářet souvislé prostorové vymezení veřejného prostranství (ulice) a vnitrobloku.

Je navržena bloková zástavba rozvíjející smíšený obytný charakter lokality, ulice se 
stromořadím a klidný vnitroblok. Výšková hladina je stanovená územním plánem. Cílem je vytvořit 
kvalitní obytnou blokovou zástavbu s jasně definovanými uličními=stavebními čarami. 

Systém sídelní zeleně je řešen umístěním vzrostlé zeleně v rámci liniových veřejných prostranství a 
zeleně rezidenční  v rámci zázemí blokové struktury.
V rámci uličních profilů je zeleň řešena vytvořením zelených pásů pro umístění stromořadí. Zeleň je 
koordinována s umístěním inženýrských sítí, dopravním řešením a zástavbou. Minimální podíl zeleně 
na rostlém terénu je v souladu s Územním plánem.

Náplň bloků bude tvořena v souladu s územním plánem  smíšeným městským charakterem s 
převahou bydlení.
Charakteristika bloků:
03/036P

blok A.
Celková výměra bloku:                        11 445,33 m²
Zastavitelná plocha bloku:                          8 548,11 m²
požadovaný podíl zeleně na terénu:                               924,6 m²
podlažnost:  6 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:         bloková s nezastavitelným vnitroblokem
výšková regulace dle UP:         19/23 m nad U.T. Veřejného prostranství 
index podlažní plochy:            není stanoven

blok B.
Celková výměra bloku:                          445,31 m²
Zastavitelná plocha bloku:                          445,31 m²
podlažnost:  6 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:         bloková 
výšková regulace dle UP:         19/23 m nad U.T. Veřejného prostranství 
index podlažní plochy:                                                                          není stanoven
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4. ZÁSADY ÚZEMNÍ STUDIE

Způsob členění řešeného území je vymezení veřejných ploch a zastavitelných ploch – bloková 
zástavba. Jsou jednoznačně definovány jednotná uliční a stavební čára a hranice zástavby do 
vnitrobloku
Návrh podmínek pro výstavbu:
4.01 Vymezení stavebních čar, principů tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné plochy a 

další regulační prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie. Jednotnou uliční a 
stavební čáru pro jednotlivé bloky je nutné zastavět z 70%. Není povinné, aby hlavní hmota byla 
na uliční čáře, lze jí nahradit konstrukcí s hustotou odpovídající vizuálnímu vjemu souvislé fasády 
tvořící ulici, (např. ocelová konstrukce se souvislou popínavou zelení, předstěna - kulisa, apod.).
Zastavěnost nároží není povinná. 

4.02 Vymezení veřejných prostranství je uvedeno grafické části na výkrese č. 03 – urbanistická 
koncepce.

4.03 uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou závazné pro navazující stupně projektové 
dokumentace. Principy uvedené v řezech platí analogicky pro celé území. 

4.04 Podlažnost podzemních pater není omezena.
4.05 Výšková úroveň chodníků, komunikací a veřejných prostranství respektuje stávající niveletu v 

řešeném území. Niveleta není závazně stanovena. Celkový řez A-A vedený územím je hlediska 
výškopisu pouze orientační. 

4.06 Překročení závazné uliční čáry je podmínečně možné od výšky 5 m nad terénem/chodníkem. Do 
tohoto bodu nespadají balkony se zábradlím do výšky 1,5 m a vyložením 2,5 m, myšlena je 
hmota (např. úsek podlaží, arkýře, apod.). Podmínkou je architektonicky hodnotné ztvárnění 
celého úseku ulice a dodržení všech příslušných legislativních požadavků, (odstupové 
vzdálenosti, oslunění, požárně bezpečnostní řešení, atp.) Překročení uliční čáry je možné pouze 
tehdy, pokud nenaruší celistvost a pravidelnost alejí.

4.07 Hranice zástavby do vnitrobloku nesmí být překročeny. Při zastavování bloku nesmí být 
překročen koeficient zastavěnosti řešených ploch stanovený UP na max. 45%. V rámci  bloku je 
stanoven podíl zeleně na ploše bloku odvozený z požadavku UP, zeleň je nutné do bloku 
zahrnout. Plocha zeleně by měla být souvislá.

4.8 Tvarování střech není závazně stanoveno.
4.9 Tvarování ustupujících podlaží ve výšce 19 až 23 metrů není závazně stanoveno (mimo vlastní 

princip uskočení dle pravidel uličních profilů – výkresová část č. 5.), Maximální výšku pro území 
stanovenou územním plánem 19/23m lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných 
odstupových vzdáleností s odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb., ustanovení §25 odst.4 

4.10 Princip řešení technické infrastruktury, koncepce a trasování, je závazný. Přesné uložení 
jednotlivých sítí je předmětem navazujícíh stupňů projektu. Vnější znaky technické infrastruktury 
(trafostanice, výdechy vzduchotechniky, rozvaděče, zařízení apod.) dále odpadní nádoby atd. 
budou přednostně sdružovány a přednostně umisťovány do objektů než na volné prostranství.

4.11 Koncepce zasakování dešťových vod je závazná, trasování přepadového potrubí dešťové 
kanalizace je variantní.

4.12 Koncepce zeleně je závazná.
4.13 Ochrana veřejného zdraví před negativními účinky dopravy ( zejména z estakády Tovární) je 

řešena variantně:
a) ochrana před hlukem je navržena formou bariérového objektu podél estakády. Pro dosažení 
protihlukového účinku je nutné, aby byla fasáda podél estakády spojitá. Minimální výška hmoty, 
potřebná pro plnohodnotné plnění protihlukové funkce je stanovena X m nad nivelitu komunikace 
estakády. Na odvrácené hraně estakády je nutné vybudovat protihlukovou stěnu výšky dle řezu
pro eliminaci odraženého hluku bariérovou hmotou.
b) dočasným variantním řešením je vybudováním protihlukových stěn na mostní konstrukci výšky 
3 m v obou směrech

4.14 Závazný podíl počtu parkovacích stání na terénu a skrytých v objektech vychází z  územního 
plánu. Parkování lze realizovat jak na terénu, tak v objektech. V objektech v hromadných 
garážích a/nebo v zakladačích uvnitř objektů.
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5. KAPACITY ÚZEMÍ
upozornění: 
Řešené území nebylo geodeticky (polohopis a výškopis) zaměřeno. Výměry vychází z 
digitalizovaného katastru nemovitostí. 

03/036P
řešené území                21 022 m²

výměra blok A.                                           11 151 m² 
zastavitelná plocha:       8 653 m²
komunikace (zpevněné plochy):     4002 m²
zeleň:
zeleň na veřejných prostranstvích   5 148 m²
zeleň uvnitř bloku A.   1 172 m²

součet   6 320 m2
výměra blok B = zastavitelná plocha  445 m²

navržená zastavěnost podíl  9 098 / 21 022 =  43 %

5.8. metoda výpočtu podílu zeleně:
plochy UP:

03/036P.= 21 023 m2
požadavek UP 30% podíl zeleně z plochy 21 023 m2 je 6 306,9 m2 = splněno 6 320 m2 (30,06%)

6  BILANCE
Viz příloha č.2
Bilance je určena z ''příkladu zástavby'' odvozením počtu bytů, ploch, obyvatel a potřeby 
parkovacích stání z výměr zastavěných ploch, podlažnosti x koeficient čistých ploch 0,7. Jedná 
se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních projektové dokumentace. 
Poměr bytů : 1+kk – 25%, 2+kk – 50%, 3+kk – 25%.

rozdělení dle schématu:
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bilance statické dopravy: 
- požadavek na 70% počtu stání v objektech
odhad počtu bytových jednotek:
BLOK A 
zastavitelná plocha 8 653 m² 
 5x typické podlaží 8 653 m²  x   koeficient užitnosti 0,65 / velikost bytu 70 m2 = 401 bytů
+ 1x uskočené nejvyšší podlaží 8 653 m².x 0,6 x 0,65 / velikost bytu 85 m2    = 39 bytů
- přízemí nebytové prostory

počet bytů nenaplní kompletní zastavitelnou plochu bloku A. Důvodem je geometrie trojúhelníkového 
půdorysu, nutnost byty osvětlit a oslunit. Počet bytů je předmětem konkrétního návrhu navazujících 
stupňů projektové dokumentace. Uvažuji výpočtově konzervativně o redukci na 380 bytů.

BLOK B
zastavitelná plocha 445 m2
5x typické podlaží 445 m²  x   koeficient užitnosti 0,65 / velikost bytu 70 m2 = 20 bytů
+ 1x uskočené nejvyšší podlaží 8 653 m².x 0,6 x 0,65 / velikost bytu 85 m2    = 3 bytů
- přízemí nebytové prostory

Výpočet odstavných parkovacích stání 403 * 1,0 (součinitel vlivu automobilizace) = 403 odstavných 
stání v lokalitě.
služby (odhad hrubé plochy pro služby a nebytové prostory)
BLOK A celkem …………….6153 m²
BLOK B ……………………… 316 m²

Výpočet parkovacích stání 6469 / 40 (jednotlivé prodejny) * 1,0 (součinitel vlivu automobilizace) * 1,0 
(součinitel redukce počtu parkovacích stání) = 162 parkovacích stání

administrativa
- nepočítáno, lze variantně zaměnit za byty/služby v rámci bloků

CELKOVÁ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY JE 403 ODSTAVNÝCH STÁNÍ A 162 PARKOVACÍCH 
STÁNÍ = > 566 STÁNÍ.

6. KONCEPCE DOPRAVY

6.1. Priority
Prioritou návrhu je rozlišitelnost charakterů veřejného prostoru a zapojení stávajících 

komunikací do logického celku s kvalitní obslužností, prostupností a napojeními; jako i iniciace nových 
vazeb s okolím a podpora pěších a cyklistických tahů dané lokality.

6.2. Silniční doprava
V řešeném území je navržena zklidněná komunikace P1, která vede paralelně s železniční tratí, zatáčí 
pravotočivou zatáčkou a kolmo navazuje na ulici tovární křižovatkou K1. Křižovatkou K2 je 
komunikace napojena na obslužnou komunikaci v jižním cípu území pod mostní komunikací

Křižovatky
V zájmovém území jsou navrženy 2 stykové křižovatky

K1 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení 
řešeného území na stávající ulici Tovární. Vlastní provedení napojení křižovatek respektuje 
požadavek na zajištění dopravní obslužnosti zóny veškerou požadovanou dopravou. Vlastní 
úhel napojení  činní 90°.

K2 – obratiště s parametry pro vozy HZS a TS Olomouc.
Komunikace

Základní návrhové parametry komunikace jsou:
Jízdní pruh 3,0 m
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Parkovací pás – podélné stání 2,0 m
Parkovací pás – kolmé stání 5,0 m
Vodící + odvodňovací proužek 0,5 m
Návrhová rychlost 50 km/h
Šířka pruhu pro chodce 2 m

P1 funkční skupina: D šířka dopravního prostoru: 16 m
Jedná se o obousměrnou komunikaci. Komunikace větev P1 je navržena 

v následujícím šířkovém uspořádání. Oboustranný jízdní pás pro motorová vozidla 
v celkové šířce 6,0m. Směrem k zástavbě navazující kolmé stání pro osobní vozidla 
v šířce 5,0 m. Jednotlivá místa pro parkovací stání v maximálním počtu 4 stání jsou od 
sebe oddělena výsadbou vhodných stromů, bránící vzniku souvislých bloků 
parkujících vozidel. V jižním cípu řešeného území navazují ke komunikaci také 
podélné parkovací stání směrem k železniční trati. Podélná stání jsou od sebe 
oddělena zelenými pruhy s osazenými stromy. Komunikace pro pěší má šířku 2 m.

6.3. Statická doprava
Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 736110, informace o 

účelových jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek, kanceláří a služeb) vychází z návrhu 
této územní studie. Uvedená bilance je tedy předpokladem a nezohledňuje přesnou skutečnou 
budoucí zastavěnost území, ani ovlivnění návrhu reálným řešením uličních profilů (sjezdy apod.)

Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší 
dopravu, parkovací a odstavná stání na terénu budou navržena výhradně podél městských 
komunikací s rastrem vzrostlé zeleně. V případě bytových domů bude v souladu územním plánem 
min. 70% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu, v případě 
polyfunkčních domů s bydlením nim. 50% a v případě staveb a zařízení pro administrativu, vědu a 
výzkum a ubytování min. 70%. 

Bilance odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů.
Z hlediska koncepce dopravy považujeme za vhodné, aby byla v co největší míře využita plocha pod 
estakádou pro vytvoření nových parkovacích stání. 

Plocha pod estakádou
V současné době je plocha již pro statickou dopravu využívána, nicméně daná plocha je nevhodně 
upravena recyklátem s častými nerovnostmi a povrchovými poruchami. Území pod estakádou je mimo 
řešené území územní studie US 68 Tovární jih. Území pod estakádou je vhodné využít pro 
organizované parkování na zpevněných plochách pro potřeby přiléhajícího území ulice Tovární.

6.4. Hromadná doprava 
- tramvaje

Dotčené území není z hlediska tramvajové dopravy obslouženo
- autobusy

Dotčené území je z hlediska autobusové dopravy obslouženo ze zastávky:
- Zora                                                                  linkou 13

6.5. Cyklistická doprava
Součástí návrhu není pás pro provoz cyklistů, zamýšlený koridor cyklistické dopravy dle ÚP 

vede v blízkosti hranice řešeného území
6.6. Pěší doprava, veřejná prostranství

Komunikace je opatřena chodníkem š. 2 m pro pěší převážně z jedné strany, pouze v místě mezi 
navrženými objekty je chodník z obou stran

7.  KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

7.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Stávající stav :
V ulici Tovární se  se nachází stávající veřejný vodovodní řad TLT  DN 150. 
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Navržené řešení :
Pro danou lokalitu je nutné navrhnout veřejný vodovodní řad, který bude zajišťovat zásobování 
navržených objektů pitnou a požární vodou a rovněž bude sloužit pro vnější požární zásah.
Podle požárního specialisty je třeba při uvedeném tlaku vody v potrubí realizovat rozvod veřejného 
vodovodu TLT DN 100.   Nově navržený vodovodní řad V1 bude zokruhován se stávajícím 
vodovodním řadem – viz situace.   
Pro  zástavbu je navržen veřejný vodovod řad TLT DN 100 , který bude napojen na stávající 
vodovodní potrubí  TLT  150  a propojen (zokruhován) se stávajím vodovodním řadem  – viz 
výkresová dokumentace.   Na navrženém vodovodu budou osazeny v potřebných vzdálenostech 
venkovní hydranty pro vnější požární zásah. Pro každý dům, resp. Objekt  bude přivedena samostatná 
vodovodní přípojka.
Tabulka spotřeby vody pro  výstavbu:  

Plocha parkovacích stání 2160 m2

údržba parkovacích stání 1l/m2/měsíc.....2160 l/měs .......0.0008 l/sec
KVH pro zájmovou oblast uvádí max. potřebu vody 0.73 l/s .... vypočtená hodnota: 1.268 l/sec

V návaznosti na  požadovanou hodnotu 0.73 l/s  bylo  s provozovatelem vodovodního řadu  
dohodnuto zokruhování navržemého vodovodního řadu V1  se stávajícím vodovodním řadem v dané 
lokalitě – viz výkresová dokumentace.  

Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody :
obyvatelstvo 130 l/s/den
služby   40 l/s/den
údržba parkovacích stání     0,2 l/m2  

Potřeba požární vody dle ČSN  730873:
pro zástavbu tvořenou – nevýrobními objekty  o ploše 1000 < S < 2000 m2

 položka 3 – nejmenší dimenze potrubí DN 125 mm,

Popis navrženého vodovodního řadu:

Řad V1 TLT   100 mm DN 338,00 m

Jedná se o nově navržený řad, který je veden podél nově projektované komunikace v souběhu s 
jednotnou kanalizací -  řad V1   a nově navrženou zástavbou s propojením na stávající vodovodní řad. 
Napojení vodovodního řadu  V1 je na stávající vodovodní řad TLT DN 100  v ulici Tovární (2 x)  a 
bude sloužit pro zásobování spotřební a protipožární vodou. Vodoodní řad V1 je zokruhován z důvodů 
posílení kapacity. 
ŘAD V1               TLT  DN 100 mm 338,00 m
Označení navrženého řadu slouží pro identifikaci v rámci studie, je bez návaznosti na stávající 
vodovodní síť města.

Vodovodní přípojky :
Napojení navrtávacími pasy s uzávěrem. Řešení přípojek, profil přípojky a umístění vodoměru bude 
projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu v dalším stupni dokumentace. Umístění 
vodoměrů v závislosti na délce přípojky – vodoměrná šachta, připojovaný objekt . 
Materiálovém řešení :

LOKALITA 03/036P

Objekt Qp Qp Qm Qh

l/den l/s 1/s 1/s počet osob Qp - l/den

A 109590 1,268 2,537 6,342 843 109590

B 7540 0,087 0,175 0,436 58 7540

Celkem blok 109590 1,268 2,537 6,342
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Potrubí  - bude využito trub z tvárné litiny hrdlových, dle ČSN EN 545:2011 , DN 100  mm.  Vnitřní 
vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu, vně povlak 400g/m2 ze slitiny zinku a hliníku  
(85%Zn, 15%Al) s modrou vrstvou epoxidu. Násuvný, vnitřní, hrdlový spoj s těsnícím kroužkem 
z pryže EPDM.
Uzavírací armatury - v uzlových bodech sítě budou instalovány šoupátkové uzávěry se zemními 
soupravami.  
Hydranty - navržené  hydranty budou mimo protipožární funkce využity i pro odvzdušnění 
vodovodního potrubí. Hydranty protipožární budou nadzemní DN 100 mm, ostatní hydranty podzemní 
DN 80 mm. Rozmístění požárních nadzemních hydrantů bude  podrobně  řešeno v dalších stupních 
projektových dokumentací.
Vzdálenost hydrantů  dle tab.1 ČSN 73 0873 :
pol. 3 - vzdálenost hydrantů 150 m od objektu, 300 mezi sebou
Armatury budou v provedení s těžkou protikorozní ochranou vně i uvnitř epoxidovým povlakem. 

7.2 ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD – JEDNOTNÁ KANALIZACE

Navržené řešení :

SPLAŠKOVÉ VODY: 
Řešené území budoucí zástavby bude z hlediska splaškových vod odkanalizováno  jednotnou 
kanalizací, do které budou svedeny  splaškové vody z jednotlivých navržených objektů.  

Dešťové vody svedené do jednotné kanalizace: 

Navržené řešení odkanalizování je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb. Dešťové vody 
spadlé na řešené území budou před vtokem do kanalizačního systému zadrženy v zasakovacích 
průlezích a objektech.   Dešťové vody z těchto objektů budou přednostně vsakovány  na pozemcích 
investora a to v návaznosti na doložený HGP. 

Konfigurace zasakování bude oddělovat dešťové vody spadlé na zpevněné plochy, komunikaci,   
parkovací stání  a zelené plochy od dešťových vod svedených ze střech jednotlivých objektů.  Pomocí 
regulovaných bezpečnostních přepadů bude pak sveden nezasáknutý přebytek dešťových vod do 
navržené jednotné kanalizace.   Regulace nezasáknutých dešťových vod bude prováděna v  
návaznost na požadavek 3 l/s/ha.

Stoka V1 KT 300 L 225 m 

napojení stoky bude na kanalizační sběrač  DIII  železobeton  DN 1700 v ulici Tovární bude přes 
stávající kanalizační šachtu  (Š stáv.)  Do této kanalizace budou svedeny splaškové vody z 
jednotlivých přilehlých objektů. Do stoky V1 budou svedeny přes bezpečnostní přepady nezasáknuté 
dešťové vody z komunikace, zpevněných ploch a parkovacích stání. Samostatně budou do stoky  
svedeny nezasáknuté dešťové vody ze střech jednotlivých stavebních objektů, přičemž v dalším 
stupni projektové dokumentace bude rozklíčen podle jednotlivých SVJ předmětných BD .  

Do  kanalizační stoky budou bezpečnostními svody PVC D 200 vedeny nezasáknuté dešťové vody ze 
zelených ploch a vnitrobloku.    

Řešené území bude tedy odkanalizováno jednotnou kanalizací. Do jednotné kanalizace budou 
napojeny splaškové kanalizační přípojky a dešťové bezpečnotní přepady z  vsakovacích průlehů  
jednotlivých nemovitostí. Do jednotné  kanalizace bude napojeno odvodnění přilehlých komunikací, 
zpevněných ploch a zelených ploch podél komunikace a z vnitrobloku   

Jednotná  kanalizace bude navržena z KT hrdlových trub, profilu DN 300 mm. Kanalizační šachty 
betonové prefabrikované, žlab a podesta s keramickým obkladem. 

Kanalizační přípojky budou ukončeny před hranicí veřejného pozemku kontrolní šachtou min. profilu 
400 mm. 

Hydrotechnický výpočet množství splaškových vod 
Výchozí podmínky
výpočet dle ČSN EN 12056-2
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kanalizace bude odvádět pouze splaškové odpadní vody
předpokládaný minimální sklon nivelety dna kanalizace v celé délce je 10 ‰
předpokládané vybavení každé bytové jednotky (BJ):
1x umyvadlo, 1x koupací vana, 1x kuchyňský dřez, 1x automatická myčka, 1x automatická pračka, 1x 
záchodová mísa se splachovací nádržkou  

Výpočet množství splaškových vod
zařizovací předmět výpočtový odtok DU 

(l.s-1)
umyvadlo 0,3

koupací vana 1,3

kuchyňský dřez 1,3

automatická myčka 0,2

automatická pračka 0,6

záchodová mísa 1,5

součinitel odtoku K = 0,5
průtok odpadních vod  Qww= K*(∑DU)1/2

objekt počet BJ vypočtený odtok 
(l.s-1)

A 337 20.92

B 23 5,46

Celkem: 26,38 l/s
Přehled  navržených stok jednotné kanalizace :
Stoka V1  KT  300 225,00 m

7.3 KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno povrchovým odtokem z veřejných ploch do 
zatravněných průlehů (pruhů) podél navržené komunikace a podél stávající komunikace ulice Tovární.  
Podle potřeby mohou být průlehy doplněny perforovanou trubkou PVC 200. Doplněním průlehů 
podzemní rýhou  bude zajištěna retence vsáknutých vod z průlehu, před jejím dalším vsakem do 
zemního prostředí, a to zejména v místě s horšími podmínkami pro vsakování. Dešťové vody budou 
ve vnitrobloku zasakovány na pozemku investora a to v návaznosti na doložený HGP.  Přebytek 
nezasáknuté dešťové vody bude sveden bezpečnostním přepadem PVC 200 do nově navržené 
jednotné kanlizace. 

Dimenzování a umístění vsakovacích průlehů bude součástí řešení jednotlivých objektů v dalším 
stupni projektové dokumentace.  V studii je počítáno s odvodem přebytku nezasáknuté dešťové vody 
bezpečnostními přepady jednak do navržené jednotné kanalizace a jednak do stávajícího 
kanalizačního sběrače DIII  beton DN 700.  Konfigurace vsakovacích průlehů a objektů je ve studii 
zakreslena schematicky. Odvod dešťových vod z komunikace  a přilehlých zpevněných ploch (park. 
stání apod) v budoucnu předávaných městu je nutno striktně oddělit od dešťových vod z jednotlivých 
střech objektů  – požadavek odboru dopravy MMOL a ŽP.  Vlastní technické řešení oddělení 
vsakovacích průlehů a objektů bude detailně opět řešeno v dalším stupni projektové dokumentace 
(např. oddělení objektů geotextilií).  
V dalších stupních PD bude zakomponováno i rozklíčení  dle jednotlivých SVJ.       
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Zásady a návrhové parametry při řešení nakládání se srážkovými vodami:

Při návrhu jednotné  kanalizace a objektů hospodaření se srážkovými vodami se při zpracování studie 
vycházelo z níže uvedených zásad uplatněných při zpracování modelu odkanalizování města 
Olomouce:

Přípustný odtok z veřejných ploch 3,0 l/s/ha  
Přípustný odtok z území byt. domů  3,0 l/s/ha  

Objekty přivádějící srážkové vody do vsaku a retence budou dimenzovány na déšť doby trvání t=15 
min, per. 0.2 q =239 l/s/ha, doba vyprázdnění do 24 hod. Jedná se o maximální hodnotu vyprázdnění 
jednotlivých vsakovacích objektů, která je vzhledem k předpokládanému rozmístění a rozměrům 
jednotlivých vsakovacích objektů, předimensována.           

Objekty HDV ( průlehy, podzemní rýhy)  budou dimenzovány na návrhový déšť per. 0,2. 

Na území lokality  budou dešťové vody ze střech budou odváděny do  vsakovacích objektů, které 
budou situovány v blízkosti dešťových svodů, přednostně v nezpevněných plochách, případně budou 
vsakovací objekty umístěny mimo vozovky komunikací před objekty.  
Vsakovací objekty budou opatřeny přepadem a regulovatelným odtokovým potrubím, které budou 
napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci, případně  jednotnou kanalizaci.  Dimenzování a umístění 
objektů pro vsakování bude součástí řešení jednotlivých objektů v dalším stupni dokumentace. 
Navrženou kanalizací budou odváděny pouze regulovaně vypouštěné vody a vody z přepadů, kdy 
odtok dešťových vod bude vyšší než-li návrhový. Dimenze jednotné  kanalizace je zvolena  DN 300 
mm. Pro vsakování je uvažováno s koeficientem vsaku 5 x 10-4.

Nově navržená komunikace na území bude odvodněna povrchovým odtokem do průlehů podél 
navržených komunikací.

Průlehy, vsakovací pruh:
Srážkové vody budou povrchovým odtokem přiváděny do průlehů podél komunikací, kde dojde 
k vsáknutí vod přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu do podzemní rýhy. 

Dimenzování a návrh objektů pro vsak a retenci dešťových vod a jejich návrh se řídí následujícími 
platnými normami:
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

Při zpracovávání studie byla zohledněna i "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce".

Průlehy budou hloubky max. 0,2 - 0,3 m. Tloušťka svrchní vrstvy půdy 30 cm, hydraulická vodivost 
1x10-4 až 1x10-5 m/s. Pod humusovou vrstvou bude podkladní půdní vrstva tl. 30 - 50 cm. Průlehy 
budou opatřeny přepady, které zajistí odvádění vod nad návrhový déšť do navržené deštové a  
jednotné  kanalizace.

7.4 DISTRIBUCE A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

napájecí napětí : 3x 400V/50Hz

kapacita trafostanice : 2x 800kVA

měření spotřeby : přímé – lokální, samostatné

dodávka elektrické energie : 3. stupeň

napájecí soustava : 3/N/PE ~ 400V/50Hz TN-S
1/N/PE ~ 230V/50Hz TN-S
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kompenzace : Nebude řešena

ochrana před úrazem 
elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA ZÁKLADNÍ (ochrana před dotykem živých částí)
411.2 izolací živých částí, přepážkami, kryty

OCHRANA PŘI PORUŠE (ochrana před dotykem neživých částí)
411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
411.3.3 doplňková ochrana (proudovým chráničem)        

OCHRANA DOPLŇKOVÁ 
415.1 proudové chrániče
415.2 doplňující ochranné pospojování

vnější vlivy prostředí : dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

bytové jednotky:
jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4:

prostory NORMÁLNÍ

komerční jednotky:
jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4:

prostory NORMÁLNÍ

garážová stání:
uvažované vnější vlivy: AB7, BE2

prostory ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ 
nebezpečí požáru hořlavých hmot

vně objektu:
uvažované vnější vlivy: AB8, AD4, AN3, AS3

prostory ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

uzemnění : společné pro ochranu před bleskem a 
ochranu před úrazem elektrickým proudem
uzemňovací soustava typ B

ochrana před bleskem : třída LPS: II
jímací soustava: mřížová s pomocnými jímači
soustava svodů: svody vedeny po konstrukci budovy
spojeno se zemnícím vedením

ochrana před přepětím : 1. stupeň (SPD typ 1) ochranou proti přímému úderu blesku na vstupu 
v rozvaděči objektu 

2. stupeň (SPD typ 2) ochranou proti nepřímému úderu blesku, včetně jeho 
účinků a spínacímu přepětí na příslušných vývodech rozvaděče objektu

3. stupeň (SPD typ 3) jemnou ochranou pro elektronické zařízení proti 
spínacímu přepětí, včetně spínacího přepětí vzniklého od spínání a 
vypínání spotřebičů - v zásuvkách 230Vac a na vstupu slaboproudých 
zařízeních

intenzita umělého osvětlení : Venkovní prostory mimo VO
Chodby, schody, spol. prostory
Vnitřní prostory technické 
Garážová stání

  50 lx
150 lx
300 lx
100 lx
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PŘEDPOKLÁDANÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON:

bytové 
jednotky - kW

nebytové 
komerční 

jednotky - kW
garážová stání 

- kW

technické 
zázemí a spol. 
prostory - kW

osvětlení dvorů 
- kW

objekt A1 820 82 6 15 0,2

objekt A2 120 12 2 8 0,3

objekt A3 120 12 2 10 0,3

objekt A4 30 3 2 12 0,2

objekt B1 62 6 3 13 0

mezisoučet 1152 115 15 58 1

Suma 1 341

Celková energetická náročnost US 68 Tovární: 1341 kW

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Předmětem dokumentace je výstavba nové městské části, která se bude skládat z bytových, 
komerčních a parkovacích prostor v obci Olomouc, lokalita Tovární ulice (areál E-centrum)

Silnoproudá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami, jakákoli 
odchylka od požadavku technické normy musí být odsouhlasena projektantem. 

Provedení elektroinstalace bude do daného prostředí v jednotlivých prostorách objektu na 
základě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 2000-
4-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4: prostory NORMÁLNÍ.
Osvětlení všech společných prostor bude provedeno svítidly s LED zdroji.
Osvětlení komerčních prostor bude dle aktuálního využití. 

Chodby, schodiště, případně další komunikační prostory budou opatřeny nouzovým osvětlením 
pro případ výpadku dodávky el.energie

Únikové cesty budou označeny fotoluminiscenčním značením a nouzovými svítidly s piktogramy, 
dle PBŘS a v souladu s normou ČSN EN 12464-1.

Následující realizační stupeň dokumentace bude řešit vybavení rozvaděčů, jejich typy, požadavky 
napojení, ovládání pro osvětlení, zásuvkové rozvody, případně technologie apod. 

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

Napájení objektů elektrickou energií bude provedeno připojením jednotlivých objektů, nebo jejich 
částí - vchodů na síť NN přes nové pojistkové přípojkové skříně. Napojení bude provedeno zemním 
kabelovým vedením z nově vybudované sítě NN. Tuto síť NN obstará dodavatel elektrické energie 
ČEZ.

HLAVNÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ:

Hlavní přípojkové skříně budou umístěny dle výkresové dokumentace zpracované dodavatelem 
NN rozvodů pro celý objekt zástavby. Napájení elektroinstalace se předpokládá z nově zbudované 
kioskové trafostanice. Vybavení a složení trafostanice, následně přeložky vedení VN a napájení 
rozvodů NN bude řešit další stupeň projektové dokumentace.

MĚŘENÍ SPOTŘEBY:
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Hlavní páteřní rozvody po objektech budou provedeny stoupacím vedením z přípojkových 
pojistkových skříní do elektroměrových rozvodnic na každém patře a každé jednotce/vchodu. Tyto 
elektroměrové rozvodnice budou v provedení NER-NP 217, nebo NER-NP 317. Důvod provedení se 
zvýšenou odolností vůči požáru je nutný vzhledem místu instalace v únikové cestě a tyto páteřní 
rozvody budou samostatným požárním úsekem. Umístění rozvodnic, jejich vybavení a osazení 
jednotlivých elektroměrů bude vypracováno v následujícím stupni projektové dokumentace.

SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE:

Elektrická vedení budou provedeny měděnými kabely typu CYKY příslušné dimenze a počtu žil. 
Kabely budou uloženy do elektroinstalačních trubek a budou vedeny v terénu pod povrchem dle 
stanovených ČSN. Kabely budou ukončeny na připojovacích svorkách pojistkových spodků 
přípojkových rozvodnic, které budou instalovány na patě budov 

Elektrická vedení budou v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Uložení kabelu, křížení 
a souběhy musí odpovídat ČSN 73 6005. 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

Součástí objektů jsou takzvané dvory, které jsou mimo hlavní komunikace a nespadají do 
rozvodů VO řešeného městem. Tyto dvory budou nasvětleny dle potřeby přilehlých objektů a z těchto 
objektů bude také provedeno jejich napojení. Toto osvětlení bude mít vlastní měření. Výpočet 
osvětlení bude předmětem dalšího stupně PD. Ovládání svítidel bude dle nastavení soumrakových 
spínačů, případně časového programu. Rozdělení okruhů napájení a spínání určí realizační stupeň 
dokumentace. Pro venkovní osvětlení budou použita LED svítidla umístěná dle výpočtu pro 
požadovanou intenzitu osvětlení. 

Napojení VO pro vnější okolí zamýšlených objektů bude napojeno z přilehlých rozvodnic RVO –
toto je nutno konzultovat s provozovatelem VO v obci a tím je TSmO a.s.

SLABOPROUDÁ INSTALACE:

Ze slaboproudých rozvodů bude v objektu instalovaná strukturovaná kabeláž pro telefony, 
počítače a kamerový systém, rozvod pozemního televizního a radiového signálu. 
Dále pak je nutno v prostoru garážových stání dle PBŘS instalovat elektronický protipožární systém. 
Všechny součásti kabelových tras a zařízení musejí být v úpravě požární odolnosti minimálně 60 
minut a musí splňovat požadavky ČSN EN 54-1 až 18 (34 27 10), ČSN EN 60332-1-1, 2, 3 (347107) a 
dalších.

Uložení kabelu, křížení a souběhy musí odpovídat ČSN 73 6005. 

UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ:

Uzemnění bude společné pro ochranu před bleskem a ochranu před úrazem elektrickým 
proudem pro silnoproudou elektroinstalaci. Zemnič uspořádání typu B, bude tvořený páskem FeZn 
30x4mm, uložený v základech stavby. Kde není možno zemnič uložit do základů, provede se jako 
obvodový ve vzdálenosti 1m od základů. Hloubka uložení zemniče je min 0,5m. Ke každému svislému 
svodu se provede uzemňovací přívod vyvedením zemnícího pásku, který se připojí ke svodu přes 
zkušební svorku. Připojovací spoj zemnícího přívodu nesmí sloužit k žádnému jinému účelu.  

Zemní odpor musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.2 i ČSN EN 62 305-3 (RE<10Ω). Všechny 
součásti uzemnění musí být chráněny proti korozi dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 
62 305-3.

Uzemňovací přívod bude vyvedením zemnícího pásku na hlavní ochrannou přípojnici (HOP). Na 
HOP budou připojeny všechny kovové součásti stavby, uzemnění všech rozvaděčů elektroinstalace, 
kovové potrubí přívodů energií, kovové součásti kolektorů, nosných systémů, apod. 

LSP – SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (BLESKOSVOD):

Objekt bude vybaven ochranou před bleskem v souladu se souborem harmonizovaných norem 
ČSN EN 62 305 ed.2. Objekt byl zařazen do třídy LPS II. Provedeným výpočtem řízení rizika dle ČSN 
EN 62305-2, ed. 2 bylo ověřeno, že všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné 
hodnoty a předmětná stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.



ÚZEMNÍ STUDIE US-68 „Tovární-jih “, OLOMOUC
ječmen studio, 2016

18

Jímací soustava mřížová, tvořená lanem FeZn min. průřezu 50mm2 s pomocnými jímači. 

Systém bude propojen na zemní soustavu přes svislé svody, které budou upevněny do fasády 
objektů. Prostupy střechou či opláštěním budovy nutno koordinovat s dodavatelem stavební částí, je 
vhodné použít typové průchodky. 

V hlavním rozvaděči bude instalován kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Umístění 
a zapojení a uzemnění svodiče musí být v souladu se zásadami montáže svodičů přepětí pro jejich 
správnou funkci.

OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI:

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec 
běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. 

Montáž zařízení musí být provedena odbornou firmou dle projektové dokumentace, případné 
změny musí být v souladu s technickými normami a odsouhlaseny projektantem. Práci na elektrických 
zařízení  a elektromontážní práce provádějí pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 
50/1978 Sb.

Před zahájením zemních prací v blízkosti pozemních sítí se musí zaměřit a vytyčit průběh všech 
stávajících sítí, aby se předešlo jejich poškození. Zemní práce v prostoru zaměřených sítí musí být 
prováděny ručně.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a uzemnění dle 
ĆSN 33 2000-6. Dokumentace elektroinstalace musí odpovídat skutečnému provedení, tj. musí v ní 
být zaneseny všechny změny a opravy vzniklé proti původnímu projektu, ať již při stavbě nebo při 
údržbě, opravách a doplnění. Realizační firma předá majiteli objektu dokumentaci skutečného 
provedení spolu se zprávou o výchozí revizi. Tuto dokumentaci musí majitel objektu uchovat a 
doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit. Elektrická zařízení musí být opatřena 
bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864.

Elektroinstalace se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách. 
Bleskosvody se navíc musí se též revidovat po zjištěném zásahu blesku. Zjistí-li se na bleskosvodu 
závady a poškození, musí se bleskosvod opravit nebo doplnit bez prodlení.

Práce navržené v dokumentaci nemají negativní vliv na okolní životní prostředí. Vznik, skladování 
a likvidace odpadů se řídí zákonem 185/2001 o odpadech v platném znění.

7.5 POŽADAVKY NA KAPACITU ZAŘÍZENÍ A SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VEŘEJNÉ 
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ:

Navrhované objekty v rámci bloků budou napojeny na síť elektronických komunikací (hlasové 
a datové služby) veřejné komunikační sítě. Hlasové i datové služby v jednotlivých objektech budou 
řešeny optickými nebo metalickými přípojkami.

7.6 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM:

1.       Úvod

             Předkládaná část studie „US-68 Tovární - jih“ řeší zásobování dané lokality teplem. Budoucí 
zástavba je rozdělena do dvou samostatných obytných bloků

2.       Návrh řešení

Daná lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti horkovodního vedení CZT. Pro vytápění 
objektů a přípravu TUV je proto uvažováno s tímto médiem. Jako nejvhodnější se jeví napojit danou 
lokalitu na stávající horkovod 2xDN250, který je veden podél hranice řešené lokality a dle sdělení 
provozovatele sítě (Veolia Energie ČR a.s.) poskytuje dostatečnou výkonovou rezervu pro napojení 
dané lokality.
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            Nové horkovodní potrubí bude provedeno technologií předizolovaného potrubní, systém 
(bezkanálové vedení). Tento systém zahrnuje přímé potrubí, ohyby, uzavírací armatury, předizolované 
vypouštění a odvzdušnění včetně spojek potrubí. 
            V rámci studie předpokládáme, že každý objekt, skupina objektů bude připojena tlakově 
nezávislým způsobem pomocí objektové předávací stanice. 

Dimenze vlastních přípojek pro jednotlivé objekty a dimenze páteřního rozvodu byla předběžně 
stanovena takto: 

blok A I 2xDN 100
blok A II 2xDN 100
blok A III 2xDN 100
blok A IV 2xDN 100
blok B 2xDN 100

  
Páteřní rozvod 2xDN 125 viz situace

3.     Parametry potrubí:

Druh sítě: horkovodní síť
Systém:              dvoutrubkový 
Max. teplotní spád: zima    90 - 125/65°C ( dle ekvitermy )

léto 80°/50° C
Tlaková úroveň:              PN 16
Vedení trasy: předizolovaný potrubní systém     

4.       Stanovení potřeb tepla

Podlažní plocha Užitná plocha
Objekt

[m2] [m2]

A I 36 057 25239,9

A II 5 442 3809,4

A III 4 968 3477,6

   A IV 2 152 1506,4

B 3 157 2209,9

Celkem 51 776 36 243,2

Odborný odhad spotřeb tepla. 

Byty

Výkon Roční spotřeba

[kW] [GJ/Rok]
objekt

UT TV UT

A I 2 767 1 188 16 906

A II 417 179 2 548

A III 381 164 2 328

   A IV 165 70 1 008

B 242 104 1 479
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Celkem 3 972 1 705 24 269

Poznámka
Celkový potřebný výkon pro přípravu Teplé vody :

Σ 1705 kW - je prostý součet potřebných výkonů pro jednotlivé objekty
905 kW – je potřebný celkový výkon, pro který je uvažováno s nesoučasností odběrů    

Tepelný výkon jednotlivých objektů, na který musí být jednotlivé přípojky k objektům 
dimenzovány:
A I 3 955 kW
A II                                                  596 kW
A III                                                 545 kW
A IV                 235 kW
B                                                     346 kW

Přípojka - společná pro všechny objekty
(uvažováno s nesoučasností odběrů TV) Σ 4 877 kW

7.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozvody VO 
Na základě vyjádření spol. TSmO ze dne 25.2.2016 bude provedeno napojení na stávající rozvody 
VO. 
Síť VO bude rozšířena ze stávajícího vedení veřejného osvětlení – viz  napojovací bod pro lokalitu US 
68 – Tovární Jih – ulice Vejdovského. 
Rozvody VO jsou spravovány technickými službami města Olomouce.
Navrhuje se důsledně dbát na ekonomický provoz osvětlení cestou snižováním spotřeby 
elektrické energie. 

8. KONCEPCE ZELENĚ

Koncepce zeleně je zpracována pro plochu smíšenou obytnou č. 03/036P. ÚP stanovuje
minimální podíl zeleně na jednotlivých plochách 30%.

Výpočet podílu zeleně v blocích je uveden v části 5.8. Zeleň tvořící rekreační zázemí v rámci bloku 
bude realizována zejména kombinací výsadby stromů, keřů a zatravnění v souvislých plochách 
přednostně na plochách nezastavitelného vnitrobloku. Konkrétní vegetační a sadové úpravy budou 
řešeny s návrhem zástavby v navazujících stupních PD.

Koncepce zeleně ve veřejném prostoru ulic vychází z liniové výsadby stromu, kdy všechny 
ulice budou lemovány alejemi případně uličním stromořadím. Stromy budou umístěny v pruzích pro 
zeleň a parkování vozidel mezi chodníkem a komunikací v pravidelném rytmu střídání volných 
výsadbových ploch se zajištěným kořenovým prostorem s parkovacími stáními – výsadba stromu mezi 
každé 5. až 6. parkovací stání. 

Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky a prostorové uspořádání jednotlivých 
ulic, snášely zatížení městského prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem v průběhu celého 
roku. Zeleň se stává spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo navazuje i na své okolí. 
Navrhované druhové složení dřevin je jedno z možných řešení, přičemž při zpracování navazujících 
stupňů PD je zapotřebí dodržet doporučení ohledně dostatečné velikosti stromů. 

Vedení Inženýrských sítí (včetně ochranných pásem) je navrženo tak, aby sítě nekolidovaly s 
navrhovanou výsadbou stromů.

Navrhovaná ulice P1 je oboustranně lemována liniovou výsadbou stromů se střední
korunou. Linie stromů je umístěna do pruhu pro parkování vozidel na terénu. Na okrajích uličního 
profilu mezi uliční čarou a chodníkem jsou oboustranně navrženy zelené zatravněné pruhy. 
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Výsadba stromů je umístěna ve sponu cca 12,5 – 15 m, tj. namísto každého 5 či 6 
parkovacího stání.

Doporučený sortiment:
Ulice P3 - centrální stromořadí: 
Gleditsia triacanthos ´SKYLINE´ 

Ulice P1, P2, P4 – aleje či jednostranné stromořadí:
Gleditsia triacanthos ´SKYLINE´ 
ACER RUBRUM RED SUNSET (javor červený)
PRUNUS AVIUM „Plena“ (třešeň ptačí plnokvětá)

Stávající zeleň v kolizi s navrhovanými stavebními objekty bude odstraněna. 
V případě zachování stávající zeleně (stromů) je zapotřebí při realizaci provádět opatření proti 
poškození jejich nadzemní či podzemní části (kořenového systému).

Olomouc  05/2017 Lukáš Blažek 
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1. Zadání:
Záměrem investora je realizace územní studie ÚS-68 k možné zástavbě lokality tvořené 

v územním plánu města Olomouce plochami .03/036P a .03/038S. Zájmová plocha v půdorysném 
tvaru trojúhelníku je ohraničena na jihozápadě kolejištěm železniční trati č.275, na severovýchodě 
místní komunikací v ul.Tovární a na jihovýchodě silnicí I/35 vedenou na mostě.

Zástavba bude limitována hlukem z dopravy na hraničních pozemních komunikacích.
Úkolem této studie je zpracovat úrovně hluku z dopravy na pozemních komunikacích na 

zájmové ploše.

2. Vstupní údaje:
1. Územní plán s vyznačením lokality pro územní studii ÚS-68
2. Protokol o měření hluku evid.č.19/2016, SON servis s.r.o., 9/2016
3. Návštěva lokality, katastrální mapa, letecký snímek

3. Zpracování vstupních údajů
3.1.  Použitá literatura
1. Richard Nový – Hluk a chvění, ČVUT Praha 1995
2. Doc.Ing.Čechura – Stavební fyzika 10, ČVUT Praha 1999 
3. Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění
4. Nař.vlády č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění nař.vlády č.217/2016 Sb.
5. ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určová-

ní hladin hluku prostředí
6. ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecná 

metoda výpočtu
7. TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II.vydání), Schváleno 

MD-OPK č.j.279/2012-120-STSP/2 s účinností od 6/2012
8. Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004, časopis Planeta 2/2005
9. TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy

3.2. Legislativa
Zákon č.258/2000 Sb. ve znění zákona č.267/2015 Sb. definuje chráněný venkovní prostor 

staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §30 odst.3 rozumí 
nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, lázeňské rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních 
a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Rekreací se rozumí i pobyt na pozemku 
náležejícímu k bytovému nebo rodinnému domu. Chráněným venkovním prostorem stavby se pak 
rozumí venkovní prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště významného 
z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a 
funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem stavby se pak rozumí pobytové 
místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně 
obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy a chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory 
nemocnic a lázní) na:

LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin      a
LAeq,8hodin  = 55 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy se stanovuje pro 16 hodin denní a 8 hodin 

noční doby.

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku z dopravy na drahách mimo ochranné pásmo železniční tratě a pro chráněný venkovní 
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prostor a chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory 
nemocnic a lázní) na:

LAeq,16hodin = 55 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin      a
LAeq,8hodin  = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Hladina akustického tlaku z dopravy na pozemních komunikacích se stanovuje pro 16 hodin 

denní doby a 8 hodin noční doby.

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde 
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích a pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na:

LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin      a
LAeq,8hodin  = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Hladina akustického tlaku z dopravy na pozemních komunikacích se stanovuje pro 16 hodin 

denní doby a 8 hodin noční doby.

3.3. Situace
Lokalita vymezená kolejištěm železniční tratě č.275, místní komunikací v ulici Tovární a 

silnicí I/35 v Olomouci je v současné době zčásti nevyužita a z části je zastavěna komerčními 
objekty využívanými k podnikatelské činnosti. 

Záměrem investora je výhledově využít celou plochu území v souladu s územním plánem. 
K zástavbě bude zpracována územní studie.

Terén zájmové plochy je rovinatý. Těleso železniční tratě č.275 a místní komunikace 
v ul.Tovární jsou vedeny v rovině s terénem. Silnice I/35 je vedena na mostě s vozovkou ve výšce 
cca 8 m nad úrovní terénu v zájmové plochy. 

Zástavbu zájmové plochy limitují úrovně hluku z dopravy na komunikacích po obvodu 
zájmové plochy. Územní studie bude vytvořena na základě stanovení hlukové zátěže zájmové 
plochy.

Poloha zájmové plochy je zřejmá z leteckého snímku na obr.č.1

obr.č.1
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Na obr.č.2 je pohled na jihovýchodní část zájmové plochy se silnicí I/35 a na obr.č.3 je 
pohled na zájmovou plochu ze střechy komerční budovy od jihovýchodu

                                obr.č.2                                                               obr.č.3

3.4. Doprava
3.4.1. Silniční doprava
Silnice I/35 je páteřní městskou komunikací. Daný úsek silnice I/35 překračuje dvojici 

železničních tratí a několik silničních komunikací na mostě o šířce cca 22 m. Silnice I/35 je 
v daném úseku tvořena dvojicí jednosměrných dvoupruhových jízdních pásů o šířce 7,0 m
rozšířených o chodník oddělený od komunikace svodidly.  Po obou stranách mostní konstrukce je 
osazena betonová atika o výšce 100 cm nad úrovní vozovky. Podél jihovýchodní strany mostní 
konstrukce je na atiku upevněna protihluková stěna z organického skla v ocelovém rámu o výšce 
100 cm. Rychlost vozidel na mostě je omezena dopravním značením na 70 km/h. Povrch 
komunikace je v dobrém stavu.

V tabulce č.1 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku silnice I/35 dle výsledků sčítání 
dopravy pořádaném ŘSD ČR a.s. (sčítací úsek 7-4403) v roce 2010. Informace o počtu vozidel 
v dopravním proudu byly získány z internetových stránek společnosti ŘSD ČR, a.s.

 Tabulka č.1
dopravní zátěž v roce 2010

16 hodin denní doby 8 hodin noční dobykomunikace

OA + M NA + A NS + Z OA + M NA + A NS + Z

I/35, ul.Tovární 24788 3385 748 1923 414 169

Vysvětlivky:
OA + M osobní vozidla a motocykly
NA + A nákladní vozidla bez přívěsu nebo návěsu a autobusy
NS + Z nákladní soupravy (kamiony) a zemědělské stroje

Historie posledních 10-ti let ukazuje, že intenzita dopravy na této části silnice I/35 trvale klesá. 
Mezi roky 2000 a 20110 se počet vozidel snížil, a to zprovozněním dálnice D35 a omezením tranzitu 
nákladní dopravy, o cca 10 tisíc za 24 hodin průměrného dne. Předpokládá se, že pozitivní vliv 
vyvedení tranzitní dopravy na dopravní zátěž komunikace se již vyčerpal. Na komunikaci zůstala 
zachována vnitroměstská doprava a ta se bude vlivem zvyšujícího se počtu vozidel provozovaných 
na území města trvale zvyšovat. 

V roce 2015 nebylo sčítání vozidel pořádané ŘSD ČR a.s. provedeno a reálné dopravní 
zatížení komunikace v současné době tak není známé. V rámci zpracování této studie bylo 
provedeno kalibrační měření hluku pro hluk ze silnice I/35 a v rámci měření byla sčítána vozidla 
v intervalu délky 1 hodina.
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Třebaže je doba dopravního průzkumu velmi krátká ke stanovení průměrné dopravní zátěže 
komunikace je, v situaci nouze o relevantní výsledek sčítání, výsledek sčítání přepočten dle TP 189 
na orientační hodnotu celodenní dopravní zátěže daného úseku silnice I/35 v roce 2016. Výsledky 
statistického vyhodnocení dopravního průzkumu jsou v tabulce č.2

Tabulka č.2
Skupiny vozidel dle TP 189

Statistické ukazatele
O M N A K

sčítání - 1 hodina 1892 29 143 33 78

koeficient  km,d 15,3 13,5 13,33 15,3 14,6

koeficient  kd,t 0,97 1,06 0,8 0,84 0,78

koeficient kt,RPDI 0,94 0,6 0,93 0,87 0,95

24 hodin - roční průměr 26310 249 1416 372 835

24 hodin - roční průměr 29182

Vysvětlivky:
km,d (-) přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu

dopravy v den průzkumu (zohlednění denních variací intenzity dopravy)
kd,t (-) přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzity 
dopravy)

kt,RPDI (-) přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu 
průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních 
variací intenzity dopravy)

Dle možné nejistoty výsledku sčítání a dle možného růstu vozidel do roku 2020 byl statistický 
odhad počtu lehkých vozidel navýšen o 14% a odhad počtu těžkých vozidel o 3%. 

Dle „Novely metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004“ byly výsledky statistického 
zatížení komunikace vozidly v tabulce č.2 po navýšení rozděleny na 16 hodin denní doby a 8 hodin 
noční doby.

V tabulce č.3 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku I/35 dle výše popsaného 
postupu v roce 2020.

Tabulka č.3
dopravní zátěž v roce 2020

16 hodin denní doby 8 hodin noční dobykomunikace

OA + M NA + A NS + Z OA + M NA + A NS + Z

I/35, ul.Tovární 28097 1641 697 2180 201 163

Vysvětlivky: viz tabulka č.1

Místní komunikace v ul.Tovární je dopravně zatěžována pouze vozidly rezidentů bytových 
domů a vozidly zaměstnanců komerčních areálů v lokalitě jihovýchodně od silnice I/35. Intenzita 
stávající dopravy je v porovnání s dalšími zdroji hluku v lokalitě zanedbatelná a studie se provozem 
na místní komunikaci v ul.Tovární dále nezabývá.

3.4.2. Železniční doprava
Železniční trať č.275 je v daném místě vedena v rovině okolního terénu, je v daném místě 

jednokolejná a není elektrifikována. Trať nebyla po roce 2000 rekonstruována.
Po daném úseku železniční tratě projede pravidelně denně 34 osobních vlaků, z toho 5 v noční 

době a dále až 2 nákladní vlaky, z toho 1 v noční době. Všechny vlaky daným úsekem projíždějí bez 
zastavení.
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Osobní vlaky jsou obvykle tvořeny dvouvozovými soupravami Regio Nova ř.814. Nákladní 
vlaky jsou obvykle složeny z až deseti nákladních vozů tažených motorovou lokomotivou ř.735. 
Osobní i nákladní vlaky zde dosahují rychlostí cca 50 km/h. Údaje o osobní dopravě jsou převzaty 
z internetových stránek, jízdní řád platný od 12.6.2016. Údaje o nákladní přepravě byly poskytnuty 
pracovníkem SŽDC s.o.

3.5. Výpočet hladin akustického tlaku z dopravy na zájmové ploše
3.5.1. Silniční doprava
Ve venkovním prostoru pod úrovní vozovky silnice a nad úrovní vozovky silnice I/35 byl 

krátkodobě měřen hluk ze silniční dopravy. Měřící místo pod úrovní vozovky silnice I/35 bylo zvoleno 
přímo na zájmové ploše. Měřící místo nad úrovní vozovky silnice I/35 bylo zvoleno na střeše 
pětipodlažní kancelářské budovy na ul.Tovární 1059/41. Na těchto měřících místech byly měřeny 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy v průběhu denní doby tak, aby bylo možné 
kalibrovat následně vytvořený model šíření hluku na zájmové ploše. Výsledky měření byly 
zpracovány do protokolu o měření evid.č.19/2016, který je v příloze studie.

Hluková situace v lokalitě byla modelována pro rok 2020. Model respektuje výškové a směrové 
parametry komunikací, výškové parametry objektů a dosazená dopravní zátěž vychází z tabulky č.3. 
Model byl kalibrován na výsledky provedeného měření hladin akustického tlaku v denní a v noční 
době.

Výpočtový model byl zpracován ve variantě 1 pro stávající stav protihlukových opatření na 
mostě a ve variantě 2 po osazení stávající betonové atiky na mostě o protihlukovou stěnu o výšce 1
m ve shodě s protihlukovým opatřením realizovaným podél jihovýchodní strany mostu.

Níže uvedené výsledky výpočtu byly získány pomocí programu HLUK+ verze 9.07 z roku 2010. 
Program je zpracován na základě "Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy" vydané v 
časopisu Planeta číslo 2/2005 a na základě TP 219 vydaných MD ČR a platných od 1.1.2010.  

Zakreslení zájmové plochy po asanaci stávajících objektů na zájmové ploše do modelu lokality
je na obr.č.4. 

obr.č.4

Vzhledem k tomu, že na zájmové ploše nejsou dosud navrženy žádné stavby a nelze tak 
stanovit výpočtové body, je prezentace výsledků výpočtů realizována horizontálním rozložením 
zvukového pole ve výškách oken podlaží možných objektů. Se zástavbou zájmové plochy dojde ke 
změnám v rozložení zvukového pole.
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Na obr.č.5 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 2 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.5

Na obr.č.6 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 2 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.6
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Na obr.č.7 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 2 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.7

Na obr.č.8 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 2 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.8
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Na obr.č.9 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 5 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.9

Na obr.č.10 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 5 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.10



Výpočet hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru pro územní studii US-68 Tovární v Olomouci
Strana č.:10                                                                                                                                                                             Počet stran:16

Na obr.č.11 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 5 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.11

Na obr.č.12 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 5 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.12
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Na obr.č.13 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 8 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.13

Na obr.č.14 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 8 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.14
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Na obr.č.15 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 8 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.15

Na obr.č.16 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 8 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.16
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Na obr.č.17 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 17 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.17

Na obr.č.18 je tvar zvukového pole v denní době ve výšce 17 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.18
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Na obr.č.19 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 17 m nad terénem ve variantě 1 

obr.č.19

Na obr.č.20 je tvar zvukového pole v noční době ve výšce 17 m nad terénem ve variantě 2

obr.č.20
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3.5.2. Železniční doprava
Ve venkovním prostoru na zájmové ploše severovýchodně od železniční tratě byl krátkodobě 

měřen hluk z železniční dopravy. Na tomto měřícím místě byly měřeny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z železniční dopravy v průběhu denní doby tak, aby bylo možné kalibrovat 
následně vytvořený model šíření hluku na zájmové ploše. Výsledky měření byly zpracovány do 
protokolu o měření evid.č.19/2016, který je v příloze studie.

Hluková situace v lokalitě byla modelována pro intenzitu železniční dopravy v roce 2016. Model 
respektuje výškové a směrové parametry tratě, výškové parametry objektů a dosazená dopravní 
zátěž vychází z kapitoly 3.4.2. studie. Model byl kalibrován na výsledky provedeného měření hladin 
akustického tlaku v denní a v noční době.

Níže uvedené výsledky výpočtu byly získány pomocí programu HLUK+ verze 9.07 z roku 2010. 
Program je zpracován na základě "Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy" vydané v 
časopisu Planeta číslo 2/2005 a na základě TP 219 vydaných MD ČR a platných od 1.1.2010.  

Zakreslení zájmové plochy po asanaci stávajících objektů na zájmové ploše do modelu lokality
je na obr.č.4. 

Vzhledem k tomu, že na zájmové ploše nejsou dosud navrženy žádné stavby a nelze tak 
stanovit výpočtové body, je prezentace výsledků výpočtů realizována horizontálním rozložením 
zvukového pole ve výškách oken podlaží možných objektů. Se zástavbou zájmové plochy dojde ke 
změnám v rozložení zvukového pole.

Na obr.č.21 je tvar zvukového pole pro hluk z železniční dopravy v denní době ve výšce 5 m 
nad terénem zájmové plochy.

obr.č.21
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Na obr.č.22 je tvar zvukového pole pro hluk z železniční dopravy v noční době ve výšce 5 m 
nad terénem zájmové plochy. 

obr.č.22

4. Závěr
Záměrem investora je realizace územní studie ÚS-68 k možné zástavbě lokality tvořené 

v územním plánu města Olomouce plochami .03/036P a .03/038S. Zájmová plocha v půdorysném 
tvaru trojúhelníku je ohraničena na jihozápadě kolejištěm železniční trati č.275, na severovýchodě 
místní komunikací v ul.Tovární a na jihovýchodě silnicí I/35 vedenou na mostě. 

Zástavba bude limitována hlukem z dopravy na hraničních pozemních komunikacích.

Z prezentovaných horizontálních řezů akustickým polem pro hluk ze silniční a železniční 
dopravy vyplývá umístění možných chráněných objektů na zájmové ploše. Umístěním staveb, např. 
bariérových, na zájmovou plochu dojde ke změnám v prezentovaných zvukových polích. 

Modelový výpočet je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v 
principu unifikace vstupů do výpočtu, tzn., že všechna vozidla stejné kategorie jsou nahrazena 
ideálním vozidlem o stanovené hladině akustického tlaku v referenční vzdálenosti při unifikované 
rychlosti pohybu a v principu statistického stanovení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích 
v lokalitě. 



Příloha

Protokol o měření hluku z dopravy evid.č.19/2016



RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice
742 54 Bartošovice 192, IČO: 65907850 

tel: 602704256, e-mail:sonservis@seznam.cz
_______________________________________________________________

Předpokládaná hluková zátěž bytových domů
Za bariérovým domem při ul.Tovární v Olomouci

-------------------------------------------

Výsledky sčítání vozidel ŘSD ČR a.s. v roce 2016 na kontaktním úseku silnice I/35 v Tovární
ulici.

Tabulka č.1
dopravní zátěž v roce 2016

16 hodin denní doby 8 hodin noční dobykomunikace

OA + M NA + A NS OA + M NA + A NS

I/35 25590 2973 686 1720 316 112

Vysvětlivky:
OA + M osobní vozidla a motocykly
NA + A nákladní vozidla bez přívěsu nebo návěsu a autobusy
NS nákladní soupravy (kamiony)

Rozložení zvukového pole ve výšce 23 m nad úrovní terénu pro 8 hodin noční doby pro hluk 
ze silniční dopravy. Limitní hladina je 50 dB.



Můj komentář:
Počítáno na stávající stav mostní komunikace s betonovou bariérou výšky cca 1 m nad vozovkou 
komunikace.
Při výstavbě bariérového domu o výšce V.NP, tj. 16 m nad úrovní okolního terénu při patě mostu 
budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výšce 23 m (okno v VIII.NP) v noční době menší 
než 50 dB, tj. limitní hladina akustického tlaku. V denní době bez problému. Nižší podlaží bez 
problému.

Zpracoval: RNDr.Jiří Matěj, dne 11.4.2017



SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc, tel.: 602704256
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     7.9.2016                               19.10.2016  
     13.9.2016                  
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RNDr.Jiří Matěj
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Protokol o měření může být reprodukován jedině celý a s písemným souhlasem jeho zpracovatele.
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Měření hladin akustického tlaku

  Měřící přístroje: 
  1. Přesný analyzátor zvuku B&K 2260, v.č. 2375583 
  2. Měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 1903997
  3. Akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 1915133 
  4. Digitální registrační termohygrobarometr 
  typ D4130, v.č. 05910343, výr. COMET System Rožnov p.R.
  5. Anemometr TESTO 415, v.č.01120473
  6. Ocelové stáčecí pásmo ASSIST délky 5 m

 Měřící přístroj č.1 byl ověřen v ČMI Brno dne 8.4.2015
 Měřící přístroj č.2 byl ověřen v ČMI Brno dne 1.4.2015 
 Měřící přístroj č.3 byl kalibrován v ČMI Brno dne 3.4.2015
Měřící přístroj č.4 byl kalibr.v kal.lab. COMET System, kal.list 
                     05910343/000 ze dne 16.1.2006
 Měřící přístroj č.5 byl kalibr.v kal.lab. TESTO, kal.list 1977/05
                     ze dne 16.12.2005
 Měřící přístroj č.6 byl kalibr.v kal.lab.VÚGTK dne 2.3.2006

Nejistota měření: +- 1,8 dB
  

I. Podmínky měření
Metoda měření: Měření a zpracování jeho výsledků bylo provedeno dle ČSN

ISO 1996: Popis a měření hluku prostředí: Část 1 a Část 2
Účel měření: Kontrolní měření hladin akustického tlaku ze silniční a 

železniční dopravy                     
Doba měření: 7.9.2016: 13.00 – 15.00 hodin 
              13.9.2016: 16.30 – 17.30 hodin
Klimatické podmínky:

7.9.2016: jasno, teplota +28,5oC, relativní vlhkost 41%,
rychlost větru do 0,5 m/s
          13.9.2016: jasno, teplota +22,0oC, relativní vlhkost 46%,
rychlost větru do 1,5 m/s

II. Popis měření a jeho výsledky
Cílem měření bylo stanovit krátkodobou ekvivalentní hladinu akustic-

kého tlaku ze silniční dopravy ve venkovním prostoru při silnici I/35 
vedené na silničním mostě nad zájmovou lokalitou při Tovární ulici 
v Olomouci a z železniční dopravy na železniční trati č.275 vedené podél  
zájmové lokality. Výsledky měření nebudou sloužit k vyhodnocení hladiny 
akustického tlaku z dopravy, ale pouze ke kalibraci modelu šíření hluku 
z pozemních komunikací v lokalitě v rámci hlukové studie. 

K popisu hlukové zátěže v definovaném prostoru byla zvolena 2 měřící 
místa.

Měřící místo č.1 bylo zvoleno při okraji rovné střechy nejvyšší části 
dvou až šestipodlažní kancelářské budovy na ul.Tovární č.1059/41. Měřící
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místo bylo zřízeno ve vzdálenosti cca 63 m od středu přilehlého pásu 
čtyřproudé komunikace I/35 a ve výšce cca 2,5 m nad úrovní střešního 
pláště, ve výšce cca 25 m nad úrovní okolního terénu a ve výšce cca 15 m 
nad vozovkou komunikace silnice I/35. Měřící mikrofon byl upevněn na 
stativu a byl orientován vodorovně a kolmo k ose komunikace.

Dominantním zdrojem hluku je silniční doprava na silnici I/35.
Komunikace v lokalitě je vedena na mostě ve výšce cca 8 m nad úrovní 

okolního terénu. Asfaltový povrch komunikace je v zachovalém stavu. V době
měření byla vozovka suchá.

V měřícím intervalu byly měřeny jednosekundové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku. Z naměřených hladin byly vyloučeny hladiny akustického 
tlaku produkované zdroji nesouvisejícími s dopravou na veřejných 
komunikacích (letecká doprava, pohyb a hovor osob, apod.). 

V době měření byla sčítána vozidla v dopravním proudu pohybující se 
po silnici I/35. Vozidla jsou dělena na osobní a motocykly, na nákladní 
vozidla, vč. autobusů a na nákladní soupravy, vč. zemědělských strojů.  

Poloha měřícího místa č.1 je zřejmá z leteckého snímku lokality při 
ul.Tovární na obr.č.1.

obr.č.1



Protokol o měření evid. č.:  16/2016
                                                                                         Strana č.: 4
                                                                                         Celkový počet stran: 5

Na obr.č.2 a obr.č.3 je pohled na měřící místo na střeše kancelářské 
budovy

              obr.č.2                               obr.č.3

Výsledky měření a sčítání vozidel na silnici I/35 jsou v tabulce 
č.1.

  
Tabulka č.1

počet vozidel v dopravním proudu naměřená hladina akustického tlaku

za 1hodinu v obou směrech LAeq,T L5 L95doba měření

OA + M NA + A NS + ZS dB dB dB

7.9.2016 13.05 - 14.05 1921 176 81 62,9 65,9 58,0

Poznámka: Označení měřených veličin
LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku v měřícím intervalu T

udaném ve sloupci "Doba měření"
LN distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku překračo-

vanou v N procentech měřícího intervalu T, hladinu L95 lze považo-
vat za hladinu akustického tlaku pozadí, hladinu L5 lze považovat
za průměr maximálních hladin akustického tlaku

OA + M osobní vozidla a motocykly
NA + A nákladní vozidla bez přívěsu nebo návěsu a autobusy
NS + Z nákladní soupravy (kamiony) a zemědělské stroje

   

Měřící místo č.2 bylo zvoleno na travnaté části parc.č. 649/3, k.ú. 
Hodolany. Měřící místo bylo zřízeno ve vzdálenosti cca 70 m od středu 
přilehlého pásu čtyřproudé komunikace I/35 a ve výškách cca 1,5 m a 4,5 m 
nad úrovní okolního terénu, tj. ve výškách 6,5 m a 3,5 m pod úrovní 
vozovky silnice I/35. Měřící místo bylo zřízeno ve vzdálenosti cca 35 m o 
jednokolejného kolejiště železniční tratě č.275. Měřící mikrofon byl 
upevněn na stativu a byl orientován vodorovně a kolmo k ose komunikace.

Dominantním zdrojem hluku je silniční doprava na silnici I/35, při 
průjezdu vlaku pak železniční doprava na trati č.275.

Komunikace v lokalitě je vedena na mostě ve výšce cca 8 m nad úrovní 
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okolního terénu. Asfaltový povrch komunikace je v zachovalém stavu. 
V době měření byla vozovka suchá.

V měřícím intervalu byly měřeny jednosekundové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku. Z naměřených hladin byly vyloučeny hladiny akustického 
tlaku produkované zdroji nesouvisejícími s dopravou na veřejných 
komunikacích (letecká doprava, pohyb a hovor osob, apod.). 

Na komunikaci není z měřícího místa vidět a tak v době měření nebyla 
sčítána vozidla v dopravním proudu pohybující se po silnici I/35. 
Předpokládá se, že intenzita dopravy je na běžné denní úrovni.   

Poloha měřícího místa č.2 je zřejmá z leteckého snímku lokality při 
ul.Tovární na obr.č.1.

Na obr.č.4 a obr.č.5 je pohled na měřící místo na travnaté ploše pod 
úrovní vozovky komunikace I/35

              obr.č.4                               obr.č.5

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku ze silniční dopravy 
v měřícím intervalu o délce 30 minut pro měřící mikrofon ve výšce 1,5 m 
nad úrovní okolního terénu. 

LAeq,30minut = 53,1 dB 

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku ze silniční dopravy 
v měřícím intervalu o délce 30 minut pro měřící mikrofon ve výšce 4,5 m 
nad úrovní okolního terénu. 

LAeq,30minut = 54,1 dB.

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku z železniční dopravy 
pro měřící interval o délce 22 sekund pro průjezd osobního vlaku pro 
měřící mikrofon ve výšce 4,5 m nad úrovní okolního terénu. 

LAeq,22s = 65,3 dB.
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