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A.1. ZÁKLADNÍ POPIS A ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ

Plocha podél Pražské ulice je ponechána pro objekty veřejné vybavenosti.

Širší vztahy

Sociální vztahy, variabilita, etapy

Území, vymezené pro územní studii, je umístěno na jihozápadním okraji města. Jde o
nezastavěné území mírně svažité k západu a k severu. Území má nepravidelný tvar a je
vloženo mezi bývalý statek a nepravidelný okraj současné zástavby.

Struktura zástavby je určena většinově pro rodinné domy, i však je však možno rozlišit mezi
různým sortimentem bydlení – od soc. bytů, přes ekonomické řadové domy, isolované domy na
menších pozemcích (cca 500 m2) až po rozměrné isolované domy na velkých pozemcích.
Struktura zástavby umožňuje též výstavbu po etapách tak, aby výstavba další části
neobtěžovala rezidenty již dokončených částí.

Vztah k územnímu plánu
Studie respektuje funkce a hranice ploch tak, jak jsou územním plánem stanoveny. Většina
ploch, označených Z.VV11, Z.VV.14, Z.VV18) je určena k rodinnému bydlení městské a
příměstské formy. Část plochy (Z.VV.11) je určena pro občanskou vybavenost. Součástí území
jsou i plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství. Okrajové plochy jsou určeny pro zeleň
(ZV-N). Část plochy nad statkem byla na základy dohody s městem rezervována pro bydlení
v bytových domech (jako případná rezerva pro sociální bydlení).
Urbanistické řešení

Parkování
Základním požadavkem je parkování na vlastním pozemku – tedy umístění dvou parkovacích
míst (garáž nebo volné místo) na pozemku rodinného domu. Návštěvnická stání je možno
umístit v ulici. Urbanistická studie vymezuje šířku veřejného prostranství, které je určeno pro
komunikaci. Podle charakteru jsou stanoveny šířky těchto prostranství na 8, resp. 9 m.
Členění těchto ploch na chodníky, vozovku, parkování a doplňkovou zeleň je detailně
zpracováno ve výkresu dopravy.

Základní urbanistická koncepce byla ovlivněna těmito faktory:


Omezené možnosti dopravního napojení ze stávající uliční struktury



Respektování územním plánem navržené dopravní osy



Konfigurace terénu




Bilance

Plocha řešeného území

12,50 ha

Počet rodinných domů

84 (9 velkých isolovaných RD, 53 malých RD, 22
řadových RD

Krajinné souvislosti (možnost výhledů, vazba na stávající rekreační trasy)

Počet bytových domů

5 po 20 bytů

Možnost využít rozličných forem rodinného bydlení

Předpokládaný počet obyvatel

cca 480

Počet parkovacích míst na terénu

cca 195

Celé území se rozpadá ne několik částí

Nejvýraznější strukura je vytvořena ve východní části. Zde se předpokládá vytvoření zástavby
ve formě kruhové výseče, na jedné straně omezené hlavní dopravní osou a na druhé straně
stávající rekreační trasou. Záměr je podpořen třemi čtvrtkruhovými komunikacemi, ze kterých
jsou přístupné jednotlivé domy. Jednotlivé ulice, pokud možno sledují vrstevnice. Soubor jer
rozčleněn radiálně probíhajícími zelenými pruhy, které procházejí kolmo po svahu, propojují
nejvyšší místo (optimální výhled) se spodní procházkovou cestou. Celý soubor je tak dobře
napojen na dopravní infrastrukturu i na pěší rekreační trasy.
Střední část území je navržena pro rodinnou řadovou zástavbu. Zástavba je rozdělena do
několik řad, dopravně napojených na hlavní příjezdovou osu.

Rodinná zástavba isolovanými domy je navržena ve „zbytkovém“ území, které je vymezeno
nesourodou stávající parcelací.
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V západní části je umístěna plocha pro bytové domy. Předpokládají se třípodlažní domy,
umožňující orientaci bytů východ-západ.
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A.2. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ

A.4. KONCEPCE OBJEKŮ FORMUJÍCÍCH VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
Regulativy

Veřejné prostranství
S výjimkou komunikací a soukromých ploch rodinných domů lze za veřejné prostranství
považovat celou zbývající plochu řešeného území. Zvýrazněný význam pro veřejná
prostranství mají ale tyto vymezené plochy:





Plocha mezi bydlením a vybaveností je určena pro sportoviště a dětské hřiště. Navazuje
na obvodovou pěší komunikaci.



Výšková hladina jednotlivých objektů



Oplocení – max. výška včetně soklu 1,5m, sokl max. výška 0,3m, průhledné provedení

Veřejně přístupné plochy mezi bytovými domy, propojovací pěší trasy
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Osy komunikací, vztahující se k „pevnému bodu“ (střed kruhového výseče nebo
návaznost na stávající komunikace.
Rozměry uličního prostoru – šířky vozovky, chodníků i ostatních prvků uličního
prostranství

Pro východní segment jsou kromě obecných regulativů (viz výkres) stanoveny
detailnější regulativy pro uliční prostor:
o Předzahrádky bez oplocení
o Vnitřní dělení pozemků – oplocení max. do výšky 1,2m
o Oplocení na vnějším obvodu segmentů max. výška včetně soklu 1,5m, sokl max.
výška 0,3m, průhledné provedení

Plochy zeleně jsou předurčeny charakterem vlastního návrhu a lze je rozdělit do
několika skupin.



Regulační čáry, stanovující závaznou hranu domů směrem ke komunikaci.



Zeleň





Ucelený systém veřejných prostranství je součástí segmentu ve východní části. Začíná
promenádou s vyhlídkou v horní části, několika příčnými pruhy prochází napříč
zástavbou a končí na obvodové pěší cestě. Plynule také navazuje na cyklistickou a pěší
trasu východním směrem.

A.3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ



Smyslem regulace je zajistit, aby se výstavba rozvíjela podle stanoveného schématu a aby byl
po realizaci dodržen urbanistický návrh. Stanoveny byl proto základní principy:

Parková zeleň – Jde o doprovodnou nízkou zeleň, která doplňuje odpočinkové plochy,
plochy hřišť i pěších cest. Jsou to plochy keřů, záhonů i ostatních parkových prvků
s doprovodem parkového mobiliáře (lavičky, stolky, koši na odpadky atd.). Tyto plochy
by měly být řešeny zahradním architektem tak, aby měly zřetelný koncept

o Pro jednotlivé skupiny (min. skupina domků mezi komunikací a zeleným pruhem)
společný projekt úprav předprostoru.

Regulativy jsou stanoveny tak, aby jednotlivé prvky nebyly přeurčeny, tedy aby byla ponechána
možnost jisté vůle při návrhu jednotlivých domů (hloubka, šířka domu).

Vysoká rozvolněná zeleň – má isolační funkci tam, kde je třeba odclonit rekreační
plochy od rušivých funkcí
Louky, volné plochy – v místě přechodu do volné krajiny

Doporučená isolační zeleň – plocha je již mimo řešené území, proto může být pouze
doporučená. Jde však o odstínění bytové zástavby od připravovaného sběrného dvora.
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A.5. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

–podélná stání, nebo kolmá stání.

Trasy obslužných a pěších komunikací, jsou vymezeny v rámci stávajících a navržených
komunikací pro dopravní napojení na městský dopravní skelet. Návrh je vymezen těmito
podmínkami:

Koncepce dopravní infrastruktury




hlavní napojení řešeného území je navrženo na severním okraji lokality do ulice Pražská,
(silnice II/114) a na jižním okraji lokality do ul. Rpetská (místní obslužná komunikace).
lokalita je dále připojená v západní části na místní obslužnou komunikaci v ul. Lipová,
v jižní části dvěma rameny obytné ulice na ul. Rpetská.

Místní obslužné komunikace jsou navrženy ve funkční třídě C a D v různých kategoriích dle jejich
dopravního významu v lokalitě a v kategorii podle ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací (dvoupruhová komunikace, prostor pro místní komunikaci, šířka hlavního dopravního
prostoru, rychlost 20-50 km/h):


Větev 1 (dl. 344,955 m) - Páteřní komunikace se je navržena v kat. MO2 18,65/12/50 km/h
a je složena z vozovky š. 6,0m, oboustranného chodníků š.2,0 m a 2,50 m, zeleného
pruhu šířky 3,15 m a kolmého parkovacího pruhu šířky 5,0 m V severní časti lokality je
kategorie odlišná: MO2 15/7/50 km/h a je složena z vozovky šířky 6,0 m, oboustranný
chodník šířky 2,0 m a zelený pruh šířky 5,0 m,

Komunikační systém v území má různý charakter:
Hlavní příjezdová osa vychází z plánované křižovatky s Pražskou ulicí a vede na křížení
Malinové a Rpetské ulice. Z této komunikace je napojena většina území. Jen dílčím způsobem
je napojena ulice před bytovými domy s rozšířenou částí Lipové ulice. V dalším průběhu je
Lipová ulice pro dopravu uzavřena.
V situaci jsou stanoveny základní regulativy veřejných prostorů. Podle charakteru komunikace
jsou stanoveny šířky uličního prostoru 8,0 m nebo 9,0 m (hlavní komunikace). V obytných
částech je to 8 m. Parkování u rodinných domů musí být vždy na vlastním pozemku.
Návštěvnická stání je možno umístit na komunikaci. U bytových domů je uvažováno s kolmým
parkováním - 90 míst. Je tak splněn požadavek 1,5 parkoviště na jeden byt.
Komunikační síť je navržena místními komunikacemi s oboustrannými chodníky a veřejnou
zelení a obytnými ulicemi s parkovacími pruhy. Jako standard lokality je navržen dostatek
veřejných parkovacích míst. Parkovací místa na soukromých stavebních pozemcích RD jsou
podmínkou k zajištění trvalé průjezdnosti všech komunikací.
B) VEŘEJNÁ DOPRAVA



Větev 2 (dl. 309,040 m) – místní komunikace navržená v kategorii MO 14,5/12/50 km/h a
je složena z vozovky š. 6,0 m, oboustranného chodníku šířky 1,50 a 2,0 m a parkovacího
pruhu š. 5,0 m,



Větev 3 (dl. 222,673) – Obytná zóna je navržena v kategorii D1 8/7/20,



Větev 4 (dl. 76,559 m) - Obytná zóna je navržena v kategorii D1 8/7/20,



Větev 5 (dl. 166,649 m) - Obytná zóna je navržena v kategorii D1 8/7/20,



Větev 6 (dl. 407,120 m) - Obytná zóna je navržena v kategorii D1 9/7/20,

Samostatné pěší cesty navazují na navržené místní komunikace. V navrhované zástavbě je
uvažováno s chodníky podél místních obslužných komunikací. V obytné zóně chodníky navržené
nejsou, protože obytná zóna funguje jako plocha pro smíšený provoz chodců a vozidel. V místě
obytné zóny budou provedené umělé vodící linie – dlažba s drážkou.



Větev 7 (dl. 286,821 m) – Komunikace je navržena v kategorii D1 9/7/20,

D) DOPRAVA V KLIDU



Větev 8 (dl. 164,583 m) - Obytná zóna je navržena v kategorii D1 9/7/20,

Navržený podélný sklon komunikací bude kopírovat co nejvíce terén (min. podélný sklon nesmí
klesnout pod 0,5 %, max. u obytné zóny nesmí překročit 8,3 %).
Pro zklidnění dopravy v obytných zónách jsou navrženy příčné prahy na vjezdech. V obytné zóně
jsou par navržené šikany a přeházené parkovací pruhy.
Podél obslužných komunikací jsou navrženy chodníky v šířce min. 1,50 m.
Odstavná a parkovací stání u nových staveb budou vždy řešena jako součást stavby, jako
neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby a pro návštěvníky a dopravní obsluhu
jsou navržena parkovací místa v uličním prostoru. U navržených rodinných domů je uvažováno
s vestavbou min. jednoho odstavného stání na bytovou jednotku a krátkodobým parkováním na
pozemku. Krátkodobé parkování pro návštěvníky je navrženo v přidruženém dopravním prostoru
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A) SILNIČNÍ DOPRAVA
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Stávající zastávka MHD je v ulici Pražská – Hořovice nemocnice rozcestí. Na zastávce zastavují
4 linky MHD. Četnost spojů činí obousměrně cca 20 spojů/den. Zastávky budou kapacitní i po
dokončení řešené lokality.
C) NEMOTOROVÁ DOPRAVA

Pro řešení dopravy v klidu je závazná ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde je
jasně specifikováno, že odstavná a parkovací stání u nových staveb musí být řešena jako
součást stavby, nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby. V
konkrétních případech lze požadavky na parkování dále upravit obecně závaznou vyhláškou,
schválenou zastupitelstvem v souladu se zákonem o obcích.
U navržených rodinných domů je uvažováno s min. jedním odstavným stáním na bytovou
jednotku a krátkodobým parkováním na pozemku. Krátkodobé parkování pro návštěvníky je
navrženo i v přidruženém dopravním prostoru (na jednu bytovou jednotku jedno podélné stání v
návaznosti na vjezd na pozemek). V souladu se strmým nárůstem stupně automobilizace za
poslední léta je řešena potřeba zásadního řešení dopravy v klidu ve městském organizmu. V
lokalitě je navrženo parkování v podélných parkovacích pruzích v rámci obytných zón

Dopravní infrastruktura

LUCIDA s.r.o.
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A.6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
A.6.1. Vodovod, kanalizace a zásobování plynem
Vodovod
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Vodovodní řady lokality budou napojeny na stávající řady v ulici Jahodová, Lipová a Rpetská.
Připojované pozemky řešené lokality jsou v územním plánu určené pro výstavbu rodinných a
bytových domů. Řešená lokalita bude napojena na vodovodní síť až po zkapacitnění
zásobování pitnou vodou v dotčené části obce. Vzhledem k tomu, že v současné době , dle
sdělení VAK Beroun, kapacita zásobování pitnou vodou v Hořovicích neumožňuje rozšiřování
vodovodní sítě a další navýšení odběru pitné vody, bude nutné specifikovat v dalším stupni
projektové dokumentace důvody nedostatečné kapacity pitné vody pro město Hořovice a
stanovit způsob napojení, ať již formou trvalé, nebo dočasné stavby- např. navržení nových
zdrojů vody (podzemní, povrchové), zvětšení kapacity přívodních potrubí, provedení
akumulace vody, tj výstavba vodojemů, atd. Toto vše navrhujeme řešit při zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí ve spolupráci s VaK Beroun, a dotčenými orgány
(zejména životní prostředí Hořovice).
Vodovodní řady budou z PE 100, SDR 11, 125x11,4 a 110x10 v lokalitě budou v maximální
míře zokruhovány. Řady budou opatřeny identifikačním vodičem. Na vodovodních řadech
budou osazeny nadzemní a podzemní hydranty. Hydranty mimo požární účely budou sloužit
převážně jako vzdušníky event. kalníky.
Uzavírací armatury budou šoupata krátkých délek. Pro ovládání armatur budou použity zemní
soupravy teleskopické. Šoupátka budou použita na všech odbočení včetně napojení hydrantů.
Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m od vnějšího okraje potrubí.
Pro situování vodovodu platí ĆSN 736005. Podmínky pro výstavbu určuje TNV 755402 pro
navrhování a provádění zemních prací platí ČSN 733050. Provádění tlakových zkoušek bude
prováděno dle ČSN 755911. Dále platí ČSN 736611, ČSN 755411.
Přípojky budou zkoušeny podle stejných pravidel jako řady event. jednou tlakovou zkouškou
zkušebním přetlakem rovným 1,3 násobku max. provozního přetlaku.
Přípojky budou DN 50 a DN 32 z PE-X nebo PE-HD 100 s ochrannou vrstvou. Přípojky budou
vedeny ve sklonu min. 10 %o k místu napojení. Pro bytové domy a rodinné domky bude
provedeno napojení pomocí navrtávacího pasu se šoupětem a zemní soupravou. Přípojky
budou ukončeny ve vodoměrné šachtě event. v objektu (dle požadavku správce vodovodu).
Šachta bude rozměrů 900 x 1500 mm event. kruhová  1200 mm. Hloubka šachty bude 1800
mm.
Pažené výkopy budou pro vodovodní potrubí v nezámrzné hloubce tj. krytí potrubí 1,5 m.
Pro jednotlivé objekty (bytové a rodinné domy) bude vždy samostatná přípojka (vodovodní,
plynovodní a splaškové kanalizace).
Celková spotřeba pitné vody pro lokalitu je dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.:
Qp = 480 x 35 = 16800 m3/rok tj. 46 027 l/den,
Qmax.d = 59 375 l/den (kd = 1,29),
Qmax.h = 1,581 l/s (kh = 2,3) .
V případě etapizace je možná realizace řadu V1, V3, V6 - 39 RD. V5 -14 RD. V2- 7 ŘRD, 5 BJ.
V4- 9 RD, 15 ŘRD. Samozřejmě s řadem který umožní napojení na stávající sítě.
Potřeba vody pro 39 RD je Qp = 5460 m3/rok , Qmax.d = 19297 l/d, Qmax.h = 0,514 l/s.
Potřeba vody pro 14 RD je Qp = 1960 m3/rok , Qmax.d = 6927 l/d, Qmax.h = 0,184 l/s.
Potřeba vody pro 7 ŘRD a 5 BJ je Qp = 6055 m3/rok , Qmax.d = 21400 l/d, Qmax.h = 0,570 l/s.
Potřeba vody pro 9 RD a 15 ŘRD je Qp = 3325 m3/rok , Qmax.d = 11751 l/d, Qmax.h = 0,313 l/s.
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Pokud se týká požární vody, vnitřní i vnější odběrná místa budou navrženy ve shodě s ČSN
730873. U objektů bytových domů, kde je plocha požárního úseku s ≤ 200 m2 (řadové RD),
musí být hydrant vzdálen od objektu max. 200 m a mezi sebou max. 400 m. Pro bytové domy
o ploše požárního úseku 120  s ≤ 1000 musí být hydrant od objektu max. 150 m a mezi sebou
max. 300 m. Pro bytové domy o ploše požárního úseku 1000  s ≤ 2000 musí být hydranty od
objektu max. 150 m a od sebe max. 300 m. Pro bytové domy s  2000 musí být od objektu
umístěny hydranty max. 100 m a mezi sebou max. 200 m.
Pro rodinné domy při ploše požárního úseku s ≤ 200 m2 postačuje přívodní potrubí DN 80. Pro
objekty 120  s ≤ 1000 - DN 100, objekty 1000  s ≤ 2000 - DN 125, a objekty s  2000 m2
postačuje přívodní potrubí DN 150.
Veškeré hydranty je možné využít jako požární. Na potrubí DN 150 budou umístěny dva
nadzemní hydranty a jeden podzemní a na řadu V2 jeden podzemní.
Dle čl. ČSN 730873 musí být na nejnepříznivěji položeném nadzemním hydrantu zajištěn
statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa.
Dle čl. 8.2. ČSN 730873 musí být k vnějšímu odběrnímu místu (veškeré hydranty) trvale
zajištěn volný přístup (doporučuje se volná manipulační plocha alespoň 3,0 m2) – navržená
komunikace bude tomuto požadavku vyhovovat a není nutné zřizovat plochu pro odstavení
požárního vozidla.
Navržené řady:
V1 – PE 100, SDR 11, 110 x 10, dl. 648,20 m
V2 – PE 100, SDR 11, 125 x 11,4, dl. 259,40 m
V3 – PE 100, SDR 11, 110 x 10, dl. 290,80 m
V4 – PE 100, SDR 11, 75x6,8, dl. 71,0 m
V5 – PE 100, SDR 11, 110 x 10, dl. 177,10 m
V6 – PE 100, SDR 11, 110 x 10, dl. 305,90 m
Hydranty nadzemní umístěné dle ČSN 73 0873 budou DN 100
Hydranty podzemní DN 80
Přípojky budou DN 50 pro bytové domy a DN 32 pro rodinné domy. Přípojky budou z PE-X
nebo PE-HD 100 s ochrannou vrstvou.
Plynovod
Plynovodní řady budou napojeny na stávající řady STL v ulici Jahodová, Lipová a
Rpetská. Dle sdělení provozovatele distribuční soustavy jsou požadované příkony zajištěny a
napojení nových plynovodních řadů, navrhovaných ve studii, na stávající distribuční síť je
možné.
Napojení bude provedeno dle zásad části II TPG 905 01, a TPG 921 01. Napojení musí být
projednáno mimo jiné také s provozovatelem plynárenského zařízení i KSÚS.
Trubky a kompletační prvky budou z PE 100 v tlakové hladině do 0,4 MPa. Koeficient
bezpečnosti musí splňovat podmínku C rovno nebo větší než 2,5.
Volba trasy, materiál řadů, přípojek, signalizačního vodiče, výstražné fólie, technologické
požadavky na výstavbu (montáž, svařování, obsyp, zásyp, tlakové zkoušky atd.) budou ve
shodě s platnými předpisy ČSN, TPG) a včetně odsouhlasení provozovatelem zařízení. Tj.
volba trasy plynovodu ve shodě s ČSN EN 12 007, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005.
Každá přípojka bude napojena z plynovodu přivařovacím, navrtacím T - kusem. Ukončení
přípojky bude ve skříni HUP v nadzemním provedení. Spojování potrubí bude prováděno dle
TPG 921 01 (elektrotvarovky). Obsyp a zásyp dle TPG 702 01 se předpokládá těženým pískem
bez ostrohranných zrn s velikostí nejvýše 16 mm. Podsyp min. 0,1 m, obsyp min. 0,2 m.
Tlakové zkoušky a dozor dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12327 a TPG 702 01.
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V případě výstavby řadů bezvýkopovou technologií je nutné mimo projednání se správcem
(vlastníkem) zařízení postupovat především dle TPG 70201. Navrhujeme metodu řízeného
mikrotunelování, při kterém lze provádět po celé délce úseku potrubí stálou směrovou a
výškovou kontrolu vrtné hlavy a úpravy směru trasy.
Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m.
Předpokládaná spotřeba plynu Qhmax  350,4 m3/hod, Qr  324 000 m3/rok. Je uvažována
spotřeba plynu RD – Qh = 3,2 m3/hod, Qr = 3 000 m3/rok, byt - Qh = 1,7 m3/hod, Qr = 1 500
m3/rok. Celkem ŘRD a RD 84 a 48 b.j. Řady STL jsou navrhovány dn 90 a dn 63, přípojky dn
32 a dn 40.
Navržené plynovodní řady:
P1 – PE 100, SDR 11, 63 x 5,8, dl. 387,00 m
P2 – PE 100, SDR 11, 90 x 8,2, dl. 240,00 m
P3 – PE 100, SDR 11, 63 x 5,8, dl. 412,00 m
P4 – PE 100, SDR 11, 63 x 5,8, dl. 68,50 m
P5 – PE 100, SDR 11, 63 x 5,8, dl. 160,00 m
P6 – PE 100, SDR 11, 63 x 5,8, dl. 152,00 m
Dešťová kanalizace

12 / 2018

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo ve shodě s hydrogeologickým posudkem
lokality, ČSN 759010, TNV 759010,. Návrh respektuje nepříznivé geotechnické vlastnosti,
pokud se týká propustnosti. Území z hydrogeologického hlediska náleží pořadí číslo 1-11-040310-0-00 s názvem toku Tihlava. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 10 m.
Dle ČSN 759010 se jedná o srážkové vody podmínečně přípustné. Vzhledem k charakteru
komunikace, která bude sloužit převážně pro vlastníky rodinných domů a vlastníky bytů
v bytových domech je malé nebezpečí znečištění komunikace.
Hospodaření se srážkovými vodami bude vedené snahou o maximální využití evaporace a
transpirace za účelem maximálního zdržení vody v lokalitě. Dále je navržen přepad dešťové
vody. Za tímto účelem je navrženo odvedení dešťové vody do potoka parc. č. 981/2.
Celkové množství srážkových vod je Qd = 311,5 l/s. (při Ared = 15193,7 m2). Při koeficientu
vsaku
Kv = 1.10-6 m/s a Ared = 15193,7 m2 vychází retenční objem Vvz = 601,78 m3 (při Avsak = 3130
m2,
tc = 720 min, hd = 39 mm). Vsakovací odtok Qvsak = 1,57.10-3 m3/s a doba prázdnění Tp =
106,5 hod  72 hod ČSN 759010). Vsakovací pole překračuje plochu odvodňované lokality
z tohoto důvodu je navržen odtok do recipientu. Jsou použity údaje pro 5 letou návrhovou
srážku dle srážkoměrné stanice Plzeň Doudlevce.
Předpokládá se, že většina ploch bude vsakována. Tj. vsakování bude přes zatravněnou
humusovou vrstvu (k ≥ 1.10-5 m/s). Plošné vsakování bude doplněno uličními vpusťmi. Vpusti
stejně jako revizní šachty na drenážním potrubí budou s lapačem písku. Je navrženo drenážní
potrubí s větší kruhovou tuhostí SN 12 dtto dešťové kanalizační potrubí SN 12 a na přechodu
přes komunikaci SN 16. Přechod přes komunikací II/114 bude proveden bezvýkopově. Hlavní
dešťové drenážní potrubí (řad D1) je navrženo DN 300. Ostatní DN 250 (řad D2) a DN 200.
Retenční vsakovací rýhy budou obsypány štěrkem 16/32 na který bude uložena geotextilie.
Rýhy se předpokládají šířky 800-1000 a hloubky 1000 mm v hloubce cca 1500-2000 mm.
Vyústění přepadové dešťové vody bude pomocí výústního objektu.
Pro předběžný výpočet nebyla zahrnuta evaporace a transpirace.
Dešťové vody z komunikací, parkovišť a chodníků budou primárně odvedeny do zelených
ploch, kde budou vsakovány, dešťové vody budou díky průtoku přes humózní vrstvu
předčištěny.
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Jsou uvažovány hladké plnostěnné PVC trubky Q-DRAIN SN 12. Část dešťových potrubí je
navržena z potrubí PVC QUANTUM SN 12 a SN 16. Je samozřejmě možné zvolit jakýkoliv typ
potrubí je však potřebné zachovat DN a SN potrubí.
D0 – QUANTUM – SN 12, DN 300 dl. 117,60 m
D1 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 300 dl. 218,8 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 300, dl. 51,0 m
D2 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 250 dl. 457,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 250, dl. 12,0 m
D3 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 87,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 200, dl. 153,0 m
D4 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 371,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 200, dl. 36,0 m
D5 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 158,5 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 200, dl. 43,0 m
D6 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 261,5 m
D7 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 56,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 200, dl. 8,5 m
D8 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 124,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 200, dl. 27,5 m
D9 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 200 dl. 124,5 m
D10 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 250 dl. 125,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 250,dl. 41,5m
D11 – PVC Q-DRAIN – SN 12, DN 250 dl. 126,0 m, PVC - QUANTUM – SN 16, DN 250,dl. 43,5m

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace bude napojena řadem T1 PE 100, SDR 11, 75x6,8 a PP-SN 12
DN 300 do stávající kanalizace v ulici Lipová. Napojení bude přes uklidňovací šachtu. Do
čerpací stanice bude splašková voda přivedena gravitačním potrubím DN 300.
Minimální sklon bude 14 %o. Potrubí bude ukládáno většinou v suchu, je navrženo potrubí
hladké PP MASTER SN 12 (nebo vyšší kruhové tuhosti).
Na řadech budou umístěny betonové revizní a spojné šachty DN 1000. Šachta na gravitační
kanalizaci před čerpací stanicí bude opatřena vřetenovým šoupátkem DN 300 s teleskopickým
prodloužením k ovládání T klíčem pro možnost uzavření nátoku na ČS. Dle dodaného typu
šoupátka je nutné upravit dno šachty.
Výtlačné potrubí bude z PE DN 75x6,8 – PE 100, SDR 17 – PN 10. Tlakové potrubí bude
spojováno svařováním elektrotvarovkami.
Revizní šachty z prefabrikátů (skruže vnitřního profilu DN 1000 včetně přechodových skruží,
desky, vyrovnávacích prstenců a šachtového dna) musí být vodotěsné. Ve skružích musí být
zabudována stupadla žebříková litinová, první stupadlo pod vstupním otvorem musí být
kapsové. Je možné použít šachty běžné sestavy event. nízké sestavy (šachta se zákrytovou
deskou).
V komunikacích bude použit poklop (vyosený vpravo od osy kanalizace ve směru průtoku)
vyráběný dle ČSN – EN 124, třídy D 400 světlosti DN 625 kruhový, odvětraný. Víko poklopu
celolitinové s dosedací plochou opatřenou lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou
z polychlorpenu ( tvrdost 7015, Shore A dle DIN 53505 se dvěma otvory pro zámky.
Event. je možné použít uzamykatelný poklop z tvárné litiny s víkem uloženým na kloubu,
s tlumícím elastomerovým kroužkem s ventilačními otvory tř. D 400, který odpovídá svým
provedením ČSN EN 124. Poklopy se osazují kloubem proti směru jízdního pruhu.
Stupadla a žebříky pro vstup do šachet je možné použít ocelová + povlak PE HD.
Přípojky od jednotlivých nemovitostí budou ve sklonu min. 1 % až 40 % a budou DN 200.
Výkop bude prováděn v paženém výkopu předpokládá se příložné pažení. Event. je možné
ukládání ve společné rýze s ostatními inženýrskými sítěmi. Dtto část vodovod.
Podsyp i obsyp (min. 300 mm nad vrchol potrubí, 150 mm pode dno potrubí). Hutnění obsypu
bude provedeno ručně nebo pomocí lehké mechanizace. Potrubí se nesmí stranově ani
výškově posunout. Hutnění v celé výšce výkopu bude prováděno po vrstvách 150-300 mm. Pro
zásyp je možné použít pouze zeminu zhutnitelnou. Výkopy stejně jako u ostatních
inženýrských sítí se předpokládají pažit. Míra hutnění se D = 102% PS. Pláň 97% PS.
Před zahájením prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí. Pro křížení
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event. souběh platí ČSN 73 60 05. Práce se předpokládají zahájit od míst napojení.
Upozorňujeme pouze na to, že při sklonu nivelety 10‰ může být max. výšková odchylka
v uložení stoky ±30 mm oproti kótě určené projektovou dokumentací. Současně nesmí
vzniknout v niveletě dna protisklon.
Čerpací stanice
Základní údaje o ČS
Průměrný průtok splaškových vod Q24 při napojení části lokality Hvozdecká
-

480 obyvatel
480 x 96 l/d
46 080 l/d
Balastní vody
480 x 30 l/d
14 400 l/d
Rezerva 20%
96 x 126 l/d
12 096 l/d
Celkem Q24 = QČS
72 276 l/d, tj. 0,84 l/s

Maximální hodinový průtok splašků Qh,max
Qh,max = Q24 x kh = 166 235 l/den, tj. 1,932 l/s
Čerpací stanice je navržena bez obtoku. ČS je navržena v souladu s platnými ČSN a také ve
shodě s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy.
Je nutné dodržet předpisy správce kanalizace.
Potřebný objem jímky (při době zdržení splašků 10 hod. v ČS v případě havárie, výpadek
proudu) je Vret = 30,1 m3 tj. výška cca 1,9 m (bez uvažování zatopení přívodního potrubí).
Stanice bude půdorysných rozměrů 5,5x3,0 m hl. 4,85 m. ČS bude oplocená.
Připojení technologie čerpací stanice splaškových vod na elektrickou energii bude provedeno z
distribučního rozvodu STE, a to zasmyčkováním do nově vybudovaného pilíře. Pilíř bude
obsahovat přípojkovou skříni a elektroměrový rozvaděč pro přímé měření. Pilíř bude umístěn
v oplocení ČS, které navrhujeme na obvodě ČS (3,5x3,5 m).
úroveň poklopu šachty:
hladina přítoku do šachty:
kóta havarijní
kóta max. hladiny
kóta min. hladiny
dno šachty
hloubka šachty
potrubí přítoku do ČS
kóta výtlačného řadu v ČS
kóta výtoku v místě před napojením do UŠ
Hg

350,20 m n.m.
347,80 m n.m.
345,90 m n.m.
345,70 m n.m.
344,70 m n.m.
343,80 m n.m.
6,40 m
DN 300
348,00 m n.m.
366,50 m n.m.
cca 24 m

s vodícími tyčemi. V jímce bude osazena podesta pro obsluhu armatur, podesta bude
provedena z kompozitu event. oceli tř. 17 (nerez). Žebřík pro vstup na podestu a žebřík na dno
jímky, příčle a pochozí plochy budou v protiskluzové úpravě, madla žebříku budou přesahovat
1100 mm nad vrchní desku jímky. Dno jímky je vyspádované k sání čerpadel.
Pro odvětrání jímky bude osazeno potrubí DN 125 pro přívod vzduchu zaústěné nad max.
hladinu, tj. nad kótu přítoku. Pro odtah vzduchu bude osazeno potrubí DN 125 s armaturou pro
připojení přenosného ventilátoru, zásuvka pro ventilátor bude ve sloupku rozvaděče.
V šachtě před ČS bude osazeno vřetenové šoupátko DN 300 pro případ odstavení jímky.
Ovládání tohoto uzávěru bude vytaženo nad strop šachty pro možnost ovládání vně šachty
(teleskopické prodloužení k ovládání T klíčem).
Voda pro oplach nebude přivedena, bude využívána voda z hydrantu nebo dovozem a využití
čistícího vozu.
V jímce bude osazena dvojice čerpadel např. Hidrostal, jmenovitý výkon elektromotoru cca 5,0
kW, 400 V, 50 Hz, jedno čerpadlo je provozní a druhé je záložní, v provozu se budou střídat
podle najetých provozních hodin. Čerpadla budou vybavena spouštěcím zařízením a v jímce
budou uložena na patkových kolenech zakotvených do dna jímky. Hladiny pro ovládání
čerpadel budou snímány ultrazvukovým čidlem a zálohově plovákovými spínači.
Výtlak čerpadel bude v jímce zhotoven z nerezu nad podestou, bude osazena kulová zpětná
klapka a uzavírací deskové šoupátko. Na společném výtlaku bude odbočka pro vypouštění
výtlaku a odbočka pro připojení proplachové vody.
Vzhledem k délce výtlačného řadu, rychlosti proudění v potrubí a použitému materiálu potrubí
nemusí být výtlak před účinky hydraulického rázu zvláště chráněn.
Přenos informací o chodu čerpací stanice navrhujeme pomocí sítě GSM. Signalizovat se
budou poruchové stavy čerpadel, průsak ucpávkou čerpadla, chod čerpadla 1,2 maximální
hladina, porucha napájení, narušení objektu event. další údaje dle požadavků správce.
Ovládání bude osazeno v samostatném pilířku společně s napájením čerpací stanice.
Pro manipulaci s čerpadly bude osazen přenosný ruční jeřábek s ráčnou o min. nosnosti 250
kg.
Jímka bude oplocena po svém obvodě. Způsob čerpání (doba) do stávající kanalizace bude
určen správcem kanalizace
Navržené řady splaškové kanalizace:
K1 – PP – SN 12, DN 300, dl. 390,00 m
K2 – PP – SN 12, DN 300, dl. 225,00 m
K3 – PP – SN 12, DN 300, dl. 395,00 m
K4 – PP – SN 12, DN 300, dl. 175,00 m
K5 – PP – SN 12, DN 300, dl. 260,00 m
K6 – PP – SN 12, DN 300, dl. 65,00 m
K7 – PP – SN 12, DN 300, dl. 125,00 m
T1 – PP – SN 12, DN 300, dl. 404,50 m, PP – SN 12, DN 300, dl. 2,00 m

Rychlost v tlakovém potrubí musí být 0,8 až 1,5 m/s
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Navržená čerpací stanice je v železobetonovém provedení navržena z betonu vodostavebného
C 30/37, s mokrou jímkou, bez nadzemního objektu. Event. je možné použít prefabrikovanou
konstrukci. Osazena budou ponorná kalová čerpadla.
Čerpací stanice je navržena o vnitřních půdorysných rozměrech 3,0 x 5,5 m a hloubky
6,40 m. ČS je osazena 0,2 m nad terénem. Bude vybavena vstupním poklopem 600 x 600 mm
a montážními poklopy 900 x 1000 mm pro montáž čerpadel.
V místě přítoku bude osazen poklop 900 x 1000 mm pro dovybavení jímky česlicovým košem
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A.6.2. Energetika

celkem:

Popis lokality

Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Stávající lokalita bude změnou územního plánu přeměněna na nové stavební parcely
pro 84 rodinných domků, 5 bytových domů o 20 bytech, 4 objekty občanské vybavenosti a
služeb a sportoviště. Každý stavební pozemek pro RD bude vybaven samostatnou přípojkou
elektro NN 400V 50Hz, bytové domy, domy občanské vybavenosti a restaurace budou mít též
samostatné přípojky. Dále bude v blízkosti TS3 osazen vývod pro rozvaděč veřejného
osvětlení lokality.
Příkonová bilance
Požadavky na dodávaný příkon jednotlivých objektů se mohou lišit, pro odhad
potřebného příkonu je uvažováno s následující vybaveností objektu resp. bytu, provozovny …
Předpokládá se příprava stravy s využitím elektrických přístrojů (trouba, MVT, myčka …),
přičemž se předpokládá osazení plynových sporáků.
Typová příkonová bilance jednoho objektu bez HDO:
osvětlení
2,0 kW
zásuvky
12,0 kW
příprava stravy
3,0 kW
chlazení / VZT / vytápění
0,5 kW
ostatní odběry
5,0 kW
celkem:
24,5 kW
Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Pi = 24,5 kW
beta = 0,4
Ps = 9,8 kW
Is = 19,2 A

Typová příkonová bilance jednoho objektu s HDO (tep. čerpadlo, elektrokotel):
osvětlení
2,0 kW
zásuvky
12,0 kW
3,0 kW
příprava stravy
chlazení / VZT / vytápění
10,0 kW
ostatní odběry
5,0 kW
celkem:
32,0 kW
Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Pi = 32,0 kW
beta = 0,45
Ps = 14,4 kW
Is = 28,2 A
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Typová příkonová bilance jednoho bytu v bytovém domě:
osvětlení
1,0 kW
zásuvky
8,0 kW
příprava stravy (plynový sporák)
2,5 kW
chlazení / VZT / vytápění
1,5 kW
ostatní odběry
1,5 kW
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14,5 kW
Pi = 14,5 kW
beta = 0,35
Ps = 5,1 kW
Is = 10,8 A

Typová příkonová bilance provozovny v objektu vybavenosti:
osvětlení
1,0 kW
zásuvky
10,0 kW
kuchyňka
2,5 kW
chlazení / VZT / vytápění
0,5 kW
1,5 kW
ostatní odběry
celkem:
15,5 kW
Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Pi = 15,5 kW
beta = 0,65
Ps = 10,0 kW
Is = 21,5 A

Typová příkonová bilance společné spotřeby bytového domu a objektu občanské vybavenosti:
osvětlení
1,0 kW
zásuvky
4,0 kW
plynová kotelna
4,5 kW
ostatní odběry
1,5 kW
výtah
4,5 kW
celkem:
15,5 kW
Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Pi = 15,5 kW
beta = 0,7
Ps = 10,85 kW
Is = 22,2 A

Příkonová bilance provozovny – restaurace – v objektu vybavenosti:
osvětlení
5,0 kW
zásuvky
30,0 kW
125,5 kW
kuchyňská technologie
chlazení / VZT / vytápění
8,5 kW
ostatní odběry
23,5 kW
celkem:
192,5 kW
Předpokládaný instalovaný příkon objektu
Současnost provozu zařízení
Předpokládaný soudobý příkon objektu
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu

Pi = 192,5 kW
beta = 0,4
Ps = 77,0 kW
Is = 157,8 A

Pro domovní přípojky od elektroměrového rozvaděče k rozvaděči domovnímu bude
vyhovovat kabel CYKY 4Jx16 nebo kabely CYKY 4Jx16 + CYKY 5Ox1,5 (HDO). Proudová
zatížitelnost kabelu CYKY v zemi je dle katalogu Prakab 105A.
Pro bytové jednotky a společnou spotřebu bytového domu bude vyhovovat kabel CYKY
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4Jx6.
Proudová zatížitelnost kabelu CYKY na vzduchu je dle katalogu Prakab 43A.
Pro provozovny občanské vybavebnosti bude vyhovovat kabel CYKY 4Jx16 – bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace po specifikování jednotlivých provozoven
podle jejich skutečné energetické náročnosti.
Proudová zatížitelnost kabelu CYKY na vzduchu je dle katalogu Prakab 80A.
Pro restauraci bude vyhovovat kabel 1-CYKY 4Jx70 RM – bude upřesněno v dalším
stupni projektové dokumentace po specifikování kuchyňské technologie a VZT zařízení podle
jejich skutečné energetické náročnosti.
Proudová zatížitelnost kabelu 1-CYKY na vzduchu je dle katalogu Prakab 196A.
Pospojení bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4
Trafostanice 22/0,4 kV TS1 – TS3
Lokalita bude rozdělena do 3 oblastí, přičemž každá oblast bude vybavena vlastní trafostanicí
35/0,4kV (TS1 – TS3).
TS1 (jižní hranice lokality) – 38 RD
TS2 (severozápadní okraj lokality) – 7 RD + 5 BD + 2 OVS + sportoviště
TS3 (severovýchodní okraj lokality) – 39 RD + 2 OVS
Odhadem bude cca 1/3 objektů vytápěna tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem.
Pro TS1 bude:
28 RD bez HDO + 10 RD s HDO, tj.:
28x 24,5kW + 10x 32,0kW
celkem 1006kW instalovaných
celkem 418 kW soudobých (870A)
Pro TS2 bude:
4 RD bez HDO + 3 RD s HDO, 5x byt. dům po 20 bytech + 2x objekt občanské vybavenosti, tj.:
4x 24,5kW + 3x 32,0kW
5x 20x 14,5 kW + 5x 15,5kW (spol. spotřeba)
2x 6x 15,5 kW + 2x 15,5kW (spol. spotřeba)
celkem 1 938 kW instalovaných
celkem 788 kW soudobých (1580A)
Pro TS3 bude:
29 RD bez HDO + 10 RD s HDO, 2x objekt občanské vybavenosti + 1x restaurace, vývod pro
veřejné osvětlení tj.:
29x 24,5kW + 10x 32,0kW
2x 6x 15,5 kW + 2x 15,5kW (spol. spotřeba)
1x 192,5 kW (restaurace)
1x 10 kW (VO)
celkem 1 450 kW instalovaných
celkem 657 kW soudobých (1320A)

TS3 – 35/0,4kV 1000 kVA
V každé trafostanici by měla být příkonová rezerva pro možné budoucí připojení dalších
odběrů.

Návrh rozvoje distribuční soustavy v dané lokalitě
Všechny trafostanice 35/0,4kV budou napájeny ze stávající nadzemní distribuční
soustavy 35kV. Trafostanice budou kioskové a budou na straně NN vybaveny rozvaděči NN
400 V 50 Hz, ve kterých bude provedeno jištění jednotlivých smyček.
Propojení trafostanic s jednotlivými elektroměrovými rozvaděči bude provedeno
podzemními kabely CYKY.
Dle výše uvedené příkonové bilance jednotlivých oblastí bude nutno osadit minimálně
tyto počty vývodů NN 400 V 50 Hz:
TS1: 2x smyčka 1-CYKY 3x70 + 50 SM (RD)
1x smyčka 1-CYKY 3x185 + 95 SM (RD)
TS2: 1x smyčka 1-CYKY 3x70 + 50 SM (RD)
1x smyčka 1-CYKY 3x240 + 120 SM (objekty občanské vybavenosti)
5x smyčka 1-CYKY 3x150 + 70 SM (bytové domy)
TS3: 1x smyčka 1-CYKY 3x150 + 70 SM (RD1)
1x smyčka 1-CYKY 3x150 + 70 SM (RD2)
1x smyčka 1-CYKY 3x120 + 50 SM (RD3)
1x smyčka 1-CYKY 3x185 + 95 SM (objekty občanské vybavenosti)
1x smyčka 1-CYKY 3x70 + 50 SM (restaurace)
1x smyčka 1-CYKY 4x25 RM (veřejné osvětlení)
Zatížitelnost kabelů v zemi je stanovena katalogovými údaji výrobce kabelů.
Pospojení bude provedeno vodičem CYA příslušného průřezu – barva zeleno-žlutá.
Požadavky na profese, provádění prací:
Veškeré elektromontážní práce budou prováděny v souladu se všemi platnými předpisy
o bezpečnosti práce při stavebních pracích.
Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat vyhlášku č.50/78 Sb. O odborné
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. 98/82 Sb. tzn. že pracovník provádějící montáž
musí splňovat kvalifikaci nejméně podle § 6 této vyhlášky.
Zařízení i montážní práce musí být provedeny v souladu s normami a předpisy platnými
v době realizace stavby.
Likvidace odpadu během realizace elektroinstalace a během užívání, bude prováděna
dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Před uvedením zařízení do provozu bude provedena oprávněným technikem výchozí
revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 (9/2017).
Po dokončení nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí.
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Vzhledem k vypočteným příkonům (instalovaným i soudobým) a k dalšímu možnému rozvoji
lokality v budoucnu navrhuji osadit tyto trafostanice:
TS1 – 35/0,4kV 630 kVA
TS2 – 35/0,4kV 1000 kVA
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