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1. Úvod 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení zástavby lokality „Na Homolce“ 

v Náchodě. Vytvořila jsem textovou a výkresovou část. 

 Ke splnění tohoto cíle jsem provedla průzkum stávajícího stavu území. V rámci 

průzkumu jsem zhotovila situace širších vztahů a dotazník, kterým byl zjištěn převažující 

názor veřejnosti na budoucí plánovanou zástavbu. Takto získané vědomosti jsem použila na 

návrh zástavby rodinnými domy a dalšími stavbami občanského vybavení, reprezentující 

penzionem a multifunkčním domem. Z několika návrhů jsem vybrala a optimalizovala dvě 

varianty řešení. Obě varianty jsem více rozpracovala do podoby zastavovací studie. 

Navrhovanou zástavbu jsem řešila s ohledem na stávající územně plánovací dokumentaci. 

Územní plán města Náchod byl schválen usnesením zastupitelstva ze dne 7. 9. 1998.  

 Konečnou podobu navržené zástavby nejvýrazněji ovlivnila dvojice nadzemních 

vedení v oblasti. Musela jsem respektovat ochranné pásma vysokého a velmi vysokého 

napětí. Dle toho jsem navrhla, buď variantu 1 s přeložením vedení vysokého napětí, nebo jeho 

uložením pod zem ve variantě 2. Mezi další faktory ovlivňující návrh patří regulativy 

vyplývající z územního plánu města Náchod a vzhled s rázem okolní krajiny.  

 Hlavní těžiště prací na diplomovém projektu bylo v provedení návrhu zástavby 

rodinnými domy a občanskou vybaveností. Studie dále obsahuje technickou a dopravní 

infrastrukturu, ochranná pásma, řešenou plochu s rozvržením zeleně. Pro dopravní výkres 

jsem navrhla rozměry komunikací, sklony, poloměry, skladby vrstev komunikací, řešení 

obytných ulic, dopravy v klidu a další podrobnosti. U výkresů technické infrastruktury jsem 

vypočetla spotřeby, dimenze jednotlivých sítí, hloubky uložení, vzdálenost od souběžných 

vedení, vzdálenosti revizních šachet apod. Při řešení ploch zeleně jsem určila konkrétní 

dřeviny, inventář použité drobné architektury, nezpevněné komunikace pro pěší apod. 

Součástí celého projektu je ekonomický propočet nákladů realizace jednotlivých variant. 

 Varianta 1 obsahuje v dolní oblasti obslužnou komunikaci po obvodě, vyplněnou 

obytnými ulicemi s kruhovými obratišti. V horní části se nachází penzion s parkem. Uprostřed 

je umístěn multifunkční dům s velkým parkovištěm. Tato varianta nám přináší výhody 

v umístění obytné části odděleně od občanské vybavenosti, velký park vybavený pro trávení 

volného času rodin s dětmi a ve vytváření sociálních vztahů díky celkovému konceptu 

obytných ulic.  
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 Varianta 2 je omezena ochranným pásmem podzemního vysokého napětí. Souběžně 

s ním vede komunikace. Z ní vycházejí obytné ulice. Ve spodní části je komunikace ukončena 

společným parkovištěm pro multifunkční dům a penzion. Jsou zde vytvořeny bloky zástavby 

rodinnými domy různých velikostí a finančních dostupností. To je jedna z výhod území. Dále 

je to chodník, který kopíruje ochranné pásmo vysokého napětí a vtahuje chodce do míst 

s multifunkčním domem, skrz který se dostanou do oblasti určené pro trávení volného času.  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Definice základních pojmů používaných českou legislativou[1,2] pro oblast stavebnictví a 

územního plánování:  

 

změna v území 

změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn 

stavební pozemek 

pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím a nebo regulačním plánem 

zastavěný stavební pozemek 

pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 

zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami 

zastavěné území 

území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona;  nemá-li obec takto 

vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán") 

nezastavěné území 

pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy 

plocha 

část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice 

územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně 

plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její 

význam 

koridor  

plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření 

nestavební povahy 

zastavitelná plocha 

plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje 
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veřejná infrastruktura  

pozemky, stavby, zařízení, a to zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu: 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť 

a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 

vedení  veřejné  komunikační  sítě  a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva;  

4. veřejné prostranství 

stavba 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejího trvání  

terénní úprava 

pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled 

prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li 

se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a 

odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební 

práce na povrchu 

stavba pro bydlení 

1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena 

2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví 

stavba ubytovacího zařízení 

stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené;  

stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; 

ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií 
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1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro 

poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; 

2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro 

poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; 

3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným 

rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými 

s hotelem; 

4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, 

kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování 

sítě technického vybavení 

nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, 

zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického 

vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, 

plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 

(například produktovody) 

byt 

soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen 

normová hodnota 

konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož 

dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků 

Územně plánovací podklady 

tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní 

studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v 

území 

Územně analytické podklady 

obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,  jeho  hodnot,  omezení  změn  v  

území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 

stanovených na základě  zvláštních  právních  předpisů nebo vyplývajících z vlastností území  

(dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a 

vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů  k  řešení  v  územně  plánovací 

dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území"). 
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Územní studie 

navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a 

uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Zásady územního rozvoje 

stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí 

plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména 

plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví 

kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.  

Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti 

budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil 

nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva").  Součástí 

zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy 

zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad 

územního rozvoje. 

Územní plán 

stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 

prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 

plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro 

veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch 

a koridorů. 

Regulační plán 

v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, 

pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně 

prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 

 

 

 



7 

 

2.2 Další ustanovení [3] 

 

2.2.1 Obecné požadavky na umísťování staveb  

Různé skupiny staveb se umísťují vždy tak, aby se mohly co nejjednodušším způsobem 

napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. Objekty je vhodné umísťovat mimo ochranná 

pásma vedení technické infrastruktury, ať již povrchové nebo podpovrchové. Přístup 

k objektu musí být navržen tak, aby umožnil případný příjezd a zásah hasičské záchranné 

techniky. To z důvodu bezpečnosti mimo ochranné pásmo vedení elektrického proudu. Při 

napojení stavebních objektů na komunikaci musí být splněny podmínky pro bezpečné užívání 

staveb a pro bezpečné a plynulé napojení na stávající komunikaci, na které by však zároveň 

nemělo dojít k omezení plynulosti provozu. U některých kategorií objektů je vyžadován také 

určitý stupeň dopravní obslužnosti, který se musí stavebně technickými prostředky zajistit. 

V případě rizikového objektu z hlediska požární bezpečnosti, jako například při větší 

koncentraci lidí nebo výbušných látek, je nutno zbudovat připojení na komunikaci a odstavné 

plochy tak, aby vyhovovaly pro větší množství předpokládané zásahové techniky hasičského 

záchranného sboru.  

 

2.2.2 Vzájemné odstupy staveb 

Hodnota vzájemné vzdálenosti dvou sousedních objektů je závislá na celé řadě faktorů, jako 

jsou například požadavky urbanistické, architektonické, ochrany životního prostředí, 

hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podpovrchových vod, státní památkové péče, 

protipožární ochrany, civilní ochrany, bezpečnosti, prevence závažných havárií, požadavky 

související s denním osvětlením a osluněním a v neposlední řadě požadavky na zachování 

kvality prostředí. Velikost odstupů musí být dostatečná, aby byla zajištěna bezproblémová 

údržba objektů. Musí mít dostatečné rozměry pro obsluhu technické infrastruktury.   

Při volném prostoru mezi jednotlivými rodinnými domy je minimální vzdálenost 7 m a 

od společné hranice pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve speciálních případech, kdy panují 

zvláště stísněné podmínky, může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m za 

předpokladu, že ani na jedné z přilehlých stěn nejsou okna obytných místností. 
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3. SWOT analýza 

 

Zaobírá se rozborem a hodnocením současného stavu vnitřního a vnějšího prostředí 

souvisejícího s projektem. Ve vnitřním prostředí klasifikuje silné a slabé stránky. Ve vnějším 

prostředí hodnotím příležitosti a hrozby. S touto pomocí je možné komplexně vyhodnotit 

daný projekt, nalézt problémy nebo nové možnosti směrování. 

Název SWOT analýza je odvozen od počátečních písmen anglických slov : 

Strengths   – silné stránky 

Weaknesses   –  slabé stránky  

Opportunities   – příležitosti  

Threats   – hrozby 

 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné vazby. Ty mohou být použity pro 

stanovení strategie a rozvoje. 

(Tab.1 – SWOT analýza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá vhodnost zástavby území rodinnými domy. Pro zvýšení 

atraktivity území bude zástavba kombinována ještě s občanskou vybaveností. Výrazným 

vlivem na celkovou koncepci budoucí zástavby budou mít obě nadzemní vedení elektrické 

energie.  

Silné stránky: 
- Blízkost centra města 
- Klidná oblast  
- Dobrá možnost napojení infrastruktury 
- Okolní zástavba jen rodinnými domy 
- Dobré napojení na železnici 

Slabé stránky: 
- Nutnost zbudovat přístupové komunikace 
- Vedení VVN 
- Vedení VN 
- Blízkost hřbitova 
- Svažitý terén 
- Finanční náročnost 

Příležitosti: 
- Vznik nových pracovních míst 
- Vznik nových možností krátkodobého 
ubytování 
- Možnost luxusního bydlení 
- Vybudování nové občanské vybavenosti 
- Přítomnost nových klidových zón 

Hrozby: 
- Finanční náročnost 
- Konkurence obdobných projektů 
- Neudržování veřejných prostor 
-Zvýšení hlukového zatížení při realizaci 
plánovaného obchvatu 
  



9 

 

4. Průvodní zpráva 

 

4.1Charakteristika území  

 

4.1.1 Historie Města Náchod  [29] 

K ochraně území, kterým procházela stará obchodní zemská cesta spojující Prahu s Kladskem 

a Polskem, založil kolem poloviny 13. století Hron z rodu Načeraticů hrad a pod ním 

pravděpodobně současně i město. Hrad stál na strategicky důležitém místě, kde se zemská 

stezka zužovala do průsmyku zvaného Branka. Jméno Náchod se poprvé vyskytuje v 

písemných pramenech v roce 1254. Předchůdcem Náchoda byla trhová ves na místě dnešního 

Starého Města, jejíž význam dokládá hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století. Od 

začátku 14. století město chránily hradby, na něž navazovaly dvě linie hradeb táhnoucí se 

nahoru k hradu. Hrad jako středověké sídlo nevyhovoval nárokům mocného a bohatého rodu 

Smiřických ze Smiřic, který Náchod získal roku 1544. V letech 1566 - 1614 byl hrad 

přestavěn na pohodlný renesanční zámek. Nastala doba největšího kulturního i hmotného 

rozmachu Náchoda. Třicetiletá válka však přerušila jeho rozvoj. Po zhoubném požáru města 

roku 1663 byla postavena barokní stará radnice, přestavěn kostel sv. Vavřince na náměstí. 

Převratné změny do života malého poddanského městečka přineslo 19. století. Vznik městské 

samosprávy, nástup průmyslu a železnice, rozvoj školství, prudký vzrůst počtu obyvatelstva a 

stavební rozmach, který pokračoval i do 20. století a určil dnešní podobu středu města 

(pseudorenesanční nová radnice, secesní městské divadlo aj.). Měšťanská společnost se v 

procesu národního uvědomění formovala již v první polovině 19. století, v hospodářském 

ohledu však Náchod zůstával dlouho za ostatními městy v sousedství. Vedle řemesel, která 

byla soustředěna nejprve v cechovních, později společenstevních organizacích, byla ve městě 

i celém okolí rozhodujícím činitelem textilní výroba. Ta byla organizována faktorskými 

firmami, které však nemohly zajistit dostatečně rychlý rozvoj. Teprve v roce 1882 byly 

postaveny první dvě malé mechanické tkalcovny, které odstartovaly příští rychlý růst 

textilního průmyslu ve městě. Počátkem 20. století se z Náchoda stalo jedno z největších 

bavlnářských center Rakousko-Uherska, tak zvaný "Manchester východu".  
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4.1.2 Znak města Náchod 

 

 
(Obr.1 – Znak města Náchod) [29]  

 

4.1.3 Charakteristika obce 

 

(Obr.2 – Umístění města Náchod do mapy ČR) 

 

Město Náchod se nachází v Královéhradeckém kraji na hranicích s Polskou republikou. 

Hlavní spojnicí Náchoda s okolím jsou silnice I/33 a I/14 procházející centrem. Vlakové 

spojení je zajištěno železniční tratí číslo 026. 

Náchod je okresním městem s udržovanými historickými památkami i moderní 

výstavbou. Městem s textilním, gumárenským a elektrotechnickým průmyslem, sítí obchodů a 

služeb, vlastním pivovarem, s válečnými památkami na rok 1866 i ojedinělým komplexem 

vojenského opevnění z roku 1938. V katastru města se nacházejí také lázně Běloves s 

minerálním pramenem Ida. Náchod je správním, hospodářským a kulturním centrem 

významné oblasti mezi Krkonošemi a Orlickými horami a důležitou křižovatkou turistických 

cest. 
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4.1.4 Geomorfologické poměry [18] 

Město Náchod leží na Náchodské vrchovině, což je podcelek v severozápadní části Podorlické 

pahorkatiny. Vrchovina se rozprostírá na ploše 342,95 km2 se střední výškou 485,2 m.n.m. a 

středním sklonem 5° 53´. Jedná se o členitou vrchovinu převážně v povodí Metuje a Orlice, 

na horninách novoměstské a zábřežské skupiny, intruzivních vyvřelinách, permských a 

svrchokřídlových sedimentech s lokalitami neogenních sedimentů. Reliéf je zde silně 

rozčleněný erozně denudační, tektonicky silně porušený, s kernou stavbou, s výraznými 

strukturně podmíněnými tvary (strukturní hřebeny, suky, strukturně denudační plošiny) a se 

skalními tvary vytvořenými zvětráváním a odnosem. Reliéf krajiny určují hluboce zaříznutá 

řeka Metuje a její přítoky Dědina a Divoká Orlice. V těchto údolích se setkáváme 

s výraznými zbytky neogenních fluviálních sedimentů vyznačujících někdejší směr odvodnění 

k jihovýchodu, jihu a severu a jsou zde pleistocenní terasy Metuje. Nejvyšším bodem 

Náchodské vrchoviny je vrch Špičák o výšce 841,0 m.n.m., který se nachází v Sedloňovské 

vrchovině. 

 

4.1.5 Klimatické podmínky [31] 

Nejdůležitější klimatické ukazatele sledované v regionu jsou průměrná teplota vzduchu, 

průměrný úhrn srážek a průměrná doba trvání slunečního svitu. V tabulce jsou uvedeny jejich 

velikosti naměřené a vyhodnocené Českým Hydrometeorologickým úřadem v regionu 

v období let 1960-1991.  

 

(Tab.2 – Klimatické podmínky) 

 

 

 

4.1.6 Obyvatelstvo[30] 

V tabulce je zachycen vývoj počtu obyvatel v městě Náchodě v rozmezí let 1971 až 2009.  
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(Tab.3 – Vývoj počtu obyvatel) 

 

 

4.2 Charakteristika stavebních pozemků 

 

4.2.1 Vymezení řešeného území 

V územním plánu města Náchod je řešené území „Na Homolce“ označené jako oblast 

s výhledovou vícepodlažní obytnou zástavbou. V současném stavu je dotčené území 

klasifikováno podle územně plánovací dokumentace jako stávající louky nebo pastviny.  

 Území se nachází na východním okraji města. Ze severovýchodu je ohraničeno 

zástavbou okolo ulice V Kovářově dole. Dále na sever pokračuje zástavba okolo ulice Pod 

Smrkem. Severní hranici tvoří zástavba situována okolo ulice Krkonošská. V nejvyšší části 

území směrem na severozápad tvoří hranici parcely patřící k objektům č.p. 2070 a 1126. 

Celou jihovýchodní hranici území tvoří stávající polní nezpevněná komunikace. 

V současnosti se kolem ní po obou stranách nacházejí vysázené stromy a křoviny. Spodní 

jižní roh řešeného území je ohraničen budovou přechodové stanice elektrické energie Náchod 

Rubena patřící společnosti ČEZ. Jihovýchodní hranici tvoří zástavba rodinných domů  

č.e.565, 564, 520 a 445, které celou popsanou hranici uzavírají opětovným napojením na 

zástavbu v okolí ulice V Kovářově dole.  
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Přístup k řešené lokalitě je možný buď z ulice V Kovářově dole, nebo po nezpevněné 

polní komunikaci táhnoucí se po jihozápadní hranici a navazující na ulici Krkonošská.  

 Tvar řešeného území je zobrazen v příloze č.1 a 2.  

 

4.2.2 Širší vztahy  

V docházkové vzdálenosti 400 m se nachází autobusová zastávka Náchod - Klínek na ulici 

Krkonošská. V okruhu 600 m se nachází železniční stanice Náchod Zastávka. Vlastní 

železniční trať vede ve vzdálenosti cca. 300 m od jihozápadní hranice pozemků. Dále se zde 

nacházejí hřbitovy. Menší židovský hřbitov s přilehlou synagogou a hřbitov pod železniční 

tratí s kostelem sv. Jana Křtitele. V docházkové vzdálenosti 800 m je mateřská škola na ulici 

Vančurova, autobusová zastávka Náchod hřbitov a Česká pošta na ulici Českoskalická. Na 

této ulici je ještě několik pekáren a restaurací. Do této vzdálenosti zasahují dva velké výrobní 

podniky a to Rubena a Ametek.  

Řešené území se nachází jihozápadně od centra města, kde se nachází veškerá 

potřebná občanská vybavenost. Centrum leží v docházkové vzdálenosti 1500 m od území. 

Obchody a nákupní centra se nacházejí podél hlavních příjezdových komunikací k řešenému 

území.  

 

4.2.3 Vlastnické poměry 

Většina dotčených pozemků patří soukromým vlastníkům. Bude je nutno před vlastní stavbou 

vykoupit. Pozemky v držení města Náchod reprezentují pouze nezpevněné polní cesty a pruh 

pozemku, zhruba uprostřed řešeného území. V majetku města se nachází okolní nezpevněná 

komunikace, která se bude muset před vlastním zahájení prací na pozemku zrekonstruovat. 

Rozdělení pozemků podle druhu vlastnictví je vyobrazeno na výkrese 07 a výpis všech 

vlastníku je vypsán v příloze č.17. 

 

4.2.4 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků [26] 

Řešené území se skládá z pozemků, které jsou v katastrálním území Náchod 701262. Jedná se 

o pozemky parcelních čísel: 1540, 1544/1, 1545, 1546, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554, 1557, 

1560/1, 1560/2, 1580/1, 1580/2, 1580/3, 1581, 1640/2, 1640/4, 1640/5, 1641/6, 1641/18, 

1936/4 a 2027. V oblasti budoucí navrhované zástavby se vyskytují pouze tři rozdílné druhy 

pozemků. Jedná se o druhy pozemků zahrada, trvalý travnatý porost a ostatní plochy. Zahrada 

je označen pozemek s parcelním číslem 1580/3, pozemky odpovídající číslům 1580/2, 1936/4 

a 2027 jsou specifikovány jako ostatní plochy. Zbývající pozemky z výše uvedeného výpisu 
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jsou trvalý travnatý porost. Výpis všech dotčených pozemků, vlastníků a dalších podrobností 

je uveden v příloze č.17. 

 

4.3 Současný stav území 

 

V součastné době je území nevyužíváno. Rozprostírá se na něm souvislý travnatý povrch. 

Okolí pozemků je tvořeno buď zástavbou rodinných domů, loukou či stromy. Ve spodní části 

se nachází souvislá řada stromů menšího vzrůstu. Na severovýchodní hranici v místech, kde 

končí ulice V Kovářově dole, začíná husté stromořadí sestávající z několika řad stromů. Tyto 

linie se před stavbou vykácí. V horní části protíná řešené území další linie stromů menšího 

vzrůstu. Na horní severovýchodní hranici se nachází zástavba rodinnými domy. Od okolí 

rodinné domy dělí vysoký plot z pohledových cihel. Kolem celé jihozápadní hranice se táhne 

nezpevněná polní komunikace, okolo které jsou vysazeny stromy a křoviny. Převážný počet 

stromů je ve velmi špatném stavu. Jejich sadovnická hodnota je v  rozmezí 2 a 3 třídy, proto 

se s nimi neuvažuje při celkovém návrhu území a budou muset být odstraněny.  

 Přes řešené území v současnosti probíhají nadzemní elektrické vedení. V horní části se 

jedná o vedení velmi vysokého napětí. Od severozápadu na jih křižuje pozemky vedení 

vysokého napětí.  

 

4.3.1 Údaje o vydané Územně plánovací dokumentaci [29] 

V územním plánu města Náchodu je řešené území označeno jako výhledově zastavitelné 

vícepodlažními obytnými objekty. Do tohoto konceptu zapadají mnou navržené varianty 

zástavby, ve které se kombinují rodinné domy a občanská vybavenost.  

Územní plán sídelního útvaru Náchod zahrnuje katastrální území: Náchod, Staré 

Město nad Metují, Bražec, Běloves, Babí u Náchoda, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda, 

Jizbice u Náchoda, Dobrošov.  

Schválený dne 7. 9. 1998 usnesením zastupitelstva města č. III. a)-Vyhláška č. 7 o závazných 

částech územního plánu sídelního útvaru Náchod.  

 

4.3.2 Funkční využití ploch [29] 

Ve vyhlášce č. 7 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Náchod schválené 

zastupitelstvem dne 7. září 1998 jsou uvedeny závazné regulativy. 
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Řešeného území „Na Homolce“ se týkají v článku 5 „Urbanistická koncepce“ body 6, 15, 16: 

6. Bydlení rozvíjet v návrhovém období do r. 2010 především v oblasti Skalka - 

Montace, výhledově na Klínku pod Homolkou. 

15. Novou výstavbu citlivě začleňovat do organismu města, respektovat převládající 

hladinu zástavby a dálkové pohledy na historické dominanty. 

16. Důsledně respektovat neurbanizovaná území a chránit volnou krajinu před 

znehodnocením další rozptýlenou zástavbou. 

 

V článku 6 „Funkční uspořádání“ je nutno při návrhu zohlednit bod 3: 

3. Území bydlení městského typu - čisté (Bč) slouží převážně pro bydlení s vysokými 

nároky na kvalitu obytného prostředí. Umisťují se zde obytné domy a nezbytná zařízení 

občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území a nenarušující trvalé bydlení. 

Výjimečně přípustné jsou zařízení správy, veř. ubytování a nerušící zařízení drobné výroby a 

služeb, sloužící pro obsluhu tohoto území. 

 

V článku 7 „Prostorové uspořádání“ jsou v rámci projektu důležité body 3 ,7, 8, 9, 10: 

3. Navrhovaná výstavba nepřesáhne maximální podlažnost stanovenou ve výkrese      

č. 15 Výškové zónování. V souladu s terénními podmínkami a charakterem okolní zástavby 

budou využívány mimo centrální oblast uvolněné zastavovací systémy a řádkové zastavění 

izolovanými objekty podél obslužných komunikací. 

7. K regulaci prostorového využití území jsou stanoveny tyto limity: 

-koeficient zastavění pozemku 

-koeficient podlažní plochy 

- maximální podlažnost 

8. Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy 

objektu k celkové ploše pozemku. 

9. Koeficient podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních 

ploch k celkové ploše pozemku.  

10. Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu (bez 

podkroví). 
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(Tab.4 – Závazné limity) 

 

V článku 8 „Zásady uspořádání jednotlivých funkčních složek“ jsou body 2, 5, 28, 30 a 34: 

2. Výstavbu rodinných domů soustřeďovat především do prostoru sídliště U 

nemocnice, ulic Pod Vyhlídkou, U Vodojemu, Dolní Úvoz, V Třešinkách, Pod Rozkoší, 

Lidická, Klínek - u vodojemu, ul. Pod Homolkou, a Kašparák. Doplňujícími staveništi 

rodinných domů jsou okrajové části města, především Lipí. 

5. Základní občanskou vybavenost rozvíjet jako součást obytné zóny v závislosti na 

postupu bytové výstavby a posilovat ji i ve stávajících sídlištích u nemocnice a Branka. 

28. U nových místních komunikací vytvářet dostatečně dimenzované uliční profily 

odpovídající platným ČSN. 

30. Respektovat ochranná pásma stávajících i navržených vrchních linek 35 a 110 kV, 

které procházejí řešeným prostorem. Zejména:  

- zajistit ochranné pásmo pro vrchní vývod z R 110/35 kV Babí do sídliště Pod Homolkou 

34. Všechny záležitosti akce, týkající se elektrických rozvodů, konsultovat s 

technickým odborem VČE, a. s., Hradec Králové a s VČE, a. s., oblastní ředitelství Náchod. 

 

Body ovlivňující navrhovanou zástavbu v článku 10 „Ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana zemědělského půdního fondu“ jsou 2 a 13:  

2. Omezovat produkci emisí z bytové zástavby její plynofikací nebo teplofikací. Mimo 

dosah soustavy CZT i budoucích plynovodů nutno řešit vytápění i jinými druhy ekologického 

paliva nebo energie (zejména propan-butan). 

13. Lokality určené pro rozvoj města na zemědělské půdě, mimo současně zastavěné 

území, vyjímat ze ZPF postupně na základě podrobnější územně plánovací dokumentace. Ta 

musí řešit danou lokalitu komplexně, aby nedocházelo ke zbytkovým plochám. 

 

 

 

Funkční území 

Koeficient 

zastavění 

pozemků 

Koeficient podlažní 

plochy 

Maximální 

podlažnost 

území bydlení městs. 

typu čisté (Bč) 
40 1,2 4 
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4.3.3 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu[29] 

Zásobování pitnou vodou 

Územní celek Náchod má dlouholetou tradici v jímání vodních zdrojů podzemních vod, ať již 

sloužících pro gravitační odběr vody, nebo pro odběr vody pomocí čerpání. V období do roku 

1950, až na výjimky, jsou zachycovány vodní zdroje pramenními jímkami a jímacími zářezy. 

V období let 1960 až 1990, bylo v územním celku vybudováno mnoho desítek trubních studen 

o hloubkách od několika desítek po cca 300 m, které v řadě lokalit nahradily jakostně či 

množstevně nevyhovující zdroje, nebo původní zdroje doplnily, případně zachytily dosud 

nevyužívané vodní zdroje. V městě Náchod se nachází po dvou objektech čerpací stanice a 

úpravny vody. 

Městský vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice nad Metují - Náchod - 

Bohuslavice provozovaný společností Vodovody a Kanalizace Náchod a.s. Zásobování je 

realizováno z vodojemů U Nemocnice, Pod Vyhlídkou a Branka.  

 Řešené území bude u obou dvou variant napojeno na stávající vodovodní řad pod ulicí 

V Kovářově dole. Jedná se o vodovod tvořený PE 2´´. Ve variantě jedna je budova penzionu 

samostatně napojena na stávající vodovodní síť LT Js150 pod ulicí Krkonošská. 

 

Kanalizace 

Ve městě Náchod je likvidace odpadních vod prováděna napojením jednotlivých stavebních 

objektů pomocí kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod Bražec. Jedná se o aktivační 

mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Ve většině města je realizována jednotná 

odpadní kanalizace v zástavbě, která však byla budována později. Při rekonstrukcích se již 

buduje kanalizace oddílná.  

 Oblast, ve které je navržena zástavba, bude napojena na nově budovanou oddílnou 

kanalizaci pod ulicí V Kovářově dole. Jedná se o plastové kanalizační potrubí DN 300 mm.  

 

Zásobování elektrickou energií 

Provozovatelem zásobovacího energetického systému VVN, VN a NN je ČEZ Distribuce a.s., 

Hradec Králové. Zásobování správního území obce s rozšířenou působností Náchod 

elektrickou energií je z nadřazené přenosové soustavy a.s. ČEPS řešeno zejména 

prostřednictvím transformovny TR 400/110 kV Neznašov. Vlastní zásobování napájecích 

bodů je řešeno prostřednictvím VVN vedení 110kV. 

Rozvodný systém je v území proveden převážně nadzemním vedením VN 35kV, v 

centrální části Náchoda pak kabelovým vedení VN 10kV. K zásobování obyvatelstva slouží 
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cca 540 trafostanic. Mimo energetický systém ČEZ a.s. jsou na území provozovány další 

zdroje elektrické energie. Ovšem pouze s lokálním významem. Nejvýznamnější je využívání 

přebytku tepelné energie v teplárně Náchod, zde je produkován elektrický výkon 17MWe. 

Výkon je do distribuční soustavy předáván pomocí dvou trafostanic, kde je přeměněn na 

35kV případně 10 kV. K využívání ekologické větrné energie měla být využívaná soustava 

větrných elektráren v Novém Hrádku. Jedná se o 4 větrné elektrárny EKOV E400 o 

instalovaném výkonu 4x 0,4MWe. Neprošli však kolaudací, z tohoto důvodu nejsou 

provozovány. Na vhodných místech jsou nainstalovány malé vodní elektrárny. Jedná se o 

generátory na Rozkoši, ve Velkém Poříčí, ve Velkých Petrovicích v části Žaborky a generátor 

v Hronově.  

 Řešené území bude napojeno na stávající elektrickou síť pomocí nově umístěné 

stožárové trafostanice stojící v prostoru převodovny Náchod Rubená přechodová NA_0021. 

Jen ve variantě jedna bude objekt penziónu napojen samostatně na stávající elektrickou síť na 

ulici Krkonošská.  

 

Zásobování plynem 

Město Náchod je zásobováno zemním plynem z vysokotlakého plynovodu Pardubice - Hradec 

Králové - Jaroměř - Kleny - Náchod - Broumov a z VTL odbočky Kleny - Červený Kostelec - 

Trutnov - Vrchlabí. Územím dále prochází vysazená odbočka VTL plynovodu Červený 

Kostelec - Hronov  -  Náchod - Babí. Oblast spadající pod působnost Náchoda má střední a 

nižší stupeň plynofikace. Dodávka zemního plynu odběratelům se uskutečňuje středotlakými 

plynovody z VTL/STL regulačních stanic, které jsou rozmístěny po území v počtu 17 kusů. 

Do budoucna se počítá s plynofikací dalších lokalit, které bude možno provést buď ze 

stávajících regulačních stanic, které však budou muset projít rekonstrukcí nebo rozšířením, 

případně ze stanic nově vybudovaných. Plynofikace těchto dalších lokalit bude závislá hlavně 

na zájmu obcí, na její realizaci a na zajištění finančních prostředků. Regulační stanice 

VTL/STL se nachází v Náchodě - Babí a Náchodě – Bělovsi. Je umístěna na odbočce 

z trasy… - Kleny - Náchod - Broumov… Dále je ve městě umístěno 32 regulačních stanic 

STL/NTL. 

 Navrhovaná zástavba bude napojena na stávající plynovod pod ulicí V Kovářově dole. 

Jedná se o STL vedení z PE trubky DN 50 mm z roku 1990. Jen v první Variantě bude mimo 

výše popsané napojení ještě objekt penzionu napojen samostatně na stávající síť v ulici 

Krkonošská, kde se nachází síť STL z PE potrubí DN63 mm z roku 2001.  
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Komunikační vedení 

Městem Náchod a okolím prochází řada dálkových kabelových tras, které propojují 

aglomeraci s dalšími většími sídelními útvary v území. Rozvod místní telefonní sítě byl 

komplexně rekonstruován. Uplatnila se plošná digitalizace telefonní sítě. Stávající 

telekomunikační síť je v celém rozsahu kabelizována. Mimo kabelová vedení spadající do 

majetku Telefónica O2 Czech Republic a.s., se mohou nacházet ve městě a okolí dálkové 

spoje dalších provozovatelů např. Ministerstva vnitra, ČEZ a.s. apod. Oblastí Náchodska 

prochází radioreleové trasy provozovatelů České Radiokomunikace a.s., Telefónica O2 Czech 

Republic a.s. a trasa Náchod - Dobrošov - Černá hora Ministerstva obrany ČR. 

 Řešená zástavba v oblasti „Na Homolce“ bude na stávající kabelážní telekomunikační 

vedení napojeno v ulici V Kovářově dole. U varianty 1 je izolovaně stojící budova penzionu 

napojena pomocí přípojky u rodinného domu č.p. 2070 na ulici Pod valy. 

 

 Větší podrobnosti o řešení technické infrastruktury navrhované zástavby a jejím 

napojení na stávající síť je uvedeno v Souhrnné technické zprávě viz kapitoly 5.1.4 a ve 

výkresové části ve výkresech č. 14 až 19 

 

4.3.4 Možnosti napojení na dopravní infrastrukturu 

Určujícím dopravním prvkem města Náchod a okolí je tranzitní doprava v rámci ČR  Hradec 

Králové - Náchod - Polsko. Hlavní dopravní směry v území jsou uspořádány na základě 

historického vývoje. Silniční síť Náchodska se skládá z komunikací I., II. a III. třídy. 

Nenachází se zde žádná dálnice či rychlostní silnice. Hlavní dopravní tepnou je komunikace I. 

třídy I/33 vedoucí východozápadním směrem. Přináší tranzitní dopravu od Hradce Králové do 

Polska a do Broumovska. Nejvyššímu dopravnímu zatížení je vystavena centrální část 

komunikace mezi městy Česká Skalice a Náchod. Obchvat Náchoda je v současnosti ve fázi 

projektové přípravy. Další komunikací I. třídy je silnice I/14, protínající území od jihu k 

severu a spojující Náchod s Červeným Kostelcem. Na území města Náchod je komunikace 

vedena ve společné trase s I/33. Nejvýznamnější silnici II. třídy procházející městem je 

komunikace II/303 ve směru Náchod (I/33). Dopravně významná je také silnice III. třídy 

III/28526.  

Z pohledu dopravního zatížení se jako nejfrekventovanější jeví silnice I/33, která 

v Náchodě a okolí překračuje hodnotu 10 000 aut/den. Dalšími zatíženými komunikacemi 

jsou silnice I/14 a na II/303, kde jsou překračovány hodnoty 5 000 aut/den. Nárůst dopravy 

(resp. stupeň automobilizace) způsobuje mimo jiné i problémy s parkováním vozidel. Největší 
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deficit ploch pro dopravu v klidu je v centru Náchoda, kde kombinace obytné zástavby a 

občanské vybavenosti při absenci potřebných ploch vytváří největší rozdíl mezi potřebami a 

skutečnými stáními.   

Městem Náchod prochází železniční trať č. 026 Týniště nad Orlicí - Náchod - Teplice 

nad Metují - Meziměstí st. hranice. Délka tratě činí 68,481 km. 

V oblasti Náchodska je velmi hustá síť značených turistických pěších tras, které se 

kumulují zvláště v oblastech skalních měst - Adršpašských a Broumovských stěn a dalších 

významných krajinných útvarů.  

Nejvýznamnější cyklotrasa v oblasti je č.22 „Jizersko-Krkonošská magistrála“. Ve 

Městě Náchod a okolí jsou vybudovány i jiné komunikace pro bezmotorovou dopravu. Jedná 

se hlavně o trasy pro in-line bruslaře a hipostezky. 

 Při řešení zástavby na území „Na Homolce“ je předpokládáno napojení na silnici     

III. t řídy 30413. Toto napojení bude provedeno po trase stávající nezpevněné polní 

komunikace. Ta bude muset být před zahájením vlastních stavebních prací přebudována. 

Vytvoří ji zcela nová skladba odpovídající obslužným komunikacím na řešeném území. Více 

podrobností je zřejmých ve výkresech dopravy pro variantu 1 č. 20 a pro variantu 2 výkres č. 

21.  

  

4.4 Hlavní omezující limity návrhu[29] 

 

Jediným omezením návrhu budoucí výstavby je nadzemní vedení VVN a VN, které se 

nachází nad dotčenými pozemky.  

 U vedení VVN 110 kV se neuvažuje s jeho přeložením, proto bude muset být 

navrhovaná zástavba koncipována tak, aby byly dodrženy stanovená ochranná pásma. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které 

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho stany 12 m. 

Uvnitř ochranného pásma VVN je zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
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4. provádět činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup 

k těmto zařízením 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty s výškou nad 3 metry 

 

Pokud stavba či stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je 

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení. 

  

Řešení vedení VN 35 kV je rozpracováno různými variantami. Ve variantě 1 je uvažována 

přeložka stávajícího vedení mimo budoucí zástavbu. Ta bude realizována na sousedním 

nezastavěném pozemku tak, aby do budoucí zástavby nezasahovalo ochranné pásmo 

přeloženého vedení. Ve variantě 2 je stávající vedení přesunuto pod zem. Okolo ochranného 

pásma podzemního vedení vznikne pruh zeleně, který bude dělit řešenou oblast a tvořit hlavní 

plošnou dominantu návrhu. 

Další sítě technické infrastruktury jsou vedeny po okolních ulicích, proto jejich ochranná 

pásma nezasahují do řešeného území. 

 

4.5 Základní charakteristika navržené zástavby 

 

V zájmové oblasti jsem navrhla zástavbu rodinnými domy. Ty jsou ve třech typových 

provedeních. Typ A tvoří dvoupodlažní zděný RD s pultovou střechou a se zastřešeným 

parkovacím místem. Půdorysná plocha 1.NP 146,87 m2. Typ B jsou menší RD rozměrově i 

tvarově shodné s typem A, ale rozdíl spočívá v garážovém stání. Je nezastřešené v blízkosti 

objektu. Je zde také odebrán sklad na nářadí, který u prvního typu A je umístěn mezi 

parkovacím stáním a vlastním objektem. Proto se půdorysná plocha 1.NP zmenšila na 

110,596 m2. Typ C reprezentuje luxusnější podání rodinného bydlení. Tvoří je dvoupatrová 

zděná stavba se sedlovou střechou. Kromě užívání funkce bydlení je zde navržen i prostor 

vhodný pro provádění živnosti. Může zde být umístěn např.: ateliér, poradenský servis, 

stomatologie, praktický lékař apod. U domu je navržené kryté stání pro dva osobní 

automobily. Je zde realizováno mnoho reprezentativních prvků, jako například prosklená část 

střehy v obývacím pokoji. Půdorysná plocha 1.NP činí 327,189 m2. 

 Dalším významným prvkem zástavby na území je Multifunkční dům. Jedná se o 

třípatrovou železobetonovou skeletovou konstrukci s plochou střechou. Objekt tvoří dvě 

samostatné budovy spojené společným schodištěm. První budova je lichoběžníkového 
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půdorysu se dvěma plně prosklenými stěnami. Zbývající stěny jsou vyzděny z tvárnic. Druhá 

budova je půdorysu trojúhelníka. Delší strany mají prosklenou fasádu, přičemž nejdelší strana 

nevede kolmo na terén, ale pod úhlem. Trojúhelníkový půdorys má pouze 3.NP, spodní dvě 

podlaží tvoří nepravidelný čtyřúhelník. V prostoru vzniklém useknutím vrcholu je vybudován 

zešikmený masivní ocelový podpěrný sloup.  

V prvním patře se nachází kavárna a samoobsluha s potravinami. Na ploše druhého 

patra se rozkládají pronajímatelné plochy. Je zde vytvořeno místo pro tři samostatné prodejny. 

U každé z nich je vytvořeno příslušné zázemí pro zaměstnance. V třetím patře trojúhelníkové 

budovy se nalézá galerie. Využívá se prosklených stěn k poskytnutí rozhledu na panorama 

města Náchod, které dokresluje atmosféru vystavených uměleckých děl. Naproti tomu se 

nachází luxusní byt sloužící čtyřčlenné rodině.  Celková podlahová plocha je 1.NP je 671 m2, 

2.NP 686 m2 a 3.NP 766 m2. 

 Občanskou vybavenost v zájmové oblasti reprezentuje také stavba penzionu. Jedná se 

o zděnou čtyřpatrovou částečně podsklepenou budovu, půdorysně připomínající křídla. 

Zastřešení je realizováno zaoblenými ocelovými příhradovinami s plechovou krytinou. 

Centrální část tvoří 1.PP kde je TZB místnost, sklady, prádelna, v 1.NP se nachází recepce a 

zázemí zaměstnanců a v 2.NP se nachází prostory pro společné aktivity hostů.  Do 

jednotlivých pater se dostáváme pomocí výtahů a schodišť. Pokoje jsou koncipovány do 

bloků, jež jsou vždy posunuty. Tímto uspořádáním se vytvořil půdorysný tvar objektu ve 

formě křídel. Pokoje jsou zařízeny pro pobyt jedné osoby. V jenom křídle jsou vytvořeny 

mezonetové byty pro pobyt dvou osob. Je zde vybudováno i 8 bezbariérových pokojů. Plocha 

jednoho podlaží je 1090,877 m2. 

U Varianty 1 okolo spodní oblasti bude vybudována obslužná komunikace napojená 

na nově zbudovanou příjezdovou komunikaci. Ve spodní části je dvojice luxusních rodinných 

domů typu C. Prostřední část se vyplnila zástavbou rodinnými domy okolo ulic, jenž uzavře 

kruhové ukončení. Domy se budou nacházet jak kolmo na uliční čáru rovných úseků, tak 

v oblasti kruhového zakončení. Všechny radiální komunikace s kruhovým zakončením jsem 

projektovala jako obytné ulice. Ve vrchní části spodní oblasti bude před ochranným pásmem 

VVN vybudován Multifunkční dům s parkovištěm. V ochranném pásmu VVN se rozprostírají 

plochy zeleně upravené parkovým stylem, ve kterých se nachází zařízení dětského hřiště. 

K napojení Penzionu slouží obslužná komunikace. Za penzionem se nachází park.  

Ve druhé variantě jsem problém s vedení VN vyřešila jeho uložení pod zem. Okolo 

jeho ochranného pásma se provede pás zeleně, který bude tvořit hlavní plošnou dominantu 

návrhu. Prostor je opět rozdělen vedením VVN na menší horní a větší dolní oblast. Dolní 
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oblast je však díky pásu zeleně rozdělena ještě na menší západní a větší východní část. 

Komunikace se po napojení na příjezd rozděluje na obslužnou část horní a dolní oblasti. Horní 

oblast je rozdělena na dvě části obslužnou komunikací přecházející v obytnou ulici. V jižní 

části se nacházejí kolmo na komunikaci i na konec ochranného pásma VVN rodinné domy 

typu A. Na sever od obslužné komunikace se nachází trojice luxusních RD typu C. 

V ochranném pásmu VVN jsem situovala udržované plochy zeleně upravené do formy parku. 

Komunikace pro dopravní obsluhu spodních oblastí vede podél souvislého pásu zeleně 

kopírující jihozápadní hranici zájmové oblasti. Na ni se kolmo napojují jednotlivé rodinné 

domy. U druhé obytné ulice jsou umístěny křižovatky, kde se napojují obslužné komunikace 

západní oblasti. Řešení zástavby je zde provedeno stejným systémem ulic a na ně kolmo 

napojených jednotlivých objektů. Za travnatým pruhem s chodníkem se nachází jižní oblast, 

kde se směrem dolů od čtvrté obytné ulice mění zástavba RD z objektů typu A na menší 

objekty typu B. V dolní spodní oblasti se nacházejí stavby multifunkčního domu a penzionu. 

Doprava v klidu je vyřešena velkým parkovištěm, jež slouží oběma budovám. Za budovou 

Penzionu se nachází udržovaná plocha zeleně parkového typu. Jsou zde situovány plochy 

sportovních hřišť a bohatě vybavené dětské hřiště. 

Výstavba obou variant vyvolá nutnost dalších nákladů na vybudování příjezdové 

komunikace, kterou v současnosti tvoří jen nezpevněná polní cesta.  

 

4.5.1 Orientační údaje navrženého záměru výstavby 

Název záměru 

Zástavba rodinnými domy lokality „Na Homolce“ v Náchodě 

 

Umístění záměru 

Kraj:    Královéhradecký 

Město:   Náchod 

Katastrální území:  Náchod 701262 
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Kapacita (rozsah) záměru 

Varianta 1 

Celková plocha pozemků:     82 018  m2 

Celková plocha zástavby:     9 460,634 m2 

Obestavěný prostor:      49 158,788 m3 

Zastavěná plocha obslužných komunikací:   8 631,078 m2 

Zastavěná plocha obytných ulic:    5 341,985 m2 

Zastavěná plocha komunikací pro pěší:   3 262,512 m2 

Zastavěná plocha parkovišť:     1 747,687  m2 

Zastavěná plocha parkovacích stání:    1 486,376 m2 

Zastavěná plocha komunikací celkem:   20 469,638 m2 

Počet parkovacích stání:     114  stání 

Počet parkovacích stání pro osoby tělesně postižené: 6  stání 

Plocha veřejné zeleně:     19 770,1 m2 

Plocha soukromé zeleně:     45 076,765 m2 

Počet rodinných domů typu A:    45  domů 

Počet rodinných domů typu B:    3  domů 

Počet rodinných domů typu C:    2  domů 

Počet obyvatel rodinných domů celkem:   200  obyvatel 

Počet hostů penzionu:      80  hostů 

Počet personálu penzionu:     12  zaměstnanců 

Počet personálu multifunkčního domu:   23  zaměstnanců 

Počet návštěvníků kavárny v multifunkčním domě:  30  návštěvníků 

Počet obyvatel bytu v  multifunkčním domě:  4  obyvatelé 

 

Energetické potřeby navrženého území 

Potřeba elektrické energie:     286,819 kVA 

Potřeba plynu:       158 500 m3.rok-1 

Potřeba pitné vody:      35 476,56 l.den-1 

Potřeba odvodu odpadní vody splaškové:   0,712  l.h-1 

Potřeba odvodu odpadní vody dešťové:   242,5056 l.s-1 
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Varianta 2 

Celková plocha pozemků:     82 036  m2 

Celková plocha zástavby:     9205,654 m2 

Obestavěný prostor:      48 024,588 m3 

Zastavěná plocha obslužných komunikací:   4 070,569 m2 

Zastavěná plocha obytných ulic:    5 499,334 m2 

Zastavěná plocha komunikací pro pěší:   3 616,059 m2 

Zastavěná plocha parkovišť:     2 082,062 m2 

Zastavěná plocha parkovacích stání:    1 907,414 m2 

Zastavěná plocha komunikací celkem:   17 175,438 m2 

Počet parkovacích stání:     134  stání 

Počet parkovacích stání pro osoby tělesně postižené: 6  stání 

Plocha veřejné zeleně:     22 309,533 m2 

Plocha soukromé zeleně:     38 722,87 m2 

Herní plocha:       2475,454 m2 

Počet rodinných domů typu A:    32  domů 

Počet rodinných domů typu B:    15  domů 

Počet rodinných domů typu C:    3  domů 

Počet obyvatel rodinných domů celkem:   200  obyvatel 

Počet hostů penzionu:      80  hostů 

Počet personálu penzionu:     12  zaměstnanců 

Počet personálu multifunkčního domu:   23  zaměstnanců 

Počet návštěvníků kavárny v multifunkčním domě:  30  návštěvníků 

Počet obyvatel bytu v  multifunkčním domě:  4  obyvatelé 

 

Energetické potřeby navrženého území 

Potřeba elektrické energie:     287,819 kVA 

Potřeba plynu:       159 000 m3.rok-1 

Potřeba pitné vody:      35 476,56 l.den-1 

Potřeba odvodu odpadní vody splaškové:   0,712  l.h-1 

Potřeba odvodu odpadní vody dešťové:   205,61  l.s-1 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1 Popis architektonického, urbanistického a stavebního řešení území 

 

5.1.1 Zhodnocení dotčených pozemků 

Řešené území se nachází na svahovitém terén ukloněném v jihovýchodním směru 

k meandrující řece Metuji. Při zakládání staveb bude muset být brán zřetel na sklonitost 

území. Objekty se vybudují v menších zářezech. Svah však není tak prudký, aby budování 

zářezů zásadně ovlivnilo ekonomické hledisko zemních prací. Jednotlivé vrstvy v půdním 

profilu jsou uloženy rovnoběžně s terénem. Jejich negativní vliv na zakládání staveb nebude 

výrazně zvětšený.  Na území nebyly indikovány žádné potenciální kluzné plochy svahových 

posunů. Před zahájením budování objektů bude proveden vrtný průzkum pro upřesnění 

geotechnických vlastností zemin. Případný vliv na zakládání staveb bude zohledněn 

v projektu. Podle předběžného zhodnocení se těžitelnosti zemin pohybuje maximálně do 3 

třídy, proto nebude při realizaci zemních prací potřeba specializované mechanizace. Na území 

se neprojevuje vliv poddolování. Hladina podzemní vody se nachází na celém území trvale 

pod úrovní základové spáry navrhovaných objektů. Před zahájením zemních prací bude nutno 

provést pokácení dřevin a odstranění jejich kořenových systému. Pro ochranu ornice bude 

provedená její skrývka a uskladnění na příslušné deponii. Před zahájením stavebních prací se 

realizuje komunikace, protože v současném stavu je území dostupné pouze nezpevněnou 

polní cestou. Napojení na stávající komunikace bude po nově zbudované silnici realizováno 

na ulici Krkonošská, která je totožná se silnici III .třídy 30413 směr Kramolna.  

 

5.1.2 Popis architektonicko-urbanistického řešení navržených variant 

Varianta 1 

Rozhodujícím limitem pro zástavbu území je nadzemní vedení VVN 110 kV a VN 35 kV.  U 

nadzemního vedení VVN 110 kV musí být respektováno dvanácti metrové ochranné pásmo.  

Vedení VN 35 kV je v této variantě přeloženo mimo řešené území.  
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(Obr.3 – Varianta 1) 
 

Přeložka bude realizována po pozemcích sousedících s územím na jihozápadě. Ty jsou 

v současné době nevyužívány a nalézá se na nic jen louka. Podle stávajícího územního plánu 

se nepočítá s jejich zástavbou. Maximálně vybudování cesty a napojení na I/33. Přeložka bude 

provedena v takovém směru a vzdálenosti, aby navrhovaná výstavba nebyla dotčena 

příslušným sedmimetrovým ochranným pásmem. Napojení přeložky bude realizováno, jako 

v současnosti do distribuční stanice NA_0021 Náhod-RUBENA PRECHODOVA.  Ochranné 

pásmo VVN rozdělí zájmové území na menší horní a větší spodní oblast.  

Napojení budoucí zástavby se realizuje přes nově vybudovanou komunikaci. Viz 

Obr.3 kde je tato oblast označena jako (A). Oblast (B) slouží k dopravní obsluze penzionu. 

Obslužná komunikace se v oblasti (C) rozdvojí do okružní komunikace podél hranice území. 

Směrem dolů vede silnice okolo multifunkčního domu s parkovištěm (D). Rovnoběžně 

s obslužnou komunikací vede kolem celé oblasti chodník.  

Ve středu území je situována vlastní zástavba RD. K jejich připojení na dopravní 

infrastrukturu slouží ulice kolmo napojené na hlavní obslužnou komunikaci. Jednotlivé ulice 

jsou ukončeny kruhovým obratištěm. Obratiště je jednosměrné. Před vjezdem do obratiště je 

z dlažby vytvořen ochranný nájezdový trojúhelník. Uvnitř kruhové plochy je navrženo 
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posezení se šesti parkovými lavičkami. Proti přímému slunci je bude krýt vysazený listnatý 

strom. Jelikož pod zemí v kruhové části vede hustá síť technické infrastruktury, bude muset 

být kořenový systém stromu usměrněn ve svém růstu pomocí kořenové bariéry. Celé tyto 

části jsou upraveny do podoby obytných ulic tak, že jsou v nich vyprojektovány prvky 

sloužící ke zklidnění dopravy. Další prvek ke snížení rychlosti dopravy je realizován jako jiná 

skladba vozovky. Na obytné ulici není výškové oddělení komunikací pro motorová vozidla a 

pro pěší, jak je tomu na obslužné silnici. Počátek obytné ulice se napojuje na obslužnou 

komunikaci přes dlouhé zpomalovací pruhy. Komunikace tohoto typu jsou navrženy na území 

celkem čtyři. Dvě jsou napojeny z jihozápadu a dvě ze severovýchodu.  

První a zároveň nejkratší je obytná ulice (E). Pro usměrnění dopravy slouží úvodní 

zpomalovací práh a podélná parkovací stání vybudovaná na severní straně ulice. Za nimi se 

nachází volný pozemek veřejné zeleně před multifunkčním domem. Okolo kruhového 

obratiště se rozprostírají pozemky se čtyřmi RD. Tři jsou typu A a jeden je typu B. Na jižní 

straně ulice se nachází ještě jeden dům typu A.  

         Na obslužnou komunikaci je směrem na druhou obytnou ulici napojen jeden RD typu B. 

Poté se zde nachází šikana (F) vytvořená pro zpomalení dopravy. Je zde navržena i varianta 

narovnání komunikace, ta by ale vyžadovala dodatečný výkup pozemků.  

 U šikany se nachází vyústění chodníku vedoucí mezi pozemky RD a spojující 

kruhové zakončení poslední obytné ulice. Toto propojení odstraňuje nutnost obcházení celého 

území. V ulicí (G) se nachází pět RD typu A. Na protější severní straně se nacházejí čtyři 

domy stejného typu. Regulaci rychlosti dopravy zde zajišťují podélná odstavná stání, která 

vytvářejí v kombinaci s pásy zeleně zpomalovací šikany. Na kruhové obratiště jsou napojeny 

další RD v počtu pěti. Mezi těmito domy je opět vybudováno propojení pro pěší, na jehož 

konci se nachází plocha veřejné zeleně.  

Na obslužnou komunikaci vedoucí dolů k jihovýchodnímu konci řešeného území se 

napojují dva objekty RD typu A. Ve spodní části dolního zakončení jsou umístěny dva 

luxusní domy typu C (H). Domy jsou určeny pro bydlení vyššího standartu a tomu také 

odpovídá větší výměra pozemku. Dále se obslužná komunikace kolem jihozápadní hranice 

vrací nahoru k multifunkčnímu domu. Nejdříve je na této trase umístěna menší obytná ulice 

(I). Na rovné části se napojují tři RD typu A. Okolo obratiště je umístěno pět RD stejného 

typu. Mezi těmito domky je opět propojena obytná ulice s chodníkem na severovýchodní 

straně. Směrem nahoru je vedle silnice výše zmíněná plocha veřejné zeleně. Za ní se nachází 

poslední obytná ulice v návrhu. Přímo na dlouhou rovnou ulici se napojuje v kolmém směru 

pět domu z jihu a čtyři na protější severní straně. Všechny jsou shodně typu A. V prostoru 
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kulatého obratiště se opět nachází pět RD. Čtyři jsou typu A, ale jeden je menšího typu B 

kvůli zmenšení pozemku vlivem šikany (F). Regulace rychlosti dopravy je provedena stejně 

jako u ostatních ulic kombinací nájezdů tvořených dlouhým zpomalovacím prahem, šikanami 

tvořenými podélnými odstavnými pruhy, pásy zeleně a odlišným povrchem od obslužných 

komunikací. Poslední RD je situován na pozemku, jenž vyplňuje volný prostor mezi první a 

poslední popsanou obytnou ulici.  

V nejsevernější části spodního území se nachází budova multifunkčního domu. 

Chodník je zde přiveden z obou stran a prochází skrz multifunkční dům. Dále pokračuje jen 

po severovýchodní části. Za multifunkčním domem je umístěno parkoviště sloužící pro 

potřeby zákazníku a zaměstnanců. Od okolní obslužné komunikace je odděleno pásem zeleně. 

Na severovýchodní straně také chodníkem vedoucím souběžně se silnicí. Hned za 

parkovištěm začíná ochranné pásmo VVN tvořící jakousi pomyslnou hranici mezi horní a 

spodní oblasti. Pro respektování limit je zde navržena pouze veřejná zeleň ve formě parku pro 

relaxaci obyvatelstva. 

 Parky se rozléhají v trojúhelníkovém pozemku nad spojením dvou silnic (C), i na 

protější straně obslužné komunikace. Jeho severní hranice určuje silniční připojení penzionu. 

V parku jsou navrženy nezpevněné chodníčky pro pěší a různé prvky drobné zahradní 

architektury jako jsou koše, lavičky, posezení v altánku a různé cestičky vybudované 

z velkých plochých kamenů. Pod některou navrženou výsadbou budou realizovány souvislé 

plochy mulčovací kůry. Pro rozbití jednotného monotónního vyznění plochy parku slouží val 

osázený dřevinami. Velikost valu bude určena zeminou, která zůstane po provedení všech 

zemních a dokončovacích prací. Pro respektování ochranné pásmo VVN, je volena výsadba 

takovou zelení, jejichž maximální výška nepřesáhne tři metry. V západním cípu parku, kde již 

nezasahuje ochranné pásmo, je umístěn dětský koutek s vybavením houpaček, prolézacích 

staveb a pískovišť. Pro dospělé jsou zde navrženy lavičky. Další dětský kotek je navržen 

uvnitř soustavy nezpevněných cestiček, asi v polovině parku. 

 Za obslužnou komunikací vedoucí k penzionu a zakončenou obratištěm se nachází 

penzion. Za ním je situován park. Nezpevněná cesta, která tvoří dominantní prvek celého 

parku je přímo napojena na objekt penziónu. Území je určeno zásadně pro trávení volného 

času hostů. Opět jsou zde umístěny prvky drobné zahradní architektury, jako jsou lavičky a 

altánek .  
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Varianta 2 

 

(Obr.4 – Varianta 2) 
 

Prvním řešeným problémem při návrhu druhé varianty je vedení VN 35 kV. Na rozdíl 

od první varianty je zde problém s vedení VN vyřešen uložením pod zem. Ochranné pásmo 

okolo vedení se tak zmenší ze 7m na 1m na obě strany od posledního kabelu. Okolo tohoto 

ochranného pásma bude zbudován pás zeleně, jehož prostředkem povede dlážděná 

komunikace pro pěší, jenž bude v případě potřeby snadno rozebíratelná. Takto se vytvoří 

hlavní plošná dominanta návrhu. 

 Z architektonických důvodů bylo rozhodnuto o využití chodníku spolu s koncepcí 

multifunkčního domu. Ten tvoří dvě samostatně stojící budovy. Chodník prochází mezi nimi. 

Spolu s ochranným pásmem vedením VVN tak rozdělí řešené území na čtyři oblasti. Na 

menší horní a větší dolní oblast., jejichž hranici bude tvořit ochranné pásmo VVN. Dolní 

oblast je však díky pásu zeleně s chodníkem rozdělena ještě na menší západní a větší 

východní část. Napojení obslužné komunikace na stávající dopravní infrastrukturu se realizuje 

pomocí nově zbudované komunikace před první křižovatkou na (Obr .4) je tato křižovatka 

označena jako (A). 
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 Na křižovatce se dělí obslužná komunikace na směr vedoucí dolů do území a na směr 

sloužící zástavbě situované v horní oblasti území. Po ukončení křižovatky následuje dlouhý 

zpomalovací práh, který značí přechod obslužné komunikace na obytnou ulici.  V obytné ulici 

jsou realizovány prvky sloužící k regulaci rychlosti projíždějících vozidel. Jedná se o 

nájezdové dlouhé zpomalovací pruhy, šikany vytvořené kombinací podélných parkovacích 

stání či pásů veřejné zeleně, změna povrchu vozovky na pojízdnou zámkovou dlažbu a 

odstranění výškového oddělení komunikací pro pěší a pro motorová vozidla. 

 Horní oblast je rozdělena na dvě části. V jižní části se nacházejí kolmo na komunikaci 

i na konec ochranného pásma VVN RD typu A. Jsou napojeny výjezdy z garáží na obytnou 

ulici. Tím je dána jejich příhodná orientace na jih. Podél ulice se nachází 6 RD typu A. 

Severní strana obytné ulice patří trojice luxusních RD typu C. První dva jsou napojeny rovnou 

na obytnou ulici, k napojení třetího slouží odbočka z ulice kvůli využití nejsevernější části 

zastavěného území. Na jih od RD typu A se rozkládá ochranné pásmo VVN, v něm se nachází 

veřejná zeleň upravená do podoby parku. Obslužná komunikace vedoucí z křižovatky (A) 

prochází ochranným pásmem a pokračuje směrem do spodní oblasti.  

Na západ od ní se nachází travnatý pás zeleně (B). Uprostřed vede komunikace pro 

pěší. Ve spodní oblasti navazuje na travnatý pás s chodníkem. Travnatý pás s chodníkem, až 

do spodní křižovatky (E), kopíruje jihozápadní hranici zájmové oblasti. Za ochranným 

pásmem se přímo na obslužnou komunikaci napojují dva rodinné domy typu B. Za nimi se 

nachází první menší obytná ulice spodní oblasti (D). 

 Řešení obytných ulic je v druhé variantě podobné první. Napojení na obslužnou 

komunikaci je realizováno pomocí dlouhých zpomalovacích prahů položených kolmo na osu 

komunikace. Pro zakončení ulice je však navrženo úvraťové obratiště ve tvaru T. Prvky pro 

regulaci rychlosti vozidel jsou navrženy ve všech obytných ulicích na území stejného 

charakteru, jako u výše popsané obytné ulici z horní oblasti. Vzdálenost obytných ulic určují 

vždy rozměry pozemků dvou sousedních domů tak, aby byl jeden napojen na jednu ulici a 

druhý na druhou. Tím vzniknou ucelené bloky. Ulice jsou orientovány vždy kolmo na osu 

obslužné komunikace směrem na severovýchod.  

Na první obytnou ulici (D) jsou napojeny čtyři RD typu A, vždy po dvou na jižní i 

severní straně ulice. U druhé obytné ulice je umístěna křižovatka (E), kde se napojuje 

obslužná komunikace západní oblasti. Na obytné ulici se nachází pět RD. Západní oblast je 

řešena stejným systémem obytných ulic a na ně kolmo napojených jednotlivých objektů RD. 

Prvním objektem za křižovatkou je RD typu A napojený přímo na obslužnou komunikaci. 

Jeho pozemek je ve tvaru trojúhelníku. Po obslužné komunikaci směrem na jih je umístěna 
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obytná ulice (F), na které se nachází pět RD typu A. Blok domů uzavírá z druhé strany 

poslední obytná ulice západní části (G). Jsou na ni napojeny tři stavby na severní straně a dvě 

na jižní.  

Obslužná komunikace pokračuje k budově multifunkčního domu. Jsou zde umístěny 

tři parkovací místa pro nákladní automobily sloužící při zásobování objektu. Obslužná 

komunikace v západní části kopíruje jihozápadní hranici pozemku. Může být proto použita i 

jako přístupová komunikace v případě, že by se rozhodlo o vybudování zástavby sousedních 

pozemků. Východní spodní oblast je napojena přes křižovatku (E). 

 Na obytné ulici (H) následující po křižovatce jsou umístěny tři RD na jižní i severní 

straně.  Jedná se o typ A. Tato obytná ulice však není zakončena standardně úvraťovým 

obratištěm, ale je zde napojení na parkoviště (I).  

Parkoviště je tvořeno průjezdnou komunikací spojující dvě obytné ulice. Na vrcholu 

jižní strany se nachází řada parkovacích stání. Za zatáčkou jsou již parkovací stání rozmístěna 

po obou dvou stranách komunikace. Na parkovitě navazuje z druhé strany obytná ulice. 

Počínaje touto ulici se mění zástavba rodinných domů z typu A na typ B. 

 Změna je v důsledku možného ekonomického přínosu vyplívajícím z možnosti 

výběru mezi jednotlivými velikostmi staveb a pozemků, z toho vyplívající jejich ceny. Okolo 

výše uvedené obytné ulice se nacházejí dva RD typu B na severní straně a tři RD stejného 

typu na straně jižní. Následující obytná ulice plně využívá menších rozměrů budov typu B i 

jim odpovídajícím pozemkům.  

Souběžně s obslužnou komunikací vede travnatý pruh s chodníkem. Chodník dále 

pokračuje skrz multifunkční budovu. Je navřen tak, aby průchod mezi jejími dvěma budovami 

byl rovnoběžný s podélnou osou chodníku a tím, aby se rozevíral výhled na město Náchod. 

Vedle multifunkčního domu je vyprojektováno velké parkoviště (K). To slouží pro objekt 

multifunkčního domu tak pro penzion. Parkovací stání jsou umístěny jak po obvodu, tak 

v obdélníku uprostřed. 

 Za budovou penzionu se nachází plocha veřejné zeleně upravená jako park. Jsou zde 

navrženy chodníčky tvořící vycházkové okruhy doplněné zahradní architekturou, jakou jsou 

např.: lavičky, altánky, dětská hřiště atd.  Cestičky umožní dostupnost sportovních hřišť jak 

od penzionu, tak od multifunkčního domu. Budou se zde nacházet hřiště na basketbal a 

tenisové kurty. U každého sportoviště se nachází tribuna pro přihlížející diváky. Součástí 

parku bude také dětské hřiště. Kolem je vybudována cestička ve formě elipsy. Vybavení je 

tvořeno širokým výběrem dětských prolézacích objektů, houpaček a pískovišť. Pro dospělé 

dohlížející na své ratolesti jsou zde připraveny lavičky. 
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5.1.3 Popis jednotlivých staveb a jejich technického řešení 

Rodinný dům typ A  

Dům je projektován pro čtyřčlennou rodinu a je nepodsklepený. Konstrukční systém objektu 

je stěnový z velkoformátových tvárnic. Vodorovné konstrukce stropů jsou železobetonové 

předpjaté desky. Zadní část domu tvoří  kůlna. Za tímto prostorem se nachází zastřešené 

parkovací místo pro jeden automobil. Střecha objektu je pultového tvaru s vystouplými 

atikami na obou šikmých bocích. Dům je menší, ale i tak umožňuje veškerý komfort 

moderního bydlení. Půdorysná plocha 1 NP je 146,87 m2. Stavba byla převzata z materiálů 

získaných na internetu. 

Do 1.NP vedou dvoje vstupní dveře. Jedny jsou situovány poblíž garážového 

přístřešku, zatímco druhé se nacházejí na protější straně domu. Přes dveře u garáže se 

dostaneme do chodby, která slouží zároveň jako zádveří i šatna. Můžeme jí projít do místností 

užívané jako sklad nářadí. Prostory jsou zároveň určeny pro umístění technického zařízení 

budovy. Celá tato část je v jiné výškové úrovni než zbytek podlaží, proto do obytné části 

domu pokračujeme po malém schodišti. To nás zavede do chodby, na které je umístěna 

toaleta a také schody do 2.NP. Chodbu dělí od obytného prostoru dveře. Obytný prostor 1. NP 

tvoří jedna místnost rozdělená jen opticky na jednotlivé funkční části. Nalevo ode dveří je 

umístěna pracovní část. K jejímu částečnému oddělení slouží zděný sloup. Hlavní část 

prostoru zabírá obývací část. Slouží k společnému trávení volného času členů rodiny a je k 

tomu také vybavena. Je zde situována maketa krbu na elektrickou energii sloužící 

k částečnému vytápění místnosti. Prává část prostoru je určena pro kuchyňský kout. Od 

prostoru jídelny dělí kuchyni barový pult. Součástí kuchyně je také malá spíž vytvořená pod 

konstrukcí schodiště. Z obytného prostoru se dá vyjít ven na malou zastřešenou terasu pomocí 

prosklených dveří spojených  francouzskými okny.  

Do 2.NP se dostaneme pomocí dřevěného schodiště se skosenými stupni. Ty vedou na 

malou chodbu, ze které se dostaneme do ostatních částí patra. Je zde umístěna koupelna. 

Vytápění je zajištěno pomocí systému podlahového vytápění. Na patře jsou dva prostorné 

dětské pokoje. Na konci chodby se nalézá šatna oddělena zasouvacími dveřmi. Je zde 

umístěno několik velkoobjemových skříní. Přes šatnu se také dostaneme do ložnice.  

 

Pří návrhu zástavby je nutno počítat s různou orientací domu, zvláště u varianty 1 v okolí 

kruhového obratiště. Proto je budova navržena s proměnným půdorysem. Orientace hlavních 

obytných místností bude samostatně posouzena a zvolena na každý pozemek zvlášť, aby se 

dosáhlo optimálního návrhu využití místností. Jako vnitřní dispozicí je proměnlivá i výška 
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umístění garáže. Pokud se dům postaví na svahu, použije se výše popsaná varianta zobrazená 

i ve výkresové části výkresy 28 až 31. Pokud se nebude svah pod budoucí stavbou nacházet, 

navrhne se varianta se stejnými úrovněmi podlahových ploch.  

 

 

(Obr.5 – Rodinný dům typ A) 
 

Rodinný dům typ B 

Rozměrově i tvarově vychází z typu A, ale rozdíl spočívá v garážovém stání, které je u toho 

typu realizováno samostatně vybudované nenapojené na vlastní objekt. Je zde také odebrán 

sklad na nářadí. Proto se půdorysná plocha 1.NP zmenšila na 110,596 m2. Variabilita 

vnitřního půdorysu je opět závislá na daném pozemku, ale již není tolik ovlivněná, protože 

zde nemusí být podle vjezdu do garáže orientována celá budova. Objekt byl získán 

přepracováním rodinného domu typu A. 

 

 
(Obr.6 – Rodinný dům typ B) 
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 Rodinný dům typ C 

Tento rodinný dům je určen nejen pro pohodlné bydlení čtyřčlenné rodiny, ale také k drobné 

výdělečné činnosti. K tomu je dům vybaven dvěma prostornými místnostmi. Dům je 

nepodsklepený. Má sedlovou střechu. Střecha přechází do zastřešení parkovacích míst pro dva 

automobily. Jedná se o stěnový zděný konstrukční systém. Stropy jsou tvořeny z keramických 

vložek a ocelových nosníků. Dům je navržen jako moderní bydlení a luxusně zařízen. Tomu 

odpovídá jeho cena.  

Ke vstupu do 1.NP slouží buď vchod přes prosklené dveře z terasy, nebo přes hlavní 

vstupní dveře či dveře z pracovní části domu. Na hlavní vstup navazuje prostorná šatna 

oddělená posuvnou stěnou. Přes zádveří projdeme do chodby a z té se dostaneme do kotelny, 

ve které je umístěné technické zařízení stavby. Na druhé straně chodby se nachází koupelna 

s toaletou určená jako zázemí pro pokoj hostů. V pokoji jsou umístěny postele a prostory pro 

uložení věcí. Chodba přechází po několika málo schodech do obývacího pokoje. Ten je velmi 

prostorný a k jeho osvětlení slouží hlavně velké prosklené střešní okno. Toto je velmi důležitý 

prvek celkové architektonické koncepce domu. Z obývacího pokoje se lze dostat do pracovny. 

Od prostoru obývacího pokoje je oddělena jen nízkou stěnou kuchyně a jídelna. Jídelní část je 

oddělena od kuchyňské linky malým barovým pultem. Z kuchyně a obývacího pokoje se lze 

dostat velkými prosklenými dveřmi spojenými s francouzskými okny na terasu. Proti nepřízni 

počasí je terasa chráněná prosklenou střechou. Zpátky chodbou se dostaneme do další chodby 

oddělené dveřmi. Ty slouží k oddělení části obytné od části pracovní. V pracovní části je 

umístěna malá kancelář k projednávání firemních záležitostí, malá kuchyňka, toalety a dvě 

velké místnosti.  

Do 2.NP vede jednoramenné pravotočivé smíšenočaré železobetonové schodiště. Vystoupáme 

po něm do chodby, ze které je galerie do spodního obývacího pokoje. Na podlaží je také 

umístěna rozměrná koupelna. Na konci chodby jsou po obou stranách vestavěny velké šatní 

skříně. Za chodbou jsou umístěny dětské pokoj a ložnice. Viz výkresy 22 až 27. Stavba byla 

převzata z mojí ateliérové tvorby I ze školního roku 2007/08. 
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(Obr.7 – Rodinný dům typ C) 
 

Penzion 

Jedná se o čtyřpatrovou zděnou konstrukci, kterou tvoří půdorysně pomyslná křídla. 

V centrální dvoupatrové části se nachází hlavní vstup, recepce penzionu a zázemí pro 

zaměstnance. V druhém podlaží je vytvořena společenská místnost pro hosty penzionu. Tato 

střední část je jako jediná podsklepená. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro 

prádelnu a místnosti technického zařízení budovy. Křídla jsou tvořena jednotlivými bloky, jež 

se půdorysně posouvají. Prvním blokem tvořící spojení křídel a centrální budovy je blok 

tvořený schodištěm a výtahem zpřístupňující jednotlivá nadzemní podlaží. V tomto bloku jsou 

vyhrazeny prostory pro uložení úklidových pomůcek. Další bloky již mají stejnou strukturu a 

jsou koncipovány jako obytné. Středem každého vede chodba a z ní se dá vejít do 

jednotlivých bytů. Ty mají všechny stejný půdorys.  

Pro přechod z chodby slouží předsíňka. Vedou, zní dveře do koupelny a obytného 

pokoje. V koupelně se nachází sprchový kout, toaleta a umyvadlo. V obývacím pokoji je 

kuchyňský kout stolek na jídlo a postel. Tyto byty jsou rozmístěny v každém bloku křídel. 

Výjimky tvoří byty pro tělesně postižené spoluobčany, jenž jsou umístěn v jednom rohovém 

cípu budovy. Byt je projektován pro potřeby osob s e sníženou schopností pohybu a jsou tomu 

upraveny jeho rozměry a uspořádání. V jedné čtvrtině obytných jednotek jsou vytvořeny 

mezonetové byty. Rozložení je na dvě patra spojené vzájemně půlkruhovým točitým 

schodištěm. Ve spodní části se nachází vstup, koupelna a obývací pokoj stejný jako ve zbytku 

budovy. Celou půdorysnou plochu horní části bytu zabírá jen jedna místnost tvořící ložnici 

s malým pracovním koutem. Na konci chodby na každém patře jsou umístěny vstupy na 
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evakuační schodiště, ocelové točité, umístěné vně objektu. Zastřešení penzionu je tvořeno 

ocelovou konstrukcí tvaru ploché paraboly a plechovou krytinou. Každý oblok je zastřešený 

zvlášť. Plocha jednoho podlaží je 1090,877 m2. Objekt byl navržen v rámci řešení diplomové 

práce. 

 

 

(Obr.8 – Penzion) 

 

Multifunk ční dům 

Navržen je jako třípatrová budova s plochou střechou. Je rozdělen na dva samostatné objekty 

rozdělené podle půdorysného tvaru na trojúhelníkový a obdélníkový. Obě budovy jsou 

z železobetonového skeletu. Trojúhelníková budova má v prvním a druhém podlaží useknutou 

špičku. Ve třetím patře je již kompletní půdorys a jeho špička je vynášena ocelovým sloupem.  

Vodorovné prvky jsou vytvořeny z monolitického betonu. Spojnici mezi jednotlivými 

budovami tvoří ocelové schodiště, ve kterém je hojně používáno tvrzené sklo. Je zavěšeno na 

čtyřech sloupech kdy každý se skládá ze tří kruhových profilů a vzájemného výpletu. 

Obdélníková budova má dvě stěny plně. Trojúhelníková stavba je též prosklená. Na budově je 

nainstalován obklad v barvě kovu. Je podél horní hrany a okolo celého ocelového sloupu. Na 

rozích je na výšku celé budovy a od základů se směrem k vrcholu zužuje.  

V trojúhelníkové budově je navržena kavárna. Jsou zde prostory pro hosty, personál a 

zázemí restaurace. Z boční strany se lze dostat ke služebnímu výtahu. Vedle výtahu se nalézá 

místnost pro technické zařízení budovy.  

V obdélníkové budově je v přízemí navržen provoz samoobsluhy s potravinami. Na 

ploše prodejny se nacházejí různé regály, mrazící a chladící boxi. Odbavení zákazníků je 

řešeno systémem dvou pokladen. Díky použití skeletového sloupového nosného systému je 

prostor prodejny možno řešit variabilně a přizpůsobit přání pronajímatele. Zázemí obchodu 
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tvoří koupelna s toaletou a sprchovým koutem, malá kuchyňka a kancelář pro vedoucí 

provozovny. Součástí je také sklad zásob, k jehož zásobení z venkovní strany slouží 

dvoukřídlé dveře.  

Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme pomocí proskleného schodiště, nebo 

pomocí dvojice výtahů. V 2.NP se nalézá pronajímatelný prostor, sloužící pro vybudování 

obchodů o velikosti 100 a 140 m2. V trojúhelníkově budově je navržena otevřená plocha o 

výměru 235 m2. Součástí pronajímatelného prostoru je vybudované zázemí pro personál a 

sklad materiálu. Zázemí tvoří šatna, toalety a kuchyňka.  

V 3.NP se v trojúhelníkové budově nacházejí prostory galerie. Využívá se prosklených 

stěn k poskytnutí rozhledu na panorama města Náchod. U vstupu je na vyvýšeném stupínku 

umístěná recepce. Zázemí pro personál je realizován ve ztužujícím jádru a zahrnuje šatnu, 

toalety a kuchyňku. V protější budově je patro určeno pro luxusní byt. Přes chodbu po levé 

straně se dostaneme do pracovny, v níž je exkluzivní výhled na město Náchod. Na chodbě 

jsou ještě dveře doprava, za kterými se nachází toaleta. Chodba dále vede do prostorné 

místnosti, jenž slouží jako kuchyně, jídelna i jako obývací pokoj. Po pravé straně se 

dostaneme ke dveřím do jednotlivých pokojů, nebo ložnice. Po levé straně se nachází toaleta a 

vedle ní luxusně zařízená koupelna s rohovou vanou. Za obývacím pokojem je umístěná 

zimní zahrada, která je prosklená ze všech čtyř stran. 

 Objekt Multifunkčního domu jsem řešila v rámci své bakalářské práce ve školním 

roce 2008/2009. Projekt jsem s ohledem na potřeby diplomové práce upravila. 

 

 

(Obr.9 – Multifunkční dům) 
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5.1.4 Řešení technické infrastruktury 

Přívod elektrické energie 

Varianta 1: 

Přes navrhovanou lokalitu probíhají dvě stávající vedení. Nadzemní vedení velmi vysokého 

napětí 110 kV se nachází v severní horní části území. Nelze uvažovat o jeho přeložení, proto 

bude muset být prostor v ochranném pásmu vedení řešen, jako parková zeleň. Ochranné 

pásmo dotčeného vedení je souvislá oblast ve vzdálenosti 12 metrů na obě strany vedení. 

Zeleň vysazená v tomto pásmu nepřesáhne maximální dovolenou výšku vzrůstu 3 metry.  

Další vedení protíná řešenou oblast od severozápadního cípu až po jihovýchodní. 

Jedná se o vedení vysokého napětí 35 kV. V této variantě je průchod vedení dotčeným 

územím vyřešen jeho přeložkou na sousední nezastavěné pozemky. Díky přeložení vedení 

nebude budoucí zástavbu protínat další ochranné pásmo, na které by bylo nutno brát ohled.  

Nově navrhované rozvody elektrické energie pokrývající spotřebu budoucí zástavby 

jsou navrženy ze čtyř měděných drátů o průměru 60 mm. Vedení prochází buď v oblasti 

obslužné komunikace, nebo v obytné ulici. V obslužné komunikaci je vedení situováno pod 

komunikaci pro pěší. Umístěné je ve vzdálenosti 0,490 m od okraje chodníku a hloubka 

uložení vedení činí 0,525 m. Je tak dodrženo minimální normou požadované kryti 0,350 m. 

Z jedné strany jsou souběžně vedeny kabely pro veřejné osvětlení a z druhé strany je vedení 

komunikační. Vodorovná vzdálenost mezi elektrickým vedením a veřejným osvětlením je 

0,100 m a mezi komunikacemi je 0,300 m. V místech procházení elektrického vedení pod 

komunikací ho bude chránit ocelová chránička o průměru 0,100 m. V obytné ulici je vedení 

uloženo u pravého okraje pod místy pro parkování. Zvýšenému zatížení povrchu odpovídá i 

zvýšená hloubka uložení, z toho vycházející výška krytí. Vedení je uloženo v hloubce     

1,150 m. Kabely jsou vzdáleny 1,700 m od hrany parkovacího místa a vedlejší komunikační 

vedení je vzdáleno 0,880 m.  

V příloze č. 7 je vypočten celkový potřebný výkon pro zásobování navrhované zástavby na 

hodnotu 286,819 kVA.  Energetický zdroj pro budoucí zástavbu bude tvořen trafostanicí ST 

PS DM 400 kVA HDA-24NA o výkonu 400 kVA. Umístí se v prostoru zděného objektu 

stávající trafostanice již napojené na vedení vysokého napětí.  

Penzión se nalézá ve vrchní oblasti osaměle stojící bez okolní zástavby. Napojení na 

elektrické vedení bude realizováno na stávající podzemní kabely NN probíhající po okraji 

pozemku bez nutnosti další trafostanice. Podrobnosti viz výkres 18. 
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Varianta 2: 

Ochranné pásmo vedení VVN bude mít stejné charakteristiky řešení jako ve variantě 1.  

Problém s vedením VN 35 kV však bude řešen odlišným způsobem, než přeložkou 

jako v první variantě. Celé vedení se zakope pod úroveň zemského povrchu. Tak se jeho 

ochranné pásmo zmenší ze 7 m na 1 m od vnějšího okraje vedení na každou stranu. Nad tímto 

ochranným pásmem se vytvoří snadno rozebíratelná komunikace pro pěší a okolo ní ještě 

travnatý pás dost široký pro průjezd a práci mechanizace potřebné pro případnou opravu. Pás 

tak vytvoří v oblasti plošnou dominantu území a významný liniový prvek.  

Podzemní vedení VN však prochází pod multifunkčním domem. Proto byl navržen 

železobetonový ochranný kvádr. Výpočtem byly ověřeny podmínky pro zakládání objektu a 

to 1. mezní stav únosnosti základové půdy i 2. mezní stav sedání viz. příloha 9. Navrhla se i 

posoudila tloušťka železobetonové stěny a její výztuže. Zpracováno v příloze 10 a 11. 

Ochrana bude spočívat ve vybetonovaném kvádru, který bude uložen pod zemský povrch. 

Vedení v něm bude uloženo nezávisle na okolních podmínkách do ocelové chráničky, která 

bude v pískovém loži. K propojení mezi částí kabelů pod zemí a v ochranném pásmu se okolo 

otvorů průchodů nainstaluje těsnící materiál umožňující případný posun, aby nedošlo 

k deformaci vedení a jeho případné poruše. Pokud by došlo k poruše vedení v prostoru 

ochranné konstrukce, bude umožněn snadný přístup k jejímu vedení.  

 Spotřeba elektrické energie nově navržené zástavby bude uspokojena pomocí rozvodů 

elektrické energie navržených ze čtyř měděných drátů o průměru 60 mm. Směrové a 

hloubkové uložení kabelů záleží na tom, zda vedou pod oblastí obslužné komunikace nebo 

pod obytnou ulicí. V obslužné silnici je vedení situováno pod komunikací pro pěší. Umístěné 

je ve vzdálenosti 0,440 m od okraje chodníku a hloubka uložení vedení činí 0,525 m, aby byla 

dodržena minimální normou požadovaná hodnota krytí pod chodníkem o hodnotě 0,350 m. 

Rovnoběžné vedení tvoří kabely veřejného osvětlení a telekomunikační. Vzdálenost k 

veřejnému osvětlení je 0,100 m a ke komunikaci je 0,500 m. V místech procházení 

elektrického vedení pod komunikací ho bude chránit ocelová chránička o průměru 0,100 m. 

V obytné zóně je vedení uloženo u pravého okraje pod parkovacími stáními a pod silnicí. 

Hloubka uložení je zvětšená kvůli vedení pod silnicí, z toho vyplívajícího zvětšeného zatížení. 

Vedení je uloženo v hloubce 1,150 m. Kabely jsou vzdáleny 1,460 m od hrany parkovacího 

místa. Souběžně vedeny jsou kabely pro veřejné osvětlení a ze strany druhé telekomunikační. 

Vodorovná vzdálenost mezi elektrickým vedením a veřejným osvětlením je 0,100 m a mezi 

komunikacemi je 0,500 m. 
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Celkový potřebný výkon pro zásobování navrhované oblasti je vypočten v příloze č. 7 

jeho hodnota činí 287,819 kVA. Pro potřeby navržené zástavby poslouží jako zdroj 

trafostanice ST PS DM 400 kVA HDA-24NA o výkonu 400 kVA. Umístí se v prostoru 

zděného objektu stávající převodové stanice NA_0021 Náchod RUBENA PRECHODOVA. 

Podrobnosti viz výkres 19. 

 

Veřejné osvětlení                 

Varianta 1: 

Na řešeném území bude vybudován zcela nový systém veřejného osvětlení.  Skládá se z 82 

lamp pouličního osvětlení. Svítidla jsou navrženy jako typ SQ 100 od firmy EPK elektro s.r.o. 

o výkonu 70 W. Výška stožárů je ve většině případů 4 m, výjimku tvoří lampy umístěné pod 

vedením velmi vysokého napětí, jenž musí mít redukovanou výšku na 3 m. Maximální 

vzdálenost sloupů je 40 m, ale ve většině případů je mnohem nižší. Sloupy veřejného 

osvětlení jsou umístěny u zpomalovacích pruhů, které tvoří začátky obytných ulic. Zhuštění 

sloupů je po obvodech obytných ulic. V parkových úpravách jsou ve většině případů pod 

sloupy umístěny lavičky. Sloupy osvětlují i v parku umístěné dřevěné altánky.  

Přenos elektrické energie mezi jednotlivými sloupy veřejného osvětlení a 

transformátorovou stanicí zabezpečuje energetický kabel shodný pro vedení elektrické energie 

k navržené zástavbě. Jedná se o čtyři měděné dráty o průměru 60 mm. Napojení je 

realizováno na stejnou trafostanici ST PS DM 400 kVA HDA-24NA o výkonu 400 kVA jako 

elektrické vedení. Sloupy nacházející se v okolí objektu penziónu se napojí na podzemní 

vedení, na němž je napojeno i vedení elektrické. Hodnoty hloubkového a vzdálenostního 

vedení kabelů záleží na oblasti jeho uložení v řešené zástavbě. Oblasti lze rozdělit podle toho, 

zda kabely vedou pod obslužnou komunikací, nebo pod obytnou ulicí. Pod obslužnou 

komunikací vedou vodiče souběžně s elektrickým vedením. Kabely jsou na jednu stranu 

vzdáleny od okraje komunikace pro pěší o 0,210 m a jejich vzdálenost od elektrického vedení 

je 0,100 m. Spodní kabely jsou uloženy v hloubce 0,525 m pod povrchem, čímž je splněno 

minimální normou požadované krytí kabelů NN pod chodníkem 0,350 m. Při křížení vedení 

veřejného osvětlení s komunikací je nutno použít ocelové chráničky o průměru 0,100 m. 

Kabeláž v obytné ulici vede pod levou stranou ulice. Jednotlivé sloupy jsou umístěny mezi 

podélnými parkovacími stáními. Vedení veřejného osvětlení je jediná technická 

infrastruktura, která je vedena po obvodu stranách kruhových ulic. Zatím co ostatní sítě vedou 

pod centrální kruh a odtud jsou připojeny k jednotlivým stavebním objektům pomocí 

přípojek, musí být osvětlení vedeno po obvodě, aby se zajistilo napájení každého sloupu na 
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vnějším obvodě kruhu. Vzdálenost vedení od volného okraje parkovacích stání je 1,280 m a 

od nejbližšího souběžného vedení, které tvoří plynovod, je vzdáleno 1,430 m. Podzemní 

kabeláž v obytné zóně neprochází jen pod parkovacími pruhy, ale i pod nezpevněnými pásy 

zeleně. Krytí je po celé délce navrženo na větší minimální hodnotu pod vozovkou, jejichž 

hodnota činí 1 m. Hloubka uložení vedení je 1,150 m.  Podrobnosti viz výkres 16. 

 

Varianta 2: 

Na řešené území dosud nebyl důvod k zavedení systému veřejného osvětlení, proto musí být 

vybudován zcela od základů.  Skládá se z 92 lamp pouličního osvětlení. Svítidla jsou 

navrženy jako typ SQ 100 od firmy EPK elektro s.r.o. o výkonu 70 W. Výška stožárů je 4 m. 

Sloupy jsou navrženy podle konfigurace zástavby zároveň tak, aby jejich maximální 

vzdálenost nepřesahovala 40 m. V parcích jsou sloupy osvětlovány křižovatky cestiček a 

místa s lavičkami a altánky. 

Od trafostanice budou zásobeny elektrickou energií jednotlivé sloupy pomocí 

energovodního kabelu shodného i pro vedení elektrické energie k navržené zástavbě. Jedná se 

o čtyři měděné dráty o průměru 60 mm. Napojení je realizováno na stejnou trafostanici ST PS 

DM 400 kVA HDA-24NA o výkonu 400 kVA jako elektrické vedení. Hodnoty hloubkového 

a vzdálenostního vedení kabelů záleží na oblasti jeho uložení v řešené zástavbě. Oblasti lze 

rozdělit podle toho, zda kabely vedou pod obslužnou komunikací, nebo pod obytnou ulicí. 

Pod obslužnou komunikací vedou vodiče souběžně s elektrickým vedením pod chodníkem. 

Kabely jsou na jednu stranu vzdáleny od okraje komunikace pro pěší o 0,060 m a jejich 

vzdálenost od elektrického vedení je 0,100 m. Spodní kabely jsou uloženy v hloubce 0,525 m 

pod povrchem, čímž je splněno minimální normou požadované krytí kabelů NN pod 

chodníkem 0,350 m. Pokud dojde ke křížení s komunikací je nutno použít ocelové chráničky 

o průměru 0,100 m. V západní oblasti není zbudován chodník a vedení tak musí být pod 

komunikací. Hloubkové uložení v takovémto případě je 1,150 m pod povrchem ve 

vzdálenosti 0,400 m. 

V obytné ulici je vedení realizováno po pravé straně souběžně s elektrickým vedením. 

Vedení je pod parkovacími místy a pod komunikací. Sloupy veřejného osvětlení jsou 

situovány do oblastí zeleně mezi jednotlivými podélnými parkovacími místy. Vzdálenost 

vedení od volného okraje parkovacích stání je 1,280 m a od souběžného elektrického vedení 

je vzdáleno 0,100 m. Normou požadované krytí je pod komunikací 1 m. Hloubka uložení 

vedení je 1,150 m. 
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Při vedení osvětlení v zatravněném koridoru a následně v parku musí mít krytí minimální 

výšku 0,7 m. Z tohoto důvodu je kabeláž položena v hloubce 0,850 m pod terénem. Při vedení 

souběžně s podzemním vedením VN 35 kV je nutno respektovat jeho ochranné pásmo 1 m. 

Podrobnosti viz výkres 17. 

 

Telekomunikační vedení 

Varianta 1: 

K telekomunikační obsluze navrhovaného území slouží sdělovací vedení z metalického 

kabelu. Ten je uložený v ochranné trubce z PVC o průměru 110 mm společnosti Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s. Realizující se v označeném místě na ulici V Kovářově dole u domu 

č.p. 2061. Napojení budovy penzionu na stávající metalický kabel bude realizováno, jako 

samostatné z označeného bodu na ulici Pod Valy u objektu č.p. 2070. Směrové a hloubkové 

vedení závisí na využití komunikace nad ním.  

Při vedení kabelů pod oblastí obslužné komunikace je uloženo pod komunikaci pro 

pěší souběžně z jedné strany s vedením elektrické energie a z druhé strany s plynovodem. 

Vodorovná vzdálenost okraje kabelů od elektrických vodičů je 0,300 m. Od plynovodu je tato 

hodnota rovna 0,400 m. Minimální krytí pod povrchem tohoto druhu technické infrastruktury 

podle příslušné normy je stanoveno pod chodníkem na 0,400 m, aby byla tato hodnota 

dosažena je síť uložena v hloubce 0,485 m. Při průchodu sdělovací kabeláže v této hloubce 

pod komunikací je nutná ochrana vedení ve formě plastové chráničky.  

Pod obytnou ulicí prochází sdělovací vedení v oblasti parkovacích míst v komunikaci. 

Vzdálenost od vedle položených kabelů elektrického vedení činí 0,880 m a od vodovodního 

potrubí táhnoucího se podél druhé strany 0,400 m. Od vnitřní hrany parkovacích stání je 

vzdálen 0,120 m. Minimální krytí pro vedení pod komunikací je 0,900 m, z tohoto důvodu je 

sdělovací kabeláž uložena v hloubce 1,230 m pod povrchem komunikace. Podrobnosti viz 

výkres 18. 

 

Varianta 2: 

Vedení sloužící pro telekomunikační spojení se vybuduje z metalického kabelu. Napojení na 

zaměřený kabel uložený v ochranné trubce z PVC o průměru 110 mm společnosti Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s. Napojení se provede v označeném místě na ulici V Kovářově dole u 

domu č.p. 2061. Směrové a hloubkové vedení závisí na využití komunikace nad ním.  

Vedení kabelů pod obslužnou komunikací je uloženo pod chodníkem souběžně z jedné 

strany s vedením elektrické energie a z druhé strany s plynovodem. Okraj kabelů 
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telekomunikace a elektrických vodičů je vzdálen 0,500 m a od plynovodu je tato hodnota také 

rovna 0,500 m. Minimální krytí pod povrchem chodníku je podle příslušné normy stanoveno 

pod chodníkem na 0,400 m, aby byla tato hodnota dosažena je síť uložena v kloubce 0,470 m. 

Při průchodu sdělovací kabeláže pod komunikací je nutná ochrana vedení ve formě plastové 

chráničky. 

Pod obytnou ulicí prochází sdělovací vedení souběžně s předchozími kabely pod 

parkovacími místy. Od vnitřní hrany parkovacích stání je vzdálen 0,150 m. Telekomunikační 

kabeláž je uložena v hloubce 1,230 m pod povrchem komunikace, z důvodu dodržení 

minimálního krytí pro vedení pod komunikací, jež má hodnotu 0,900 m. Podrobnosti viz 

výkres 19. 

 

Rozvody plynu k objektu  

Varianta 1: 

K napojení řešených objektů na stávající plynové vedení bude sloužit nově budovaná síť. 

Napojení na stávající plynovod společnosti RWE s označením STL PE 50 1994 realizujeme 

pod ulicí V Kovářově dole. Stavba penzionu bude samostatně napojena přes přípojku z ulice 

Krkonošská na vedení STL PE 63 2001.  

Nově navržené plynovodní potrubí zrealizujeme o DN 63 mm. Výpočtem byla určena 

celková roční potřeba plynu 158 500 m3.rok-1 viz příloha 6. Jeho polohové a hloubkové 

vedení bude rozdílně realizováno podle toho, zda se bude nacházet v oblasti obslužné 

komunikace či v obytné ulici.  

Pod obslužnou komunikací je potrubí vedeno v chodníku. Jeho vzdálenost od 

souběžného sdělovacího vedení je 0,300 m. Na druhé straně je rovnoběžně s plynovodem 

uloženo potrubí vodovodu ve vzdálenosti 0,500 m. Minimální požadované krytí terénem pod 

chodníkem je 0,800 m. Celkové hloubkové uložení plynovodu se realizuje v hloubce 0,890 m.  

Položení plynovodu pod obytnou ulici je vedle pruhu s parkovacími stáními. Vzdálenost od 

vnitřního obrubníku je 0,250 m. Od souběžného vedení veřejného osvětlení je vzdálenost 

1,430 m a na druhé straně je ve vzdálenosti 2,025 m uložena splašková kanalizace. V normě 

uvedené krytí rozvodu plynu je pod vozovkou rovno 1,000 m, aby bylo splněno toto 

kriterium, bude hloubka uložení 1,240 m.  

 Každý stavební objekt je na plynovod napojen přes HUP. HUP je instalován na okraji 

pozemků ve vlastním samostatném objektu, ve kterém je také umístěn plynoměr. Podrobnosti 

viz výkres 16. 
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Varianta 2: 

Napojení bude na stávající plynovod společnosti RWE s označením STL PE 50 1994 pod 

ulicí V Kovářově dole.  

Nově navržené plynovodní potrubí zrealizujeme o DN 63 mm. Výpočtem byla určena 

celková roční potřeba plynu 159 000 m3.rok-1 viz příloha 6. Polohové a hloubkové vedení se 

provede podle toho, zda se nachází v oblasti obslužné komunikace či v obytné ulici.  

Pod obslužnou komunikací je potrubí vedeno v komunikaci pro pěší. Jeho vzdálenost 

od souběžného sdělovacího vedení je 0,500 m. Vodovodní potrubí, jenž je uloženo 

rovnoběžně, dělí od plynovodu vzdálenost 0,600 m. Normou požadované minimální krytí 

terénem pod chodníkem je 0,800 m. Celkové hloubkové uložení plynovodu se realizuje 

v hloubce 0,890 m.  

Větve plynovodu vedoucí pod obytnou ulici se provedou vedle pruhu s parkovacími 

stáními. Vzdálenost od vnitřního obrubníku je 0,150 m. Ve stejném směru je uloženo i vedení 

veřejného osvětlení o 0,500 m dále a na druhé straně splašková kanalizace ve vzdálenosti 

1,900 m. Hloubka uložení 1,240 m, aby se slnil normativní požadavek krytí 1,000 m. 

 Napojení staveb je realizováno přes hlavní uzávěr plynu. HUP je situován na okraji 

pozemků. Pro ochranu před přírodními vlivy je určena prefabrikovaná skříňka, ve které je 

umístěn i plynoměr. Podrobnosti viz výkres 17 

 

Zásobování pitnou vodou 

Varianta 1: 

Přívod pitné vody k jednotlivým stavebním objektům se realizuje nově zbudovaným 

vodovodním řadem. Vodovod je navržen z hlediska typologie situačního řešení potrubní sítě 

jako kombinovaný. Skládá se z uzavřeného hlavního okruhu a se samostatnými větvemi pro 

obsluhu obytných zón. Z výpočtu potřeby pitné vody v příloze 4, jejichž hodnota vyšla na 

35 476,56 l.den-1, byl také určen minimální průměr potrubí vodovodu. Navrženo je potrubí PE 

100 STANDART od firmy MAINCOR o DN 100 mm.  

Napojení na stávající vodovodní řád společnosti Vodovody a Kanalizace Náchod a.s. 

je realizováno ve vyznačeném bodu pod ulicí V Kovářově dole. U objektu penzionu je řešeno 

zásobování pitnou vodou samostatným napojením na stávající vodovod pod ulicí Krkonošská. 

Pro toto napojení bude použito potrubí PE 100 STANDART od firmy MAINCOR o           

DN 40 mm. Vodovodní potrubí bude po celé své délce uloženo do pískového lože.  

Směrové a hloubkové vedení opět záleží na tom, zda je vodovod pod obslužnou 

komunikaci, respektive pod obytnou ulicí. V prostorech pod obslužnou komunikací je potrubí 
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uloženo jednostranně v silnici 0,400 m od hrany obrubníku. Na jedné straně ve vzdálenosti 

0,500 m vede pod chodníkem plynovod a na straně druhé je projektováno potrubí dešťové 

kanalizace s odstupem 2,050 m. Nejmenší dovolené krytí pod komunikací je v normě uvedeno 

1,500 m, proto je hloubka uložení vodovodního potrubí 1,800 m pod nejnižším bodem 

komunikace. 

V obytné ulici je vodovodní řád uložen jednostranně. V komunikaci vzdálen 0,580 m 

od obrubníku parkovacích stání. Blíže ke stáním automobilů se nachází vedle vodovodu 

sdělovací vedení ve vzdálenosti 0,400 m a na druhé straně je vybudováno rovnoběžně vedoucí 

potrubí dešťové kanalizace s odstupem 1,420 m. Vodovodní vedení se opět nachází pod 

komunikací, proto má krytí stejnou velikost. Celé vedení je uloženo v hloubce 1,800 m. 

V řešeném území se nachází celkem 51 objektů, které bude nutno pomocí přípojek 

napojit na navrhovaný vodovod. Délka jednotlivých přípojek kolísá od 4 m až k 22 m. 

Ukončení jednotlivých přípojek bude realizováno pomocí měřící šachty, kde bude také 

nainstalován měřící kus s vodoměrem. Šachta bude realizována vždy maximálně do 

vzdálenosti 3 m od hrany pozemku. Připojení penzionu bude realizováno, jak již bylo popsáno 

výše, samostatným napojením na vodovodní řád a vodoměrná stanice bude nainstalována 

v podzemním podlaží v místnosti pro technické zařízení budovy. 

Hydranty pro zvládání případných požárů na území jsou projektovány vždy na koncích 

vodovodních větvích v obytných ulicích. Další hydranty jsou umístěny u multifunkčního 

objektu, u penzionu a u luxusních domů. Maximální vzdálenost hydrantů je dána na 200 m. 

Navržené hydranty toto kritérium splňují. Podrobnosti viz výkres 14. 

 

Varianta 2: 

Vodovod pro zásobování zástavby je navržen jako kombinovaný s dvojitým primárním 

okruhem a sekundárními větvemi pro zásobení jednotlivých ulic. V příloze 4 je 

uveden výpočet potřeby pitné vody, jehož výsledkem je 35 476,56 l.den-1, dalším výsledkem 

je určení minimálního průměru potrubí vodovodu. Navrženo je potrubí PE 100 STANDART 

od firmy MAINCOR o DN 100 mm. Ve vyznačeném bodu pod ulicí V Kovářově dole je 

projektováno napojení na stávající vodovodní řád společnosti Vodovody a Kanalizace Náchod 

a.s. Jedná se o potrubí PE 2´´. Pro ochranu vodovodního potrubí bude po celé délce uloženo 

do pískového lože. 

Pod obslužnou komunikací je provedeno potrubí jednostranně podél vnější hrany 

obrubníku. Na jedné straně ve vzdálenosti 0,500 m vede pod komunikací pro pěší plynovod. 
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Hloubka uložení vodovodního potrubí je 1,800 m pod nejnižším bodem komunikace. Tato 

hodnota splňuje nejmenší normované krytí pod komunikací 1,500 m. 

Vodovodní řád se v obytné zóně uloží jednostranně podél levé strany v komunikaci ve 

vzdálenosti 0,500 m od obrubníku. Rovnoběžně vede potrubí dešťové kanalizace s odstupem 

1,825 m. Vodovodní vedení se opět nachází pod komunikací, proto má krytí stejnou velikost a 

uložení v hloubce 1,800 m. 

V řešeném území se nachází celkem 52 stavebních objektů, ke kterým budou 

vybudovány přípojky. Délka jednotlivých přípojek se pohybuje od 4 m až k 22 m. Připojení 

jednotlivých přípojek bude ukončeno pomocí měřící šachty, kterými bude chráněn kus potrubí 

s vodoměrem. Šachta bude realizována vždy maximálně do vzdálenosti 3 m od hrany 

pozemku.  

Pro zvládání požárů v nově navrhované zástavbě se na území nacházejí požární 

hydranty. Navrženy jsou vždy na začátku obytných ulic. Další hydranty jsou umístěny u 

multifunkčního objektu a u penzionu. Maximální vzdálenost hydrantů je normou určena na 

200 m. Podrobnosti viz výkres 15. 

 

 Kanalizace 

Varianta 1: 

Napojení kanalizaci na stávající síť bude pod ulicí V Kovářově dole. Zde se nachází oddílná 

kanalizace dešťová a splašková o DN 300mm. Z tohoto důvodu je i na řešeném území 

kanalizační síť oddílná. Po napojení na stávající síť se splaškové vody odvedou do čistírny 

odpadních vod města Náchod. Kanalizace je koncipována jako hlavní řád vedoucí od nejvýše 

uloženého penzionu až po napojení na stávající síť. Na tento hlavní řád se napojuje 6 

vedlejších větví sloužící k odvedení splaškových vod z obytných ulic. V každém lomu sítě 

nebo na úsecích přesahujících délku 50 m je umístěna kanalizační šachta. 

V příloze č. 5 byly provedeny příslušné výpočty na určení množství odpadní vody. Množství 

splaškové odpadní vody je určeno na hodnotu 0,712.10-3 m3s-1. Z této hodnoty byl navržen 

průměr trubky DN 250mm a to konkrétně potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy 

MAINCOR. Na hlavním řádu i na větvích je navržen stejný průměr potrubí. Množství 

dešťové odpadní vody je rovno 242,505.10-3 m3s-1. Průměr hlavního řádu byl navržen na DN 

600mm potrubí UPOROL SN 8 od firmy MAINCOR. Vedlejší větev číslo 1 je navržena o 

průměru DN 400 a nachází se od penzionu k začátku první obytné ulice, kde se napojuje na 

hlavní řád. Zbývající vedlejší větve již mají menší nároky na odvod vody a z toho důvodu 

jsou navrženy podle kritéria, že nejmenší kanalizační potrubí má mít průměr DN 250 mm.  
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Větev číslo dvě se nachází pod první obytnou ulicí (E). Větev číslo 3 je pod poslední obytnou 

ulicí (J) a aby mohla být napojená na hlavní kanalizační sběrač musí projít zástavbou. K tomu 

slouží průchod vytvořený mezi rodinnými domy a překrytý rozebíratelnou komunikací pro 

pěší. Čtvrtá větev slouží k odvedení dešťové vody z druhé obytné ulice (G). Větev číslo 5 je 

situována pod nejspodnější obytnou ulicí (I). Poslední větev s číselným označením 6 slouží 

k odkanalizování luxusních domů (H). Všechny větve jsou realizovány z potrubí ULTRA RIB 

2 SN 10 od firmy MAINCOR. Návrh trasy kanalizace je vždy veden v ose komunikace, ať se 

jedná o prostor obslužné komunikace, nebo obytné ulice. To zajistí v obou případech 

dostatečný odstup od okolního souběžného vedení. Hloubkové uložení je ve většině úseků 

shodná. U splaškové kanalizace 2,210 m a dešťové kanalizace je to 2,660 m. Spád potrubí 

nutný k odtoku vody je dosažen pomocí vedení kanalizace po spádnici, proto nebude nutno 

měnit hloubku uložení pod terénem. V řešené oblasti je nutno zbudovat 52 přípojek v délkách 

od 4 do 22 m. Podrobnosti viz výkres 14. 

 

Varianta 2: 

Nově navržená kanalizace se napojí na stávající síť pod ulicí V Kovářově dole. Zde se 

nachází oddílná kanalizace dešťová a splašková o DN 300mm. Z tohoto rozvržení vyplívá 

nutnost i v zájmové oblasti kanalizační síť řešit jako oddílnou. Stávající síť odvádí splaškové 

vody do čistírny odpadních vod města Náchod. Kanalizace je koncipována jako hlavní řád 

vedoucí podél východní hranice od nejvýše uložené horní oblasti s luxusními domy až po 

napojení na stávající síť. Na tento hlavní řád se napojuje 9 vedlejších větví sloužící 

k odvedení splaškových vod z obytných ulic. V každém lomu sítě nebo na úsecích 

přesahujících délku 50 m je umístěna kanalizační šachta. 

V příloze č. 5byly provedeny příslušné výpočty na určení množství odpadní vody. Množství 

splaškové odpadní vody je určeno na hodnotu 0,712.10-3 m3s-1. Z této hodnoty byl navržen 

průměr trubky DN 250mm. Vzhledem k menšímu množství odpadní vody by mohl být 

navržen i průměr menší ale DN 250 mm je nejmenší doporučený průměr splaškové 

kanalizace. Potrubí bude typu ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR. Množství dešťové 

odpadní vody je rovno 205,61.10-3  m3s-1 a průměr hlavního řadu byl stanoven na DN 600mm. 

První větev vede od horní obytné ulice s luxusními domy (B) až po první obytnou ulici (D). 

Zde se rozšiřuje a pokračuje dále jako hlavní řád, do kterého se napojují všechny zbývající 

větve. Druhá větev slouží k odvodu dešťové odpadní vody z první obytné ulice (D). Větev 

číslo 3 slouží k odvodu další obytné ulice v pořadí (E). Příští obytná ulice je odkanalizována 

větví číslo 4. Číslo 6 je ve východní oblasti a obsluhuje první zdejší obytnou ulici (F). Na 
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číslo 6 se napojuje větev číslo 7, která odvádí druhou obytnou ulici východní oblasti. Číslo 6 a 

7 se spojí do jedné ve větev 8, jenž odkanalizuje i poslední obytnou ulici (J) a zaústí se do 

hlavního řádu. Větev číslo 9 slouží k odvedení dešťové vody od multifunkčního domu a 

z velkého parkoviště. Všechny sekundární větve byly vypočteny a byl určen jejich průměr na 

DN 250 mm. Jsou projektovány z potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR. Trasa 

obou kanalizací je vedena v ose silnice, ať se jedná o prostor obslužné komunikace, nebo 

obytné ulice. To zajistí v obou případech dostatečný odstup od okolního souběžného vedení. 

Hloubkové uložení je ve většině úseků shodná. U splaškové kanalizace 2,210 m a dešťové 

kanalizace je to 2,660 m. Spád potrubí nutný k odtoku vody je dosažen pomocí vedení 

kanalizace po spádnici, proto nebude nutno měnit hloubku uložení pod terénem. V řešené 

oblasti je nutno zbudovat 52 přípojek v délkách od 4 do 22 m. Podrobnosti viz výkres 15. 

 

5.1.5 Řešení dopravní infrastruktury 

Silniční komunikace 

V řešeném území jsou navrženy dva druhy komunikací pro motorová vozidla. Obytné ulice, 

okolo které je koncentrována většina zástavby rodinných domů a obslužná komunikace 

sloužící pro propojení obytných ulic navzájem a napojení celé oblasti na stávající dopravní 

infrastrukturu. V celé oblasti je snížená maximální rychlost na 40 km.h-1 a v obytných ulicích 

je maximální povolená rychlost 20 km.h-1. Napojení na stávající dopravní systém je pomocí 

nově vybudované silnice k ulici Krkonošská. Skladba obslužných komunikací bude podle 

katalogu vozovek pozemních komunikací odpovídat typovému označení D1-N-IV-PII určená 

pro silnice II a II třídy a pro místní komunikace. Skládá se ze 40 mm tlusté vrstvy 

stabilizovaného asfaltobetonu, pod kterým se nachází 60 mm stabilizovaného obalovaného 

kameniva. Spodní vrstvy tvoří mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrť. Obě o mocnosti 

150 mm. Obytné ulice budou mít skladbu vozovky jinou, aby byl dostatečně odlišen jiný 

způsob dopravy. Ten vyplývá ze smíšeného provozu motorových vozidel a chodců. Skladba 

bude odpovídat složení katalogovému typu D1-D1-IV-PII pro silnice II a III třídy a místní 

komunikace. Povrch komunikace tvoří zámková dlažba tloušťky 100 mm položená na lože 

z kameniva o velikosti 40 mm. Podkladní vrstvy tvoří kamenivo zpevněné cementem 

kvalitativní třídy I o mocnosti 190 mm a mechanicky zpevněná zemina dosahující hloubky 

150 mm. Obě vozovky jsou projektovány pro zatížení pojezdem osobními automobily a 

občasnému pojezdu nákladními automobily. Příčný sklon obou horních povrchů vozovek je 

2,5 % a vrstva podloží je vyspádována 3%. Podélný sklon komunikací je podle konfigurace 

terénu. V žádném místě řešeného území podélný sklon nepřekročí 10 %.  
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 Celková šířka dopravního prostoru obslužných komunikací je rovná 8 m. Silnice 

zabírá 6m a další 2 m chodník. V obytných ulicích je celková šířka rovná 9 m.  

 Obytné ulice jsou vybudovány prvky sloužící k regulaci rychlosti projíždějících 

vozidel. Na křižovatkách s obslužnou komunikací jsou umístěny dlouhé zpomalovací prahy 

tvořené šikmými rampami z barevně odlišené dlažby jinak, ale budou mít složení odpovídající 

obytné ulici. Prvky zpomalující rychlost dopravy se vytvoří pomocí šikan kombinací 

podélných parkovacích stání a pásů veřejné zeleně. Podélné parkovací místa budou zasahovat 

2,75 m do komunikace a střídavě umístěné plochy zeleně budou zabíhat do hloubky 1,5 m 

v komunikaci. Na obytných ulicích bude odstraněno výškového oddělení komunikací pro pěší 

a pro motorová vozidla. Provoz zde bude probíhat podle pravidel platných pro obytné ulice 

(automobilová doprava nesmí ohrožovat chodce, chodci musí umožnit plynulý průjezd 

vozidlům, parkování automobilů je dovoleno pouze na vyznačených místech, hry dětí na 

komunikaci jsou dovoleny). 

 U varianty 1 jsou obytné ulice zakončeny kruhovými obratišti o poloměru vnitřního 

okruhu 11,5 m. Okolo je vybudován ochranný pás z dlažby jiného barevného odstínu o šířce 

1,5 m. Komunikace v kruhovém obratišti je projektována jako jednosměrná o šířce 4,5 m. Při 

vjezdu je umístěn ochranný trojúhelník. Jeho rohy jsou zaobleny pod normovým poloměrem 

0,5 m.  

U varianty 2 jsou jednotlivé obytné ulice zakončeny klasickým úvraťovým obratištěm 

ve tvaru T. Jeho rozměry a poloměry zaoblení jsou uvedený v příloze číslo 18.  

 Vnější poloměry zatáček jsou navrženy tak, aby respektovaly minimální normovaný 

poloměr pro pohyb nákladních automobilů, jenž činí 7 m. poloměry se pohybují v rozmezí od 

8 do 10 m. Tyto poloměry jsou vyznačeny na výkresech komunikací pro variantu 1 výkres 

číslo 20 a pro variantu 2 číslo 21. Na výkresech jsou také na křižovatkách vyznačeny 

rozhledové trojúhelníky. Konstrukce trojúhelníku je provedena tak, že jedna odvěsna 

rozhledového trojúhelníka se uvažuje nejméně v délce pro zastavení Dz a vynáší se na obě 

strany od křižovatky do osy jízdního pruhu. Délka pro zastavení pro návrhovou rychlost 40 

km.h-1 činí 25 m a pro rychlost 20 km.h-1 je v tabulce uvedena jako 15 m. Druhá odvěsna se 

vynáší do osy výjezdového jízdního pruhu tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníka na 

výjezdu byl vzdálen nejméně 3 m od vnější hrany přilehlé vodící čáry. V ploše trojúhelníka se 

nesmí nacházet žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úrovní hran těles silnic. 

Při křížení obslužné komunikace a komunikace pro pěší budou vybudovány přechody 

pro chodce o šířce 3 m. Ty budou doplněny vodícími a varovnými pásy. 
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Komunikace pro pěší 

Chodníky vedou souběžně podél obslužné komunikace. Standardní šířku chodníku tvoří dva 

pásy pro pěší o velikosti 0,75m. podél obslužných komunikací byly šířky chodníků ještě 

rozšířeny na 2 m přidání 0,5 m bezpečnostního odstupu. Vrchol obrubníku na obvodu je ve 

výšce 0,175 nad hranou obslužné komunikace. Složení chodníku odpovídá podle katalogu 

vozovek pozemních komunikací typu D2–D–2–CH–PIII se zámkovou dlažbou. Skládá se ze 

zámkové dlažby tloušťky 60 mm, lože z kameniva o mocnosti 30 mm a mechanicky zpevněné 

zeminy o hloubce 200 mm. Po obvodě chodníku jsou nainstalovány betonové obrubníky. 

Příčný sklon chodníku je 1,5%.  

Ve variantě 2 se na travnatém pásu nachází chodník šířky 3m, jenž je koncipován jako 

snadno rozebíratelný pro případnou opravu podzemního vedení VN 35 kV.  

V parcích se nachází nezpevněná komunikace pro pěší. Její povrch je tvořen 

mechanicky spojeným kamenivem a podklad tvoří mechanicky zpevněná zemina. Po obvodu 

jsou uloženy betonové obrubníky. V obytných ulicích nejsou komunikace pro pěší vyznačeny. 

Celý povrch vozovky je v jedné výškové úrovni. Jsou koncipovány pro stejné právo pobytu 

chodců, motorových vozidel i ostatních účastníku provozu. 

 

Doprava v klidu 

Rodinné domy typu A mají jedno zastřešené garážové stání součástí stavby. Řešení 

parkovacího místa typu B je realizováno ve formě jednoho samostatně stojícího 

nezastřešeného parkovacího místa se zpevněným povrchem. Rodinný dům typu C má 

navrženo zastřešené stání pro dva automobily a na příjezdové komunikaci k objektu dost 

místa pro případné odstavení dalšího. V obytných ulicích je povoleno parkování jen na 

vyznačených místech. Tyto místa podélného stání mají rozměry 2,75 x 6 m a jsou situována 

vždy mezi dva výjezdy z rodinných domů. Mezi stáními se nachází zatravněný pás zeleně. 

Parkovací místa se nacházejí na každé navržené obytné ulici a to ve variantě 1 v počtu 16 a ve 

variantě 2 je jich 26. 

Byl proveden výpočet potřeby parkovacích míst u objektů občanského vybavení 

(Příloha č. 16). Ve variantě jedna je parkování u objektů penziónu a multifunkčního domu 

řešeno oddělenými parkovišti u každého objektu zvlášť. U multifunkčního domu je navrženo 

parkoviště v příčném způsobu parkování. Rozměr jednoho místa je 2,5 x 5 m a celkový počet 

je 78 k tomu ještě 3 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. U Penzionu je navržené 

parkoviště příčným systémem, kde jednotlivá místa jsou napojená přímo na obslužnou 
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komunikaci. Je zde navrženo 22 parkovacích míst 2,5 x 5 m a 3 pro invalidní osoby o 

rozměrech 3,5 x 5 m.  

Ve variantě 2 bylo navrženo sloučené parkoviště pro potřeby penziónu i 

multifunkčního domu. Jsou zde příčná parkovací místa jak po obvodu parkoviště, tak jsou 

umístěny v centrálním bloku. Je zde proveden počet 84 parkovacích míst 2,5 x 5 m a 6 míst 

pro omezenou schopností pohybu 3,5 x 6 m. Všechny parkovací plochy jsou ve spádu 1,5 % a 

voda je odvedena do dešťové kanalizace.  

 

Dopravní značení 

Na vjezdu do území bude značka „Nejvyšší povolená rychlost“ s hodnotou 40 km.h-1a 

v druhém směru značka „Konec nejvyšší povolené rychlosti“. Na začátku každé obytné ulice 

musí být dopravní značka „Obytná zóna“ a ve druhém směru značka „Konec obytné zóny“. 

Jednotlivá parkovací místa musí být označená značkou „Parkoviště“. Na jednotlivých 

značkách bude vyznačen způsob parkování a počet parkovacích míst. U značek, které jsou 

umístěny u stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, musí být navíc tato značka 

doplněna příslušným symbolem. Parkoviště musí být navíc označeno i příslušným 

vodorovným dopravním značením.  

Ve variantě 1 bude muset být u horní šikany (F) snížená rychlost na 20 km.h-1. Tato 

skutečnost bude muset být zobrazená na příslušné dopravní značce. Po výjezdu ze šikany 

bude opět značka „Nejvyšší povolená rychlost“ s hodnotou 40 km.h-1. 

 

Ostatní dopravní stavby 

Cyklotrasy, hipotrasy ani stezky pro in-line bruslaře nejsou na území navrženy.  

 

5.2Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

5.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

Byl proveden dotazníkový průzkum mezi reprezentativním vzorkem populace města Náchod. 

Otázky byly zaměřeny na získání informací o veřejném mínění na využití území a na podobu 

a složení budoucí zástavby. Vzorový nevyplněný dotazník viz příloha č. 19. Po zhodnocení 

dotazníku byla zástavba koncipována tak, aby se její složení co nejvíce blížilo zhodnoceným 

výsledkům viz. příloha č. 20 
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 Byla provedena rekognostifikace terénu a pořízena fotodokumentace viz. Příloha č. 2. 

Na jejím základě byl zhodnocen součastný stav území a vytipovány kritické body budoucí 

zástavby. 

 Zpracovaná SWOT analýza viz kapitola 3 prokázala, že nejvhodnější je zástavba 

rodinnými domy.  

 

5.2.2 Údaje o ochranných pásmech 

Nad pozemkem prochází vedení VN 35 kV a VVN 110 kV. Jejich ochranná pásma jsou 12 m 

na obě strany od krajního vedení u VVN 110 kV a 7 m na obě strany od krajního vrchního 

vedení u VN 35 kV. Pokud se přeloží VN do země, ochranné pásmo bude jen 3 m od krajního 

vedení.Viz kapitola 5.1.4. 

 

5.2.3 Uvedení požadavků n;a terénní úpravy 

Území se nachází ve svahovité oblasti. Nejvyšší vrstevnice procházející oblastí má hodnotu 

432 m.n.m a nejnižší  370 m.n.m. Největší rozsah zemních prací bude u budování parkovišť a 

komunikací. Případné přebytky zeminy z výkopových prací budou použity na budování valů 

v parku.  

 Na území se nalézá malé množství vzrostlých stromů. Větší množství se nachází po 

jeho obvodu. Průzkum v terénu však ukázal, že jejich sadovnická hodnota se pohybuje mezi 

třídami 2 a 3. Z tohoto důvodu se nepočítá s jejích využitím v zástavbě. Všechny stromy 

budou pokáceny a odstraněny s kořenovým systémem. Množství stromů, jenž budou 

pokáceny bude nahrazeno větším množstvím stromů vysazených na území v rámci parkových 

úprav.  

 

5.3Základní údaje o provozu 

 

Provoz v penzionu 

Penzión bude sloužit pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování hostů. Je zde navrženo 

ubytování pro 80 hostů. Pokoje jsou většinou jednolůžkové. V jednom křídle se nacházejí i 

mezonetové byty zabírající dvě patra určené pro dvě osoby. V objektu se také nachází 8 

pokojů speciálně vybavených a projektovaných pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Počet obslužného personálu tvořícího recepční, uklizečky, údržbáře a vedoucí je 

určen na 13 zaměstnanců.  
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Multifunkční dům 

V prvním patře se nachází prostory kavárny a obchodu s potravinami. Kavárna je určena pro 

30 zákazníků, o které se bude starat tříčlenný personál. Ve vedlejším obchodě je navržen 

počet přítomných pracovníků na 5. V druhém patře se budou nacházet tři prodejny s prodejní 

plochou 100, 140 a 330 m2. Bude se jednat o obchody se spotřebním zbožím. Je navržena 

obsluha čítající 13 zaměstnanců. Druhy obchodů nejsou pevně určeny a bude záležet jak na 

místní poptávce po určitém zboží, tak na nabídkách případných zájemců o pronájem. 

V horním patře se nachází galerie, pro jejíž chod bude potřeba 2zaměstnanců. 

 

5.4 Zásady zajištění požární ochrany staveb   

 

Všechny budovy uvažované pro zástavbu území budou navrženy a zrealizovány tak, aby 

splňovaly závazné normy a vyhlášky v oboru požární ochrany staveb. Použité stavební 

materiály budou buď nehořlavé, nebo navržené s ohledem na požadovaný stupeň požární 

bezpečnosti. Vzdálenost objektů a výplň otvorů neumožní šíření případného požáru z jednoho 

objektu na druhý. Součástí vybavení všech objektů budou elektronické detektory kouře, ohně 

a vodní hasicí přístroje. Objekty občanské vybavenosti budou vybaveny reflexním značením 

únikových cest a nouzovým osvětlením a dalším normovaným příslušenstvím. Hydranty na 

vodovodním potrubí jsou navrženy podle varianty tak, aby byly umístěny vždy na konci nebo 

na začátku obytných ulic, též u multifunkčního domu a penzionu. Maximální povolená 

vzdálenost hydrantů je 200m.  

 

 

5.5 Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Komunikace pro pěší a zvláště jejich přechody a dále všechny budovy občanské vybavenosti 

budou navrženy, aby odpovídaly vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V penzionu jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace projektovány 

pokoje. Je jich upraveno celkem 8, aby odpovídaly všem požadavkům vyhlášky. Parkovací 

stání jsou navrženy v počtu 3 jak pro multifunkční dům, tak pro penzion. V obou variantách 

jsou umístěny co nejblíže ke vstupům do příslušného objektu.  
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5.6 Vliv na životní prostředí 

Byla zpracována zpráva o vlivu na životní prostředí viz příloha č. 13 

 

5.7 Zeleň 

 

Výkresy číslo 10 a 11 ukazují navržené rozmístění a strukturu jednotlivých stromů a keřů 

v parcích obou variant. Příslušné dřeviny jsou popsány v příloze 15. Prvky drobné 

architektury konkrétně lavičky, odpadkové koše, altánky, typů zařízení dětských hřišť a 

dětských koutků vybrané pro rozmístění v parcích jsou v příloze 8.  
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6. Propočet 

 
Ceny stavebních objektů: 

Obestavěný prostor podle ČSN 73 4055 

�� � �� � ��  �  �	 � �
  
��     základní obestavěný prostor 

��     obestavěný prostor základů 

��     obestavěný prostor vrchní části objektu 

 �	    obestavěný prostor zastřešení 

�
     obestavěný prostor doplňkový 

 

Rodinný dům typu A 

Konstrukční výška patra: 

 h = 3,0 m 

Obestavěný prostor: 

�� � �� � ��  �  �	 � �
  
�� �    41,83 �3 

�� � 563,07 �3 

�	 �   53,88 � 3 
�
 =     87,52 m3 

�� �  746,30 m3 

  
Cenové ukazatele ve stavebnictví - Stavební standarty: 

803  Budovy pro bydlení  

803.6 Domky rodinné jednobytové 

Konstrukčně materiálová charakteristika: 

1. svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

      orientační cena na m3 obestaveného prostoru: Po = 4626 Kč.m-3 

Výpočet ceny objektu: 

� � ��. �� � 746,24  .  4626 � 3 452 107 � 3 460 000 �č 
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Rodinný dům typu B 

Konstrukční výška patra: 

 h = 3,0 m 

Obestavěný prostor: 

�� � �� � ��  �  �	  
�� �    36,78 �3 

�� � 530,60 �3 

�	 �   50,84 � 3 
�� �  618,22 m3 

 

Cenové ukazatele ve stavebnictví - Stavební standarty: 

803  Budovy pro bydlení  

803.6 Domky rodinné jednobytové 

Konstrukčně materiálová charakteristika: 

1. svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

      orientační cena na m3 obestaveného prostoru: Po = 4626 Kč.m-3 

Výpočet ceny objektu: 

� � ��. �� � 618,22  .  4626 � 2 859 858 � 2 860 000 �č 

 

Rodinný dům typu C 

Konstrukční výška patra: 

 h = 3,0 m 

Obestavěný prostor: 

�� � �� � ��  �  �	  
�� �      59,87 �3 

�� �    974,27 �3 

�	 �   144,93 � 3 
�� �  1149,06 m3 

 

Cenové ukazatele ve stavebnictví - Stavební standarty : 

803  Budovy pro bydlení  

803.6 Domky rodinné jednobytové 
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Konstrukčně materiálová charakteristika: 

1. svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

      orientační cena na m3 obestaveného prostoru: Po = 4626 Kč.m-3 

Výpočet ceny objektu: 

� � ��. �� � 1149,07  .  4626 � 5 315 552 �  5 320 000 �č 

 

Cena přípojek inženýrských sítí: 

Max. délka 22 m 

Koeficient zněn cen staveb je 2,174 

Ceny podle Ústavu pro územní rozvoj 

 

Vodovodní přípojka: 

Cena 1 běžného metru vodovodní přípojky DN 25 mm je 340 Kč 

Vodoměrná šachta – betonová s ocelovým poklopem je 3 500Kč.m-3  

Celková cena přípojky: 

 340 . 22 . 2,174 + 3 500 . 1,5 . 2,5 .1 = 29 387 Kč 

 

Kanalizační přípojky 

Splašková kanalizace: 

Cena 1 běžného metru plastové kanalizační přípojky DN 150 mm je 1 240 Kč 

Kanalizační šachta skružená z prefa dílců – hloubka 3m je 9 450 Kč za kus 

Celková cena přípojky je: 

(1240 . 22  . 2,174) + 9450 = 68 757 Kč 

 

Dešťová kanalizace: 

Cena 1 běžného metru plastové kanalizační přípojky DN 150 mm je 1 240 Kč 

Celková cena přípojky je: 

1 240 . 22 . 2,174 = 59 307 Kč 

 

Elektrická kabelová přípojka: 

Cena 1 běžného metru 3 fázové přípojky NN pro rodinné domy podzemní kabel hliníkový  

16 mm2  je 140 Kč 

Pilíř zděný pro elektroměry – z šamotových cihel 5 470 Kč 
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Celková cena přípojky je: 

140 . 22 . 2,174 + 5 470 . 0,6 . 0,6 . 2,5 = 11 619 Kč 

Plynová přípojka: 

Cena 1 běžného metru ocelové plynové přípojky DN 30 mm je 305 Kč 

Domácí regulátor 3 000 Kč za kus 

Pilíř zděný z šamotových cihel je 4 100 Kč.m-3   

Celková cena přípojky je: 

305 . 22 . 2,174 + 4 100 . 0,7 . 0,35 . 1 + 3 000 = 18 593 Kč 

 

Celková cena přípojek 

Vodovodní přípojka:              29 387 Kč 

Přípojka splaškové kanalizace:         68 757 Kč 

Přípojka dešťové kanalizace:          59 307 Kč 

Elektrická kabelová přípojka:         11 619 Kč 

Plynová přípojka:           18 593 Kč 

Cena celkem:                   187 663 Kč 

 

Cena doplňujících prvků – plot, zeleň, zpevněné plochy      �            100 000 �č 

 

Cena rodinných domů s přípojkami a doplňujícími prvky 

Rodinný dům typu A 

3 460 000 + 187 663 + 100 000 = 3 747 663 ≈ 3 750 000 Kč 

Rodinný dům typu B 

2 860 000 + 187 663 + 100 000 = 3 147 663 ≈ 3 150 000 Kč 

Rodinný dům typu C 

5 320 000 + 187 663 + 100 000 = 5 607 663 ≈ 5 610 000 Kč 

 

Varianta 1 

Cena projektu: 

Dle programu: Výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby 

 

Propočet nákladů 

Rodinné domy celkem:   

45 . 3 750 000 + 3 . 3 150 000 + 2 . 5 610 000 = 189 420 000 Kč 
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Výsledné rozmezí ceny projektu je 6,36 – 7,74 % ze započitatelných nákladů, to je přibližně: 

 12 047 112  – 14 661 108 Kč ≈ 12 500 000 Kč 

Vykonávání autorského dozoru:  

1 324 585 Kč – 1 612 466Kč ≈ 1 350 000 Kč 

 

Propočet metodou Subdivision development: 

Výpočet celkové výměry 

Celková výměra pozemků pro rodinné domy: 

ARD = 45 076, 77 m2 

 

Odhad nákladů 

Přípravné: 

50 .      20 000 =          1 000 000 Kč     1 000 000 Kč 

Realizační: 

Rodinný dům typu A: 45 . 3 750 000 =  168 750 000 Kč 

Rodinný dům typu B:   3 . 3 150 000 =      9 450 000 Kč 

Rodinný dům typu C:  2 . 5 610 000 =    11 220 000 Kč   

Cena projektu:       12 500 000 Kč 

Dozor:            1 350 000 Kč 

Nepředvídatelné (rezerva):        8 000 000 Kč 

Celkem realizační:     212 270 000 Kč 212 270 000 Kč 

Reklama a marketingové náklady: 

    3 000 000 Kč     3 000 000 Kč 

Celkové náklady:        216 270 000 Kč 

 

Odhad výnosů 

Prodej zhotovených parcel 

Rodinný dům typu A:   45 .   6 300 000 = 283 500 000 Kč 

Rodinný dům typu B:     3 .   4 750 000 =   14 250 000 Kč 

Rodinný dům typu C:       2 . 9 250 000 =   18 500 000 Kč 

Celkem za zhotovené parcely:   316 250 000 Kč   

Odpočet podnikatelského zisku 12 %:            – 37 950 000 Kč 

Odhad čistého celkového výnosu:   278 300 000 Kč 
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Doba realizace projektu (n):         3roku 

Odhad čistého ročního výnosu: 

278 300 000 / 3 =        92 766 667 Kč 

Volba diskontní míry (i):           8 % 

Výpočet zásobitele při  8 % diskontní míře za 3roky: 

� �
�1 �  1!1 � "#$%&

" �
�1 �  1!1 � 0,08#'%&

0,08 � 2,5771 

Současná hodnota očekávaných výnosů: 

92 766 667. 2, 5771 =      239 068 977 Kč 

Odpočet celkových nákladů:             – 216 270 000 Kč  

Indikace a hodnoty pozemků před rozdělením:    22 798 977 Kč 

Přepočet: 

 22 798 977 / 45 076, 77 =            506 Kč.m-2 

Indikace hodnoty výše uvedené pozemkového celku ukazuje na částku kolem  

506Kč.m-2, kterou lze považovat za horní limit kupní ceny a možnou horní mez rámce tržní 

hodnoty očekávaných pozemků. 

 

Varianta 1 se započtenými komunikacemi a infrastrukturou  

Ceny komunikací podle Ústavu pro Územní rozvoj: 

 

Vozovka obslužné komunikace: 

Typ vozovky: Netuhá D1–N–1–V–PII určena pro silnice II a III třídy a místní komunikace.  

Cena 1 metru čtverečního netuhé vozovky je 1094 Kč.  

Plocha, jež zabírá komunikace je 5797,155 m2.   

Celková cena komunikace je:  

1094 . 5797,155 = 6 342 088 Kč. 

 

Vozovka obytné zóny: 

Typ vozovky: Netuhá D1–D–1–V–PII určena pro silnice II a III třídy a místní komunikace.  

Cena 1 metru čtverečního netuhé vozovky je 1070 Kč.  

Plocha, jež zabírá komunikace je 5 341,985m2.   

Celková cena komunikace je:  

1070 . 5 341,985= 5 715 924 Kč. 



62 

 

Komunikace pro pěší: 

Typ chodníku: Dlážděný D2–D–2–CH–PIII se zámkovou dlažbou. 

Cena 1 metru čtverečního chodníku je 782 Kč.  

Plocha, jež zabírá dlážděný chodník je 2 503,486 m2.   

Celková cena komunikací pro pěší je:  

782 . 2503,486 = 1 957 726 Kč. 

 

Jiné zpevněné plochy: 

Typ zpevněné plochy: D2–D–1–0–PII dočasné a účelové plochy. 

Cena 1 metru čtverečního plochy je 872 Kč. Plocha zabírá 541,113 m2.   

Celková cena komunikací pro pěší je:  

872 . 541,113 = 471 851 Kč. 

 

Celková plocha komunikací 

Vozovka obslužné komunikace:    6 342 088 Kč 

Vozovka obytné zóny:     5 715 924 Kč 

Komunikace pro pěší:      1 957 726 Kč  

Jiné zpevněné plochy:                   471 851 Kč 

Celkem:                14 487 589 Kč ≈ 14 490 000 Kč 

   

Ceny infrastruktury: 

Ceny podle Ústavu pro Územní rozvoj 

 

Elektrické kabelové vedení: 

Délka vedení 1264,235 m.  

Cena 1 běžného metru vedení NN 4x 60 je  548 Kč.  

Celková cena přípojky je: 

548 . 1264,235 = 692 801 Kč. 

 

Splašková kanalizace: 

Délka vedení 948,360 m. Vypočtený průměr potrubí 250 mm.  

Cena 1 běžného metru plastového potrubí je 8 700 Kč.  

Celková cena přípojky je:  

8 700 . 948,360 = 8 250 074 Kč. 
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Dešťová kanalizace: 

Délka vedení 448,182 m. Vypočtený průměr potrubí 600 mm.  

Cena 1 běžného metru sklolaminátového potrubí je 12 100 Kč.  

Délka vedení 447,234 m. Vypočtený průměr potrubí 250 mm. 

Cena 1 běžného metru sklolaminátového potrubí je 8 700 Kč.  

Celková cena přípojky je:  

12 100. 448,182 = 5 423 003 Kč. 

8 700 . 447,234 = 3 899 184 Kč. 

 

Vodovod: 

Délka vedení 1483,055 m. Vypočtený průměr potrubí 100 mm.  

Cena 1 běžného metru plastového potrubí PVC (PN10) je 1 720 Kč.  

Celková cena přípojky je:  

1720 . 1483,055 = 2 550 855 Kč. 

 

Plynovod: 

Délka vedení 1266,277 m.  

Cena 1 běžného metru plastového potrubí DN 63  je 2 228 Kč.  

Celková cena přípojky je:  

2228 . 1266,277 = 2 821 265 Kč. 

 

Vedení veřejného osvětlení: 

Délka vedení 1604,301 m.  

Cena 1 běžného metru kabelového vedení s parkovými sloupy do 4m je 847 Kč.  

Celková cena přípojky je:  

847 . 1604,301 = 1 358 843 Kč. 

 

Celkem 

Elektrické kabelové vedení:          692 801 Kč 

Splašková kanalizace:       4 705 763 Kč 

Dešťová kanalizace:        9 322 187 Kč 

Vodovod:         2 550 855 Kč 

Plynovod:         2 821 265 Kč 

Vedení veřejného osvětlení:       1 358 843 Kč 

Celková cena infrastruktury:     24 001 901 Kč ≈ 24 002 000 Kč 
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Cena projektu: 

Dle programu: Výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby 

 

Propočet nákladů    

Rodinné domy + komunikace+ infrastruktura: 

45 . 3 750 000 + 3 . 3 150 000 + 2 . 5 610 000 + 14 490 000 + 24 002 000 = 227 912 000 Kč 

Výsledné rozmezí ceny projektu je 6,23 – 7,59% ze započitatelných nákladů, to je přibližně: 

14 198 918 Kč  – 17 298 521 Kč ≈ 15 000 000 Kč 

Vykonávání autorského dozoru: 1 562 286 Kč  –  1 901 901 Kč ≈ 1 600 000 Kč 

 

Propočet metodou Subdivision development: 

Výpočet celkové výměry    

Odhad nákladů 

Přípravné: 

 50 .     20 000=      1 000 000 Kč     1 000 000 Kč 

Realizační: 

Rodinný dům typu A: 45 . 3 750 000=  168 750 000 Kč 

Rodinný dům typu B:   3 . 3 150 000=      9 450 000 Kč 

Rodinný dům typu c:   2 . 5 610 000=    11 220 000 Kč  

Celková cena infrastruktury:      24 002 000 Kč  

Celková cena komunikací:      14 490 000 Kč  

Cena projektu:       15 000 000 Kč 

Dozor:          1 600 000  Kč 

Nepředvídatelné (rezerva):       7 000 000 Kč 

Celkem realizační:     252 512 000 Kč 252 512 000 Kč 

Reklama a marketingové náklady: 

           3 000 000 Kč     3 000 000 Kč 

Celkové náklady:        256 512 000 Kč 

Odhad výnosů 

Prodej zhotovených parcel 

Rodinný dům typu A:  45 .  6 300 000=   283 500 000 Kč 

Rodinný dům typu B:    3 .  4 750 000=     14 250 000 Kč 

Rodinný dům typu C:    2 .  9 250 000=     18 500 000 Kč 

Celkem za zhotovené parcely:     316 250 000 Kč   
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Odpočet podnikatelského zisku 5 %:     –15 812 500 Kč 

Odhad čistého celkového výnosu:     300 437 500 Kč 

Doba realizace projektu (n):           3 roky 

Odhad čistého ročního výnosu: 

 300 437 500 / 3 =     100 145 834 Kč 

Volba diskontní míry (i):            8 % 

Výpočet zásobitele při 8% diskontní míře za 3 roky: 

� �
�1 �  1!1 � "#$%&

" �
�1 �  1!1 � 0,1#'%&

0,1 � 2,5771 

 

Současná hodnota očekávaných výnosů: 

100 145 834 . 2,5771 =     258 085 827 Kč 

Odpočet celkových nákladů:             - 256 512 000 Kč  

Indikace a hodnoty pozemků před rozdělením:      1 573 827 Kč 

 

Přepočet: 

 1 573 827 / 45 076, 77 =              35 Kč.m-2 

 

Pokud by musely být vybudovány i komunikace a infrastruktura bez finanční pomoci města,  

projekt by nebyl realizovatelný. Chybějí prostředky na nákup pozemků.  To by se muselo 

promítnout do ceny rodinných domů navýšením. 

 
 
Varianta 2 

Cena projektu: 

Dle programu: Výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby 

 

Propočet nákladů 

Rodinné domy celkem:  

32 . 3 750 000 + 15 . 3 150 000 + 3 . 5 610 000 =  184 080 000 Kč 

Výsledné rozmezí ceny projektu je 6,39 –  7,77% ze započitatelných nákladů, to je přibližně: 

11 762 712Kč  –  14 303 016 Kč ≈ 12 000 000 Kč 

Vykonávání autorského dozoru: 

1 293 082 Kč  –  1 574 036 Kč ≈ 1 320 000 Kč 
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Propočet metodou Subdivision development: 

Výpočet celkové výměry 

Celková výměra pozemků pro rodinné domy:  

ARD= 38 722,87 m2 

 

Odhad nákladů 

Přípravné: 

50 .      20 000=      1 000 000 Kč     1 000 000 Kč 

 

Realizační: 

Rodinný dům typu A: 32 . 3 750 000=  120 000 000 Kč 

Rodinný dům typu B: 15 . 3 150 000=    47 250 000 Kč 

Rodinný dům typu C:  3 . 5 610 000=    16 830 000 Kč    

Cena projektu:       12 000 000 Kč 

Dozor:           1 320 000 Kč 

Nepředvídatelné (rezerva):        8 000 000 Kč 

Celkem realizační:     206 400 000 Kč 206 400 000 Kč 

Reklama a marketingové náklady: 

           3 000 000 Kč     3 000 000 Kč 

Celkové náklady:        210 400 000 Kč 

 

 

 

Odhad výnosů 

Prodej zhotovených parcel 

Rodinný dům typu A:  32 .   6 300 000=   201 600 000 Kč 

Rodinný dům typu B:  15 .   4 750 000=     71 250 000 Kč 

Rodinný dům typu C:    3 .   9 250 000=     27 750 000 Kč 

Celkem za zhotovené parcely:     300 600 000 Kč   

Odpočet podnikatelského zisku 10 %:   – 30 060 000 Kč 

Odhad čistého celkového výnosu:     270 540 000 Kč 

Doba realizace projektu (n):        3 roku 

Odhad čistého ročního výnosu: 

 270 540 000 / 3 =         90 180 000Kč 
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Volba diskontní míry (i):            8 % 

Výpočet zásobitele při 8 % diskontní míře za 3 roky: 

� �
�1 �  1!1 � "#$%&

" �
�1 �  1!1 � 0,1#',(%&

0,1 � 2,5771 

Současná hodnota očekávaných výnosů: 

90 180 000. 2,5771=        232 402 878 Kč 

Odpočet celkových nákladů:    – 210 400 000 Kč  

Indikace a hodnoty pozemků před rozdělením:      22 002 878 Kč 

Přepočet: 

22 002 878 / 38 722,87 =              569 Kč.m-2 

 

Indikace hodnoty výše uvedené pozemkového celku ukazuje na částku kolem  

569 Kč.m-2, kterou lze považovat za horní limit kupní ceny a možnou horní mez rámce tržní 

hodnoty očekávaných pozemků. 
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7. Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu rodinnými domy na lokalitě „Pod 

Homolkou“ v Náchodě.  

Před vlastním návrhem území jsem musela zrealizovat přípravné práce. Spočívaly 

v provedení průzkumu pozemku v jeho součastném stavu a v pořízení fotodokumentace. Dále 

jsem vypracovala a provedla dotazník. Vyhodnocením jsem zjistila názor veřejnosti na 

budoucí zástavbu.  

Požádala jsem o vyjádření správce sítí technické infrastruktury a po jejich vyjádření 

jsem je podrobně prostudovala. Vypracovala jsem situaci širších vztahů a dopravní 

dostupnost. Získala jsem územně plánovací dokumentaci a v té jsem prostudovala územní 

plán. Vytvořila jsem výkresy problémů, limit, hodnot, a záměrů vztahující se na zájmovou 

oblast. Z katastru nemovitostí jsem získala vlastníky jednotlivých dotčených pozemků. Poté 

jsem zpracovala současný stav pozemků do výkresu i  textové části.  

Dalším nutným krokem před přistoupením k návrhu variant řešeného území bylo 

vybrání a zpracování stavebních objektů budoucí zástavby. Byly vybrány dva rodinné domy 

Typ A a typ C. Později jsem z typu A odvodila Typ B.  K zástavbě občanskou vybaveností 

jsem vybrala objekty multifunkčního domu a penzionu. Objekt penzionu jsem vytvořila 

speciálně pro potřeby řešeného v rámci diplomové práce. U každého objektu jsem 

vypracovala jeho půdorysy, řezy, pohledy a vizualizaci. 

 Hlavním limitujícím faktorem návrhu zástavby na zájmovém území bylo vedení velmi 

vysokého a vysokého napětí. Proto jsem musela vymyslet jakým způsobem co nejvíce 

zmenšit jeho vliv na oblast. V úvahu přicházela varianta přeložení vedení vysokého napětí 

mimo řešené území, nebo jeho uložení pod zem. Vypracovala jsem několik variant pro obě 

alternativy. Následně jsem vybrala od každého řešení vedení jednu variantu a tu jsem více 

rozpracovala. Obě varianty jsem rozpracovala do podoby studie.  

Zhotovila jsem situace jednotlivých variant řešení  technické i dopravní infrastruktury. 

Vypracovala jsem výkresy regulativů. K těmto výkresům jsem zpracovala příslušnou textovou 

dokumentaci. Všechny práce jsem průběžně podrobovala kontrole pomocí konzultace 

s příslušnými odborníky. Navrhla jsem rozmístění a druhovou skladbu dřevin v parcích.  

Vytvořila jsem model území, ze kterého jsem udělala vizualizace celého území. 

Nakonec jsem obě varianty podrobila ekonomickému hledisku a prozkoumala jejich 

proveditelnost.  
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Není jasné pro kterou z variant řešení problému s energetickým vedením se město 

rozhodne, proto jsem detailně zpracovala obě. Přínos zástavby bude jen s pomocí při řešení 

bytového nedostatku města Náchod. Ale i ve zvýšení občanské vybavenosti a další možnosti 

krátkodobého i dlouhodobého ubytování.  

Návrh předložím městu Náchod k jeho interním potřebám. Mohl by sloužit jako 

podklad pro územní řízení. 
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Příloha č. 1 – Mapové podklady

Ortofoto mapa 

Základní mapa 

 

8,2 ha

Mapové podklady s vyznačeným územím

  

 

8,2 ha 

eným územím 



Příloha č. 4 – Výpočet potřeby pitné vody 

Varianta 1 
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Výpočet průměru potrubí: 
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Varianta 2 
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Výpočet průměru potrubí: 

Rychlost vody v potrubí uvažujeme v = 1m.s-1 
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PQ  Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

mQ  Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

)14(HQ  Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 14 hodin 

)20(HQ  Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 20 hodin 

DN  Průměr potrubí 

 p Počet obyvatel 

iq  Specifická potřeba pitné vody 

dk  Koeficient denní nerovnoměrnosti 

hk  Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Výpočet množství odpadní vody 
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Splaškové odpadní vody: 
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Minimální průměr kanalizace je 250 proto navrhuji DN 250 potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od 
firmy MAINCOR 

 

Dešťové odpadní vody: 

Celkové 
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Výpočet průměru potrubí: 
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Varianta 2 

Splaškové odpadní vody: 
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1331

44
max,

10.332,23.332,23

10140034,19738,010140216,8811,0
−−−

−−

==

=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅Ψ=∑
smsl

qAQ sd
  

Výpočet průměru potrubí: 

Rychlost vody v potrubí uvažujeme v = 1m.s-1 

⇒=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN d 172,0

00,1

10332,2344 3
max,

ππ  

Navrhuji DN 250 potrubí UPOROL SN 8 od firmy MAINCOR 

Větev 7 

2089,1042 mAk =  

2347,734 mAs =  

1331

44
max,

10.699,12.699,12

10140089,10428,010140347,7341,0
−−−

−−

==

=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅Ψ=∑
smsl

qAQ sd
  

 

Výpočet průměru potrubí: 

Rychlost vody v potrubí uvažujeme v = 1m.s-1 

⇒=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN d 127,0

00,1

10699,1244 3
max,

ππ  



Navrhuji DN 250 potrubí UPOROL SN 8 od firmy MAINCOR 

Větev 8 

2114,1973 mAk =  

2111,1619 mAs =  

1331

44
max,

10.366,24.366,24

10140114,19738,010140111,16191,0
−−−

−−

==

=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅Ψ=∑
smsl

qAQ sd
  

Výpočet průměru potrubí: 

Rychlost vody v potrubí uvažujeme v = 1m.s-1 

⇒=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN d 176,0

00,1

10366,2444 3
max,

ππ  

Navrhuji DN 250 potrubí UPOROL SN 8 od firmy MAINCOR 

Větev 9 

2062,3126 mAk =  

243,774 mAs =  

1331

44
max,

10.096,36.096,36

10140062,31268,01014043,7741,0
−−−

−−

==

=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅Ψ=∑
smsl

qAQ sd
  

Výpočet průměru potrubí: 

Rychlost vody v potrubí uvažujeme v = 1m.s-1 

⇒=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN d 214,0

00,1

10096,3644 3
max,

ππ  

Navrhuji DN 250 potrubí UPOROL SN 8 od firmy MAINCOR 

 

Použité značky a symboly: 

sQmax,  Maximální odtok splaškových vod 

dQmax,  Maximální odtok dešťových vod 

minQ  Minimální odtok splaškových vod 



pQ  Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

maxk  Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro maximální průtok 

mink  Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro minimální průtok 

npA  Plocha nezpevněných ploch 

kA  Plocha komunikací 

sA  Plocha střech 

Ψ  Součinitel odtoku 

sq  Intenzita směrodatného deště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Výpočet potřeby plynu 

Varianta 1 

13.1585003500.248300050150 −=+⋅+⋅=⋅+⋅=⋅=∑ rokmpqpqpqQ tTUVr  

 

Výpočtové koeficienty: 

239,0
)1650ln(

1

)16ln(

1
1 =

+
=

+
=

p
k  

676,0
50

11
1,01,02 ===

p
k  

13
1max, .145,13239,01,150 −=⋅⋅=⋅⋅= hmkQpQ hiTUV  

13
2max, .5,84676,05,250 −=⋅⋅=⋅⋅= hmkQpQ hit  

13
max,max,max .645,975,84145,13 −=+=+= hmQQQ tTUV  

 

Varianta 2 

rokmpqpqpqQ tTUVr /1590003500.347300050150 3=+⋅+⋅=⋅+⋅=⋅=∑  

 

Výpočtové koeficienty: 

239,0
)1650ln(

1

)16ln(

1
1 =

+
=

+
=

p
k  

676,0
50

11
1,01,02 ===

p
k  

hmkQpQ hiTUV /145,13239,01,150 3
1max, =⋅⋅=⋅⋅=  

hmkQpQ hit /5,84676,05,250 3
2max, =⋅⋅=⋅⋅=  

hmQQQ tTUV /645,975,84145,13 3
max,max,max =+=+=  

 

Použité symboly a značky: 



rQ   Roční potřeba plynu 

p   Počet bytových jednotek 

TUVq   Roční potřeba plynu na ohřev vody 

tq   Roční potřeba plynu na vytápění 

maxQ   Maximální hodinová potřeba plynu 

vQmax,   Maximální hodinová potřeba plynu na vaření 

TUVQmax,  Maximální hodinová potřeba plynu na ohřev vody 

tQmax,   Maximální hodinová potřeba plynu na vytápění 

hiQ   Příkon spotřebiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 – Výpočet potřeby elektrické energie 

Varianta 1 

Potřeba pro obyvatele: 

kVAkWPpPpP poponbib 819,286816,20007,082364,05,53835,08,650 ==⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅=∑ β
 

� Navrhuji trafostanici 400 kVA ST PS DM 400 kVA HDA-24NA 

 
Varianta 2 

Potřeba pro obyvatele: 

kVAkWPpP nbib 819,287516,20107,092364,05,53835,08,650 ==⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅=∑ β  

� Navrhuji trafostanici 400 kVA ST PS DM 400 kVA HDA-24NA 
 

 

Použité značky a symboly 

 

bP  Potřeba elektrické energie pro obyvatele 

boP  Potřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení 

p  Počet bytových jednotek 

biP  Specifický příkon 

nβ  Soudobost 

pop  Počet lamp pouličního osvětlení 

poP  Příkon lamp pouličního osvětlení 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 - Výpočet únosnosti základové půdy a sedání objektu 

Zatížení na základovou půdu: 

Trojúhelníková budova: 

Rozměry zatěžovací plochy 3,2 x 5,9 m 

 

Nahodilé zatížení: 

Galerie D1: kategorie D1: 4,0 - 5,0 kNm-2  => γn=4,5 kNm-2   

Obchod D1: kategorie D1: 4,0 - 5,0 kNm-2 => γn=4,5 kNm-2   

Kavárna C1: kategorie C1: 2,0 - 3,0 kNm-2 => γn=2,5 kNm-2   

1.N.P.: 3,2.5,9.2,5=47,2 kN 

2.N.P.: 3,2.5,9.4,5=84,96 kN 

3.N.P.: 3,2.5,9.2,5=84,96 kN 

Celkem: 2.84,96=169,92 kN 

Stálé zatížení: 

ŽB strop 3x: 

3,2.5,9.0,2.25=94,4 kN 

Podlaha 2x: 

3,2.5,9.0,1.23=43,424 kN 

Skleněný obklad 2x: 

3.5,9.0,025.25=11,063 kN 

Konstrukce střechy: 

3,2.5,9.0,5.6=56,65 kN 

Vl. tíha ŽB sloupů 3x: 

π.0,42.3.25=37,699 kN 

Vl. tíha ŽB patek: 

1,8.1,8.1,85.25=149,85 kN 

Celkem:  



3.94,4+2.43,424+2.11,063+56,65+3.37,699+149,85=711,771 kN 

Stále + náhodilé: 

711,771.1,35+169,92.1,5=1215,771 kN 

 

Obdélníková budova: 

Rozměry zatěžovací plochy 3,3 x 6,2 m 

 

Nahodilé zatížení: 

Obytný prostor A: kategorie A: 1,5 - 2,0 kNm-2  => γn=2,0 kNm-2   

Obchod D1: kategorie D1: 4,0 - 5,0 kNm-2 => γn=4,5 kNm-2   

Obchod D1: kategorie D1: 4,0 - 5,0 kNm-2 => γn=4,5 kNm-2   

1.N.P.: 3,3.6,2.4,5=92,07 kN 

2.N.P.: 3,3.6,2.4,5=92,07 kN 

3.N.P.: 3,3.6,2.2,0=40,92 kN 

Celkem: 92,07+40,92=132,99 kN 

Stálé zatížení: 

ŽB strop 3x: 

3,3.6,2.0,2.25=102,3 kN 

Podlaha 2x: 

3,3.6,2.0,1.23=47,058 kN 

Skleněný obklad 2x: 

3.6,2.0,025.25=11,625 kN 

Konstrukce střechy: 

3,3.6,2.0,5.6=61,38 kN 

Vl. tíha ŽB sloupů 3x: 

π.0,42.3.25=37,699 kN 

Vl. tíha ŽB patek: 



1,8.1,8.1,85.25=149,85 kN 

Celkem:  

3.102,3+2.47,058+2.11,625+61,38+3.37,699+149,85=748,593 kN 

Stále + Nahodilé: 

748,593.1,35+132,99.1,5=1210,086 kN 

 

1. MS Únosnost 

Základová půda: 

Jíl písčitý CS, F4:  

Základní geotechnické veličiny získány ze směrných normových charakteristik: 

υ=0,35; β=0,62; γ=18,5 kNm-3 ;  Edef=5MPa ; cu=50 kPa; φu=0°; cef=14 kPa; φef=25° 

 

Výpočtová únosnost základové půdy: 

�� � ��. �� . �� . 	� . 
� � �	. �� . �� . 	�. 
� � ��. ���2 . �� . �� . 	� . 
� 

cd  –  soudržnost zeminy �� � ������ � �� � 7 ��� 

cef – efektivní soudržnost ze směrných normových charakteristik cef=14 kPa 

γmc  –  součinitel spolehlivosti pro soudržnost γmc =2 

γ1, γ2 – objemová hmotnost zeminy nad a pod základovou spárou 

 � � �� � 18,5 ��#$% 

d – hloubka založení   d=1,85 m 

b – šířka základu   b=1,8 m 

bef – efektivní šířka základu bef=b=1,8 m 

l – délka základu   l=1,8 m 

φd – úhel vnitřního tření &� � '����( � �),* � 21,008° 
φef – efektivní úhel vnitřního tření ze směrných normových charakteristik φef=25° 

γmφ - součinitel spolehlivosti pro úhel vnitřního tření �-' � '��'��$� � �)�)$� � 1,19 



Nc, Nd, Nb –  součinitel únosnosti funkčně závislé na úhlu vnitřního tření φ 

  �� � /01.23'45� 645 � '8� 9 : 1; �<45 &� � 

    � /01.23�,==>45� 645 � �,==>� 9 : 1; �<45 21,008 � 15,823  

  �� � 01.23'45� 645 � '8� 9 � 01.23�,==>45� 645 � �,==>� 9 � 7,076 

  �� � 1,5 /01.23'45� 645 � '8� 9 : 1; 45 &� � 

� 1,5 A01.23�,==>45� B45 � 21,0082 C : 1D 45 21,008 � 3,5 

sc, sd, sb –  součinitel přihlížející na vliv tvaru základů 

  �� � 1 � 0,2. �E � 1 � 0,2. ,>,> � 1,2 

  �� � 1 � �E sin &� � 1 � ,>,> sin 21,008 � 1,358 

  �� � 1 : 0,3 �E � 1 : 0,3 ,>,> � 0,7 

dc, dd, db –  součinitel vyjadřující vliv hloubky založení 

  	� � 1 � 0,1I�� � 1 � 0,1I,>),> � 1,101 

  	� � 1 � 0,1I�� sin &� � 1 � 0,1I,>),> sin 21,008 � 1,061 

        	� � 1 

ic, id, ib –  součinitel přihlížející na vliv tvaru základů 

  
� � 
� � 
� � J1 : 45 KL� � J1 : 45 0L� � 1 

  K úhel odklonu výslednice sil od svislice K � 0° 
 

�� � ��. �� . �� . 	� . 
� � �	. �� . �� . 	�. 
� � ��. ���2 . �� . �� . 	� . 
� � 

� 7.15,823.1,2.1,101.1 � 18,5.1,85.7,076.1,358.1,061.1 � 18,5. 1,82 . 3,5.0,7.1.1� 536,066 ���#$�  
 

Extremní výpočtové napětí pro trojúhelníkovou budovu: 



M�� � N��O�� � 1215,7713,24 � 375,238 ��#$� 

Vde – extrémní výpočtové zatížení Vde=1215,771 kN 

Aef – efektivní plocha Aef=1,8.1,8=3,24 m2 

Extremní výpočtové napětí pro obdélníkovou budovu: 

M�� � N��O�� � 1210,086 3,24 � 373,483 ��#$� 

Vde – extrémní výpočtové zatížení Vde=1210,086 kN 

Aef – efektivní plocha Aef=1,8.1,8=3,24 m2 

 

Podmínka stability základové konstrukce pro trojúhelníkovou budovu: 

M�� P �� 

375,238 ��#$� P 536,066 ���#$� 

=>vyhovuje 

Podmínka stability základové konstrukce pro obdélníkovou budovu: 

M�� P �� 

373,483  ��#$� P 536,066 ���#$� 

=>vyhovuje 

2. MS Použitelnost: 

Trojúhelníková budova 

M � N�. Q � 1215,7711,8.1,8 � 375,238 ��#$� 

MRE � M : MRS,� 

MT � MRE2U A�V�45 Q. �W√Q� � �� � W� � Q. �. W√Q� � �� � W� B 1Q� � W� � 1�� � W�CD 
 

 

 



Příloha č. 10 - Návrh a posouzení železobetonové stěny 

 

Zatížení  

Aktivní zemní tlak: 

Součinitel aktivního zemního tlaku Ka: 

YZ � 45� 645° : &29 � 45� B45° : 252 C � 0,406 

Součinitel pasivního zemního tlaku Kp: 

Y[ � 45� 645° � &29 � 45� B45° � 252 C � 2,464 

Udržovací výška: 

\�Z � 2�� ]Y[ � 2.1418,5 ]2,464 � 2,376 # 

Udržovací výška je větší než hloubka založení konstrukce a proto nebude do zatížení 
připočítáván aktivní zemní tlak. 

Určení sil působících na kolmou stěnu: 

Síla od zatížení povrchu: 

Od výšky stěny odečteme hloubku základové spáry 2-1,85=0,15 m 

Trojúhelníková budova f=675,428 kNm-1: 

^Z � _YZ\ � 675,428.0,406.0,15 � 41,134 �� 

 

Obdélníková budova f=672,27 kNm-1: 

^Z � _YZ\ � 672,27.0,406.0,15 � 40,941 �� 

� Do výpočtu beru větší sílu od zatížení trojúhelníkovou budovou 

 

Ohybový moment působící v patě ŽB ochranné stěny.  

`a� � b. V � ^Z. \2 � 41,134 . 0,152 � 3,085 ��# 

 



Návrh stěny železobetonového ochranného krytu: 

Ocel: Kari síť 6/ 150x150 fyd=500 MPa 

Beton: C25/30 

Krytí výztuže: 

Průměr výztuž: 6 mm 

Stěna v prostředí XC2 Mokré, občas suché, základ 

Konstrukční třída 5 

� cmin,dur=30 mm 

�cR- � �-dc � ∆���f 

�-dc � #�g h �-dc,� � i � 6 ##�-dc,�jS � ∆��jS,� : ∆��jS,k2 : ∆��jS,Z�� � 30 � 0 : 0 : 0 � 30 ##10## l 
�-dc � 30 ## 

�cR- � �-dc � ∆���f � 30 � 5 � 35 ## 

Vzdálenost těžiště výztuže od horních vláken: 

	 � \ : �cR- : i2 � 150 : 35 : 62 � 112 ## 

OkS�m � `a�0,9. 	. _n� � 3,085
0,9.0,112. 5001,15 10% � 70,391. 10$o #�  

Návrh KARI síť 6/ 150x150 As=188.10-6 m2 

Posouzení: 

bk � Ok. _np�k � 188. 10$o. 500. 10o1,15 � 81,739 �� 

g � bk0,8. �. q. _�p��
� 81,739 . 10%

0,8.1.1. 251,5 . 10o � 0,006 

`r� � bkJ	 : 0,4gL � 81,739 . J0,112 : 0,4.0,006L � 8,959 ��#  
`r� � 8,959 ��# s  `a� � 3,085 ��# �s tu\<tvw0 

 

Konstrukční zásady: 



Množství tahové výztuže: 

Ok,-dc � #�g x0,26 _yz{_np . �2. 	 � 0,26 2,6500 . 1.0,112 � 151. 10$o#�
0,0013. �2. 	 � 0,0013.1.0,112 � 146. 10$o#� | 

Ok,-dc � 151. 10$o#� 

Ok,-Z} � 0,04. O� � 0,04. �2. 4 � 0,04.1.0,15 � 0,006 � 6000. 10$o#� 

Ok � 188. 10$o#� 

Ok,-dc � 151. 10$o#� s Ok,kERj[,} � 188. 10$o#� s Ok,-Z} � 6000. 10$o#� 

� vyhovuje 

Omezení výšky tlačené oblasti: 

~ � g	 � 0,0060,112 � 0,054 �  ~-Z} � 0,45 �s tu\<tvw0 

 

Maximální vzdálenost výztuže: 

�-Z} � #
� �2. \ � 2.150 � 300 ##250 ## � � 250 ## 

Minimální vzdálenost výztuže: 

�-dc � h �. i � 1.6 � 6 ##	3 � �� � 15 � 5 � 20 ##20 ## l � 20 ## 

Sloupový pruh horní výztuž 

� � 150 ## 

�-dc � 20 ## s � � 150 ## s �-Z} � 250 ## 

� vyhovuje 

 

 

 

 

 

 



Kotevní délka: 

b�2� � ��2. b�2p=,=)�� � 1.1,81,5 � 1,2 

b�� � 2,25. q. q�. b�2� � 2,25.1.1.1,2 � 2,7 

��Sm� � i4 . Mk�b�� � 64 . 434,7832,7 � 241,546 ## 

��� � �. ��. �%. ��. �). ��Sm� � 1.1.1.1.1.241,546 � 241,546 ## � 250 ## 

��-dc � #�g h0,3. ��Sm� � 0,3.241,546 � 72,464 ##10. i � 10.6 � 60 ##100 ## l �s 100 ## 

��� � 250 ## s  ��-dc � 100 ## �s tu\<tvw0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11- Výkres ochranného kvádru 

 
 

 

 

 

 



Příloha č. 12 – Plán jakosti procesu 

1. Cíl zpracování plánu jakosti zvoleného procesu. 

Hlavním cílem zpracovávané práce je vytvoření plánu procesu při tvorbě územní studie 
lokality Na Homolce v Náchodě. Během práce jak na plánu procesu, tak na samotném návrhu 

budou získány teoretické, praktické zkušenosti a vědomosti. Cíl určený pro návrh území spočívá 

hlavně v dosažení správnosti řešení. Nedílnou součástí je potřeba uspokojit požadavky kladené 

za cíl v zadání, jak při zpracování plánu jakosti, tak při řešení výstavby. Důležitý je ekonomický 

faktor zahrnující návratnost vložených finančních prostředků na případnou realizaci projektu. 

Neméně zanedbatelný cíl je, že projekt má výrazně zpestřit krajinný ráz a nabídne smysluplné 

využití pozemků, které doposud leží ladem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Model procesu, popis vstupů, činností, výstupů. 
2.1. Model procesu. 

Vstupy 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Činnosti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vedení plánu jakosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výstupy 

 
 

 
2.2. Popis vstupů. 

- Podklady poskytnuté MÚ Náchod (územní 

plán, mapy, regulativy) 

- Stanoviska DOSS 

- Literatura 

- Normy, zákony, vyhlášky 

- Znalost problematiky území 

- Nedostatek míst pro bydlení 

- Textová dokumentace 

- Výkresová dokumentace (výkres problémů, 

limit, širších vztahů, dopravy, vedení sítí TI, 

regulační, majetkoprávních vztahů, rozdělení 

ploch, studie, vizualizace) 

- Konzultace s odborníky 

- Výpočet kapacity sítí 

- Konzultace 

- Řešení technické a dopravní infrastruktury 

- Hrubý propočet 

- Návrh ozelenění 

- Zpracování textové dokumentace 

- Vizualizace – 3D model 

- Průzkum lokality 

- Návrh zamýšlených objektů 

- Zpracování podkladů 

- Hledání řešení 

- Dotazník 

- Seznámení s problematikou 

- Fotodokumentace 

Kontrola vstupů 
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Městský úřad Náchod mi poskytl katastrální mapu řešených pozemků a jejich 

širšího území. Jak v tištěné formě, tak v elektronické. V elektronické podobě jsem také 

získala od MÚ umístění sítí technické infrastruktury na okolních pozemcích. Odbor 

výstavby a územního plánování MÚ mi poskytl územní plán a výkresy problémů, limit a 

záměrů. 

Od správců sítí technické infrastruktury jsem získala vyjádření o tom, zda 

prochází příslušné sítě mým zájmovým územím. V energetickém vedení se jednalo o 

firmu ČEZ a.s. a zvláště od správce přenosové sítě ČEZ Distribuce a.s., také správce 

plynovodů společnost RWE s.r.o., telekomunikační vedení Telefónica O2 Czech 

Republic a zprávu kanalizací a vodovodu VaK Náchod a.s. 

Jako vstup pro pomoc s návrhem a hlavně s realizací projektu mi sloužila 

literatura, normy, zákony a vyhlášky uvedené v seznamu podkladů, užité literatury a v 

seznamu norem. 

 

2.3. Popis činností. 

Pro dosažení cíle slouží jednotlivé činnosti, bez kterých by daný projekt nemohl 

vzniknout.  

Seznámení s problematikou daného místa a vstřebání vstupů. Zde se vytváří 

představa o možných variantách. Je nutno získat co nejvíce relevantních vstupů z co 

nejvíce zdrojů.  

Dotazník informuje, co si občané myslí o dané lokalitě a jaký typ výstavby 

preferují. Rozděluje dotazovanou populaci do několika věkových kategorií. Vyhodnocení 

dotazníku probíhá ve formě grafů pro jednotlivé skupiny a grafické hodnocení pro 

všechny dotázané. Výsledky získané dotazníkem, zvláště preference určitého druhu 

výstavby občanského vybavení, byly zakomponovány do připravovaných variant řešení.  

Fotodokumentace se provedla pro získání vizuální představy. Pro lepší kompozici 

plánovaných objektů. Spočívala v pořízení fotografií v různých částech řešeného území a 

v různých ročních obdobích. 

  Průzkum ukázal důležitá místa, která se musí zachovat, nebo kde může 

v budoucnu být problém. Ukazuje i možné místa pro napojení sítí. Mezi krizová místa 

patří energetické vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Protíná řešené území a je 

nutno s ním kalkulovat při návrhu a vzít v potaz ochranná pásma a všechny příkazy a 

omezení s nimi spojená. 



  Zpracování podkladů zahrnuje problematiku širších vztahů, limit a omezení. 

Všechny poznatky se musí zapracovat do projektu. Tak vznikají varianty dle kritérií a 

příslušných zákonů, vyhlášek a norem. Variant je vypracováno 5 a z nich se vybírají 2 

nejvhodnější, pro rozpracování do větší hloubky. 

   Návrh zamýšlených domů. Jde o několik tipů domů pro danou lokalitu. Objekty 

jsou různé, dle komfortu a finančních možností. V návrzích je i penzion a multifunkční 

budova, která bude sloužit ke společnému trávení volného času obyvatel. 

   Konzultace zahrnuje diskuzi s odborníky nad danou problematikou a sjednocení 

se na vizi projektu. 

Výpočet kapacity sítí se provádí pro dimenzi a ekonomické navržení sítí. Používá 

se zjednodušená forma výpočtu, která však plně naplňuje rámce projektu a poskytuje 

dostatečné množství informací pro návrhy sítí.  

Řešení technické a dopravní infrastruktury. Po výběru variant návrhu můžeme 

projektovat TI a veškeré komunikace.  

Výsadba zeleně je důležitou složkou pro rekreaci a odpočinek. Proto je ve 

variantách na tento prvek kladen velký důraz. Jsou zde vytvořeny plochy pro pasivní, ale 

i aktivní trávení volného času obyvatel. Pro přilákání rodin s dětmi jsou zde vybudovány i 

dětská hřiště. Takovéto řešení celou lokalitu oživí a rozčlení na zóny.  

  Hrubý propočet slouží k odhadu finančních nákladů spojených s realizací. Tím 

zjistíme, zda se vůbec zamýšlený projekt vyplatí stavět a je reálný. 

   Vizualizace pro dokreslení celého území a lepší představu projektu. 

 Textová dokumentace informuje o celém projektu. Popisuje jednotlivé části 

celkového řešení, které jsou zobrazeny na výkresech.  

V deníku plánu jakosti se objeví veškerá činnost na projektu. 

Jednotlivé konzultace se zaznamenávají v deníku. 

 

2.4. Popis výstupů. 

Výstup projektu je realizován ve formě jak textové tak výkresové.  

V textové části jsou na úvod popsány základní pojmy používané v celé textové 

části, dále pak stručná historie a charakteristika území, přírodní a klimatické podmínky a 

vývoj obyvatelstva v obci. Uvádí se zde urbanistická koncepce města Náchod, přehled 

současné situace bytových podmínek ve městě, jeho stávajících staveb pro občanskou 

vybavenost, průmysl, rekreaci a cestovní ruch. Popis města, ve kterém se nachází řešená 

lokalita, je zakončen výčtem situace v dopravě a inženýrských sítí. Další kapitolu 



reprezentuje popis vlastního řešení zadaného území. Na počátku se popisuje vymezení 

území, dále následuje popis širších vztahů a limit řešeného prostoru. Další se uvádí 

popisy funkčních využití ploch a charakteristika zóny pro bydlení, dle územního plánu 

města Náchod. Teoretický popis území zakončí popis majetkoprávních poměrů. 

Následuje charakteristika mnou navržených variant řešení a to ve dvou více 

rozpracovaných verzích a v několika, které již dopodrobna nerozvádím. Součástí popisu 

variant je popis dopravního řešení, technické infrastruktury, navržené zeleně a mobiliáře. 

Textová část pokračuje popisem budov použitých v řešených variantách. Jedná se o 

varianty rodinných domů, tak o Multifunkční dům a budovu Penzionu. Pokračuje 

rozpočet jednotlivých variant.  

 Výkresová část obsahuje výkresy, jež by se daly rozdělit do dvou skupin. Zaprvé 

do skupiny se stávajícím stavem řešeného území. Za druhé do skupiny zobrazující 

varianty řešení a jejich rozvedení do větší šíře. 

První skupinu začíná výkres limit. Zobrazuje všechny relevantní skutečnosti 

omezující výstavbu na řešeném území a v jeho nejbližším okolí. Výkres problému udává 

v dané oblasti veškeré rizika a další možné problémy, které by měly negativní vliv na 

přípravu, nebo realizaci zástavby území. Ve výkresu hodnot jsou zobrazeny objekty a 

plochy určitého významu, které je nutno respektovat při návrhu výstavby. Výkres záměrů 

naopak zobrazuje budoucí navrhované využití stávajících ploch a objektů. Tento návrh 

vycházející z platného územního plánu je zvláště nutný brát v potaz při tvorbě návrhů. 

Soubor výše popsaných výkresů je ve stejném měřítku a byl vytvořen na základě výkresů 

vydaných městem Náchod. 

Do první skupiny patří výkres širších vztahů. Zde je použito menšího měřítka pro 

zobrazení většího úseku města. Na takto vzniklém výřezu mapy, jsou zobrazeny všechny 

důležité budovy občanského vybavení, služeb a další. Zde je vyznačena docházková 

vzdálenost od území. Jako poslední v této skupině je zde výkres majetkoprávních vztahů. 

Ten slouží jako grafická část textového výpisu, jenž je uložen v přílohách. Jsou zde 

uvedeny jména a vztahy jednotlivých vlastníků k dotčeným pozemkům. 

Druhou skupinu tvoří studie, která je dále rozpracovány do situace obou variant. 

Zde je již konečné umístění všech stavebních objektů na území. Další výkres rozděluje 

plochy podle použití pro rekreaci, veřejné plochy, soukromé plochy, komunikace a další. 

Na tento výkres navazují regulativy, které zobrazují ochranné pásma v okolí komunikací i 

jednotlivých staveb. Jsou zde zaneseny také ochranná pásma vedení vysokého a velmi 

vysokého napětí. Výkres dopravy zobrazuje rozměry a směrové poměry komunikací na 



řešeném území v obou řešených variantách. Součástí je také rozvržení zpomalovacích 

pásů a přechodů pro chodce. Vedení TI skládající se z energetického vedení, 

komunikačního vedení, plynovodu, vodovodu a kanalizace. Součástí je i zjištění rozměrů 

minimálních odstupů jednotlivých vedení od sebe a jejich přenesení na výkres. Do 

kategorii popsaných výše, nezapadají následující výkresy jednotlivých budov použitých 

v oblasti. Jedná se o půdorysy, charakteristické řezy, pohledy rodinných domů, 

multifunkční budovy a penzionu. Pro přehlednější celkové zobrazení řešeného území 

slouží vizualizace 3D modelu území. Skládá se z  modelů jednotlivých budov a modelu 

terénu vybudovaného na základě vrstevnic. 

 

3. Kontrolní a zkušební plán procesu. 

3.1. Kontrola vstupů: 

Hlavní kontrola správnosti vstupů probíhá u norem, zákonů a nařízeních vlády, 

vyhledáváním jejich aktuálních interpretací a konfrontací s použitými zdroji. Pro návrh 

materiálu, podle nichž realizujeme budovy, provedeme optimalizaci pomocí dostupných 

zdrojů, jako jsou například internetové stránek jednotlivých výrobců. Kontrola zdrojové 

výkresové dokumentace projektu se provádí pomocí stávajících platných předpisů a 

norem. Přezkoumání vyjádření poskytnutého provozovateli TI je realizováno pomocí 

konzultací s dotčenými úřady. 

 

 

3.2. Kontrola činností  

Hlavní kontrolou při práci na projektu tvoří projektování řešení zásadně podle 

postupů a technologií doporučenými normami a technologickými předpisy. Pokud je při 

řešení využito některých činnosti, které nejsou uvedeny v normách a technologických 

postupech, je její použití řádně zdůvodněno a podpořeno výčtem jejich negativ a pozitiv, 

díky kterým je vybráno. Práce jsou průběžně konzultovány s odborníky a během této 

konzultace se provádí i průběžná kontrola. Průběžně se sledují změny v daném místě a 

reaguje se na tyto důsledky. Vše se zaznamenává do deníku, který slouží jako zpětná 

kontrola. Před výstupní fází se provádí celková kontrola, která zamezí výskytu chyb.  

 

 

 

3.2.1. Rizika jednotlivých činností, prevence rizik. 



Riziko vzniku zásadních chyb vzniklých v důsledku neznalosti a nepochopení 

problému je odstraněno pečlivou průběžnou přípravou a konzultací s odborníky. Rizika 

vzniku chyb v textové a výkresové části odstraníme jejich pečlivou kontrolou a 

porovnáváním s příslušnými normami a předpisy. Riziko ztráty dat vznikem 

hardwarového nebo softwarového problému odstraníme průběžným zálohováním 

projektu na samostatných nosičích informací. 

 

3.3. Kontrola výstupů  

Formální stránka textové části bude zkontrolována podle Pravidel českého 

pravopisu. Výkresová část, velikost písma, tloušťka čar a další nezbytné detaily ve 

výkresech se zkontrolují pomocí příslušné normy.  

Jejich obsahová správnost je průběžně kontrolována formou konzultace 

s odborníky. Využití a řešení území odpovídá územnímu a regulačnímu plánu města 

Náchod.  

 

4. Kontrola vypracované práce dle regulativů. 

Umístění objektů na řešeném území je zkontrolována podle vyhlášky č.268/2009 Sb., O 

technických požadavcích na stavby. Ve výkrese regulativu najdeme vzdálenosti jednotlivých 

budov od sebe, umístění komunikací a ochranná pásma sítí. Velký důraz se klade na pásma 

vedení vysokého a velmi vysokého napětí procházející řešeným územím v souladu se stanovisky 

vydaným ČEZ Distibuce a.s. Navržený styl a tvar zástavby se shoduje s územním a regulačním 

plánem města Náchod.  

 

5. Závěr a návrh opatření, zpětná vazba. 

Jsou splněny všechny cíle projektu nalézající se v zadání práce. Stávající stav je zachycen 

jak popisem, tak příslušnou výkresovou dokumentací. Návrh je proveden jako studie zástavby 

území. Vypracováno je 5 variant a dvě vybrané jsou rozpracovány do větší hloubky grafickým a 

textovým návrhem řešení TI, komunikací a řešením zastavovací studie. Limitující a usměrňující 

podklady byly dodrženy. Z provedeného rozpočtu je zřejmé, že je projekt konkurenceschopný a 

finančně příznivý. Zpětnou vazbu tvoří neustálé konzultace. Díky těmto poznámkám mohu svou 

práci vylepšit. Vylepšovat práci mohu opakovaně a tím mi vznikne spousta variant, ve kterých 

budu případné chyby eliminovat. 

 



Příloha č. 13 – Posouzení na životní prostředí 

POPIS PROJEKTU 

 Zabývá se posouzením vlivu navrhované zástavby území na životní prostředí. 

Nejdříve bych chtěla představit samotné město Náchod.  Malebné  město leží ve východních 

Čechách, až na samé hranici s Polskem v údolí řeky Metuje, která protéká Náchodskou 

vrchovinou. 

 
Umístění města Náchod do mapy ČR 

 

Dominantou města je náchodský zámek, který je situován na skalnatém kopci. Původně to byl 

středověký gotický hrad, svou dnešní podobu získal za panování rodu Piccolomini v 17. a 18. 

století. Ve městě si pak můžete prohlédnout zdejší muzeum, které pojednává o historii kraje. 

Na náměstí stojí děkanský kostel sv. Vavřince s dvěma věžemi lidově nazvanými Adam a 

Eva. Na náměstí se nachází měšťanské domy a stará radnice postavená architektem Luragem. 

Milovníci nákupů vyrazí na obchodní tepnu s názvem Kamenice. V příměstském okolí je 

hojně navštěvována turistická chata a vojenské pevnosti.   

Historie města sahá až hluboko do 13. století kdy se kolem hradu začalo shlukovat 

obyvatelstvo a vytvořilo nejdříve vesnici, která se později rozrostla do městečka. Město bylo 

situováno na hlavní obchodní tepně mezi Prahou a Polskem, proto také v historii trpělo mnoha 

válečnými nájezdy. Lidé zde tak trpěli poměrně velkou bídou. Převažujícím řemeslem se tak 

stalo zpracovávání látek a na ně navazující textilní průmysl.  

Řešené území je situováno na západním okraji města. Za železniční tratí a hřbitovem. 

Pozemky tvořící území jsou v současné době nevyužívány. Je zde travnatý porost a území 

protíná v nepravidelných intervalech stromořadí. Oblast se mírně svahuje k jihovýchodu do 

údolí řeky Metuje. Ohraničení tvoří ze severu pozemek patřící k nemovitosti na adrese Pod 



Valy 2070. Okolo západní a jihozápadní části území tvoří hranici provizorní polní cesta 

sloužící k momentálnímu přístupu na pozemky. Po obou stranách cesty se nachází vzrostlé 

stromořadí. Jihozápadní omezení představuje souvislá zástavba rodinnými domy na ulici U 

zastávky. Jedná se konkrétně o rodinné domy čísel popisných 564, 565, 520, 445 a 135. Ze 

severovýchodu je území ohraničeno zástavbou rodinnými domy na ulicích V Kovářově dole, 

Pod Smrkem a Krkonošská. Oblast je v Územním plánu města Náchod vedena jako stávající 

louky, pastviny s výhledem na budoucí vícepodlažní obytnou zástavbu. 

Navržená zástavba oblasti je navržena ve dvou variantách. Faktorem, jenž velmi ovlivnil 

konečný vzhled je vedení vysokého a velmi vysokého napětí přes řešenou oblast. Řešení 

problému s vedením vysokého napětí je ve variantách rozdílné. V první variantě spočívá 

v provedení přeložky stávajícího vedení zcela mimo řešené území. U druhé varianty je 

zachována trasa vedení, avšak jeho vlastní kabelové vedení je přesunuto pod úroveň povrchu. 

Nad ním je na povrchu navržen volný prostor ve velikosti odpovídající ochrannému pásmu, 

jenž je osazen pouze rozebíratelným chodníkem a nízkou zelení pro případné opravy. 

Provedení obou řešení bylo konzultováno a připomínky byly zapracovány do projektu. 

U vedení velmi vysokého napětí však přeložka, nebo jeho zakopání pod povrch, brání 

ekonomické a bezpečnostní faktory. Proto je pod vedením navržen volný prostor opět o 

velikosti odpovídající příslušnému ochrannému pásmu. Volný prostor v jednotlivých 

variantách je využit, jako klidová zóna s nízkou zelení, která doroste maximální výšky do 

třech metrů, kvůli ochrannému pásmu.  

V první variantě je vyřešen problém s vedením vysokého napětí přeložkou mimo řešenou 

oblast. V horní severní části se nachází budova penzionu. V okolí penziónu je pomocí 

sadových úprav vytvořena klidová zóna. Parkovací místa jsou vytvořeny příčně na hlavní 

příjezdovou cestu. Za cestou je vytvořen park s dětským hřištěm. Park prochází i pod vedením 

velmi vysokého napětí. Vedle parku se nachází silnice, která se začíná rozbíhat do dvou 

směrů. Ve vytvořeném trojúhelníku je pokračování parkové úpravy. Za parkem se rozprostírá 

parkoviště Multifunkčního domu oddělené od komunikace zatravněným pásem a chodníkem 

pro pěší. Za ním se nachází objekt Multifunkčního domu. Silnice obíhá okolo celé oblasti a 

tvoří tak významnou dominantu varianty, ze které vybíhají příjezdové komunikace 

k jednotlivým blokům domům. Komunikace je ve tvaru dlouhé rovné ulice zakončené 

kruhovým objezdem. Jednotlivé domy se napojují jak na ulici, tak na kruhový objekt. Na 

jihovýchodním konci jsou projektovány dva luxusní rodinné domy.  



V druhé variantě je vyřešen problém s vedením vysokého napětí položením pod zemský 

povrch. Okolo podzemního vedení je vytvořen travnatý pás s nízkou zelení, kterým se vlní 

rozebíratelný chodník. Travnatý pás je šířky odpovídající ochrannému pásmu energetického 

vedení. Pás tvoří významnou dominantu a je ústředním prvkem, okolo kterého se vyvíjí 

celková koncepce území. Pás probíhá i dál na sever až na konec území. Souběžně s ním běží 

komunikace pro motorová vozidla. Na severu je v horní části oblast s luxusními rodinnými 

domy. Pod nimi se nacházejí, kolmo na hlavni příjezdovou cestu, rodinné domy. Od zbytku 

oblasti je tato čtvrť oddělena travnatým pásem pod vedením velmi vysokého napětí. 

Komunikace pro motorová vozidla se opět v horní části dělí na dvě. Horní pokračuje po 

hranici území a napojuje samostatnou skupinu rodinných dom. Končí v dolní části u 

multifunkčního domu, jako zásobovací cesta. Dolní cesta vede souběžně s travnatým pruhem 

až k velkému parkovišti ve spodní části, které slouží zároveň pro potřeby Penzionu i 

Multifunkčního domu. Od obou komunikací se oddělují ulici sloužící k obsluze rodinných 

domů umístěných po jejích stranách. Pro obrácení automobilů na konci těchto slepých ulic 

slouží speciální obratiště. Dispozice domů je prostorově proměnná. Ve spodní části jsou 

umístěny rodinné domy, jejichž garáž již není součástí, jako u zbytku, ale mají vytvořeno 

samostatné nekryté garážové stání. U společného parkoviště jsou umístěny objekty Penzionu 

a multifunkční budova. Za nimi se nachází park, který tvoří jak zóna klidu, tak zóna pro 

aktivní odpočinek. Zde jsou umístěny herní plochy pro tenis, basketbal a dětské hřiště. 

 

SEZNAM AKTIVIT 

Konstrukční fáze 

� Zábor půdy 

Před přípravou výstavby bude nutno vyřešit veškeré majetkoprávní vztahy tykající se 

dotčených pozemků. Pozemky, jež se nacházejí v zemědělském nebo lesník fondu, bude 

nutno z něj vyjmout. 

 

� Protipožární opatření 

Budou provedena příslušná opatření bránící vzniku požáru během konstrukční fáze. Tato 

opatření nebudou mít žádný větší negativní vliv na životní prostředí. Ke zvládnutí případného 

požáru menšího rozsahu bude staveniště vybaveno příslušnými hasícími pomůckami. 

K požárům většího rozsahu bude muset být povolán profesionální hasičský záchranný zbor 

města Náchod. 



 

 

 

� Technologické postupy 

Veškeré použité technologické postupy se budou snažit co nejméně zatěžovat životní 

prostředí. Všechny postupy při realizaci staveništních prací a práci na budovách budou 

prováděny podle schválených příslušnými norem a technologických nařízení. 

 

� Výsadba křovin a stromů 

Kvůli zahájení stavební činnosti bude muset být vykácena většina stávajících stromů 

nacházející se na pozemku. Po dokončení stavebních prací se celý pozemek opět zatravní a 

stromy budou opět vysazeny do navržených parkových úprav. Budou zde použity i křoviny 

k dotvoření celkového kompaktního charakteru ozelenění. Po dokončení všech úprav bude 

počet stromů větší. 

 

� Parkovací plochy 

Parkovací plochy a místa stání u rodinných domů může nepříznivě ovlivnit životní prostředí, 

díky únikům provozních kapalin z automobilů. Proto budou na odpadovou kanalizaci 

napojeni pomocí přípojky s lapačem ropných produktů. 

 

� Výstavba zamýšlených budov 

 Výstavba se bude snažit co nejméně zatěžovat životní prostředí. Všechny postupy při 

realizaci staveb budou prováděny podle schválených příslušných norem a technologických 

nařízení. Výstavba nebude vyžadovat žádné procesy abnormálně zatěžující životní prostředí. 

 

� Zřízení nových inženýrských sítí 

Při budování inženýrských sítí se použije těžkých stavebních. 

 

� Odpadní vody, odpad 

Odpadní vody budou po dokončení odpadní kanalizace svedeny do městské čistírny 

odpadních vod. Tuhé odpady vzniklé stavební činností zlikvidují specializované firmy. 

 

� Emise prachu a škodlivých plynů 



Během výstavby budou generovat emise jen stavební mechanizmy a to ne ve větší míře než 

jaká je při stavebních pracích obdobného obsahu obvyklá. V letních měsících se zvedne 

prašnost cest vlivem těžké automobilové dopravy. Budou provedena příslušná opatření na 

minimalizaci těchto škodlivých vlivů. Během výstavby nebude použito žádné zařízení 

generující výrazné množství škodlivých plynů. 

 

� Přítomnost dělníků 

Samotná přítomnost dělníků na staveništi nebudu mít na životní prostředí žádný velký dopad. 

Všechny jimi vytvořené odpady budou odstraněny specializovanou firmou. 

 

� Sklady materiálů 

Tyto prostory a stavby budou dočasného charakteru. Jejich případný negativní vliv na životní 

prostředí bude jen menšího charakteru. Řešení bude operativně řešeno na stavbě. 

 

� Dočasné budovy 

Patří mezi ně jak výše popsané sklady, tak ostatní budovy nutné pro zařízení jednotlivých 

stavenišť. Odpad vzniklý při jejich činnosti bude průběžně likvidován odbornou firmou. Po 

dokončení nových inženýrských sítí budou na ně provizorně napojeny. Po skončení dočasné 

funkce budou odstraněny a okolí bude dáno do stavu odpovídající řešeným variantám. 

 

� Doprava materiálu na stavbu 

Po transportu na staveniště budou stavební materiály uskladněny v předem připravených 

skladech a skladovacích prostorách, až do svého zabudování do staveb. Doprava mezi nimi a 

stavbami bude realizována dopravními mechanizmy. 

 

� Doprava materiálu mimo stavbu 

Bude probíhat od distributorů jednotlivých materiálů na staveniště po místních komunikacích. 

Rizika a opatření na případnou sanaci - viz.přístupové cesty. V době výstavby nebudou 

potřeba ve zvýšeném množství látky, jež by mohly negativním způsobem ovlivnit životní 

prostředí. 

 

� Přístupové cesty 

Novostavba navržených komunikací bude jako první provedená stavební práce na pozemku. 

Jelikož v současné době není k oblasti vybudována přístupová cesta. Vlivem nehod a úniků by 



mohlo dojít ke kontaminaci silnic i okolní půdy a povrchových a podpovrchových vod. Toto 

riziko však není větší než při klasické automobilové dopravy. Jeho případné dopady na 

životní prostředí budou řešeny zvládnutými a ověřenými prostředky. 

 

� Zemní práce 

Budou provedeny v rozsahu nutném pro výstavbu staveb a přístupů k nim. Během zemních 

prací hrozí riziko kontaminace půdy provozními kapalinami mechanizmů. Kontaminace však 

nebude velkého rozsahu a půjdu řešit operativně přímo na staveništi. 

 

� Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Před vlastní přípravou realizace bude nutno provést inženýrsko-geologický a hydrogeologický 

průzkum. Bude probíhat formou vrtaných jádrových sond pro zpřesnění celkové situace 

daného území.  Doplní ho geofyzikální metody, jako je georadar případně další. Výsledkem 

bude geologický profil oblasti a relevantní geotechnické a hydrogeologické hodnoty. Hodnoty 

se použijí na kontrolu předpokládaných základových poměrů pod budovami a v případě 

nalezených velkých odlišnosti také k návrhu řešení těchto situací. 

 

� Uskladnění půdy 

Zemědělsky využitelná vrchní vrstva půdy tzv. ornice bude před stavbou odstraněna. Během 

výstavby bude uložena na deponie, která se bude nacházet na řešeném území, v místech 

budoucích parků. 

 

Provozní fáze 

� Provoz budov, cest 

Při provozu na pozemní komunikaci může opět docházet k únikům provozních kapalin, ale 

v menším měřítku než je uvažována v době výstavby. Nákladní automobily zde zavítají jen 

při plnění úkolů spojených se zásobováním Multifunkční budovy a Penzionu.  

Během provozu budov nebudou vznikat žádné toxické, biologické ani jiné odpady 

nebezpečné pro životní prostředí. Nebudou vznikat žádné škodlivé imise. Pevné odpady 

z provozu budov budou mít formát komunálního odpadu a o jejich odvoz se bude starat 

specializovaná firma. Odpadní voda bude odvedena kanalizací do městské čistírny odpadních 

vod. 

 

� Doprava v místě lokality 



Jak již bylo napsáno doprava v řešeném území, bude provozována za největší účastí osobních 

automobilů, za minimálního přispění nákladních automobilů. Proto, jak bylo výše uvedeno, 

bude zátěž na životní prostředí při případných nehodách nižší. Složení dopravy ovlivní také 

koncentraci výfukových zplodin. Osobní auta díky své velikosti vypouští menší množství 

výfukových zplodin. Další zmenšení zplodin přinese omezení rychlosti automobilů na 20 

km/h z důvodu obytné zóny a na 40km/h na ostatních komunikacích. 

 

� Doprava do lokality 

Řešené území bude napojeno na stávající komunikační síť. Rizika pro životní prostředí a 

jejich možné zmenšení viz. výše. 

 

� Zásobování vodou 

V oblasti nové zástavby je navržen novostavba vodovodní sítí napojené na stávající vodovod 

města Náchod. Byly provedeny výpočty pro spotřebu budov v oblasti. U každé jednotlivé 

budovy bude kladen důraz na minimální ztráty vody a na její maximální využití.  

 

� Údržba 

Všechny navržené budovy jsou navrženy tak, aby byla potřeba co nejmenší možná míra 

údržby. I při maximálním důrazu na dodržení tohoto kriteria však bude vždy potřeba údržba 

budovy, protože kdyby byla zanedbávaná, tak by se životnost budovy rychlým tempem 

zkrátila na minimum. Údržba bude probíhat tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí, 

aby zároveň minimalizovala dodatečné poškození životního prostředí vlivem užívání stavby. 

 

� Nakládání s nebezpečnými látkami 

V budovách vybraných pro realizaci zástavby daného území není uvažován žádný provoz 

generující škodlivé látky. 

 

� Pracovníci, obyvatelé 

Počet rodinných domů je shodný v obou dvou variantách řešení. Jedná se o 50 objektů. 

Většinou jde o rodinné domy menší velikosti určené pro čtyřčlennou rodinu. V závislosti na 

variantě je navržen také menší počet luxusních rodinných domů, ve kterých se snoubí jak 

funkce ubytování čtyřčlenné rodiny, tak možnost provozování osobního podnikatelského 

záměru. Penzionu má kapacitu 80 osob, o které se bude starat 12 členný personál, který se 

bude skládat z vedoucího, recepčních, pokojských a dalšího technického personálu. 



V multifunkčním domě bude vytvořeno 23 nových pracovních míst. Obsluhu kavárny tvoří 3 

pracovníci, v obchodech v prvním a druhém nadzemním patře bude 18 zaměstnanců a 

v galerii je plánována dvoučlenná obsluha. V multifunkčním domě se nachází luxusní byt pro 

čtyřčlennou rodinu. 

 

� Fauna, flora 

V území nebyla zaznamenána přítomnost žádného vyššího živočišného druhu. Tuto 

skutečnost lze připsat bezprostřední blízkosti okrajové městské zástavby.  Můžeme 

konstatovat, že fauna nebude žádným zásadním způsobem výstavbou zasažena. Jak již bylo 

popsáno výše, dnešní zatravněná louka se stromy většinou nesourodě poházenými po území, 

bude nahrazena založenými parkovými oblastmi.  Celkově bude počet stromů i jiných dřevin 

oproti stávajícímu stavu zvýšen. To bude mít příznivé působení na okolní faunu. 

 

� Hluk z provozu 

V řešeném území není navržen žádný provoz, ani jiný zdroj hluku. Hluk vzniklý při 

provozování staveb, nebude mít nijak zásadní hodnotu,  bude se pohybovat na úrovni, jenž by 

se dala očekávat od zástavby, přibližně této velikosti a složení. Samozřejmostí je dodržení 

všech normových charakteristik. 

 

� Kulturní aktivity 

Aktivity v oblasti kultury budou zastoupeny ve stavbě Multifunkčního domu. Bude se zde 

nacházet kavárna, obchody a galerie, jejichž exkluzivnost jen podtrhne úžasný výhled na celé 

město Náchod získaný dokonalým návrhem brilantní moderní architektury. V Penzionu se 

bude nacházet společenská místnost pro hosty.  

 

� Osídlení oblasti 

Oblast bude rovnoměrně zastavěna rodinnými domy, které poskytnou ubytování pro celé 

rodiny. Ke krátkodobému, ale i déletrvajícímu pobytu v oblasti. Ubytovací možnosti dotváří 

luxusní byt v Multifunkční budově a Penzionu. 

 

� Konstrukce stavby 

Stavební konstrukce budou realizovány z materiálů a technologiemi, které budou co 

nejšetrnější k životnímu prostředí. Samotné konstrukce nebudou příliš narušovat ráz okolí.  

 



� Odpadní vody, odpady 

Pro odvod splaškové i dešťové odpadní vody je každá stavba napojena na novostavbu 

kanalizace, která je napojena na centrální kanalizaci města Náchod. Odvede kontaminované 

vody do čističky odpadních vod. U každého objektu je postaven kontejner pro komunální 

odpad. Na speciálním místě na recyklovaný odpad. Jak recyklovaný, tak normální bude 

odvážet specializovaná firma na místní skládku komunálního odpadu. 

 

SEZNAM IMPAKTŮ 

Vlivy na obyvatelstvo: 

� Zdravotní rizika 

 Na řešeném území se nenachází žádný faktor, jenž by negativně ovlivňoval lidské 

zdraví. Ani při provádění realizační fáze, ani ve fázi užívání nevzniknou žádné zvýšená 

zdravotní rizika. Menší pracovní úrazy budou řešeny pomocí lékárniček na staveništi. Větší 

budou odváženy do nemocnic v městě.  

 

� Pracovní příležitosti 

 Během výstavby bude potřeba mnoho pomocných i specializovaných pracovních sil. 

Tím se využijí zdroje mnoha místních stavebních firem a vytvoří i mnoha další pracovní 

místa. V realizovaných budovách budou vytvořena nová pracovní místa. V penzionu bude  12 

členný personál, který se skládá z vedoucího, recepčních, pokojských a dalšího technického 

personálu. V multifunkčním domě bude vytvořeno 23 nových pracovních míst. Obsluha 

kavárny tvořící 3 pracovníci v obchodech v prvním a druhém nadzemním patře bude 18 

zaměstnanců a v galerii je plánována dvoučlenná obsluha. Další pracovní místa by mohly 

přinést luxusní rodinné domy, které jsou uzpůsobeny k provozu soukromých firem. 

 

� Ekonomické vlivy 

 Výstavbou na řešeném území se zvedne cena pozemků pod stavbami a přilehlými 

zahradami, tak i v okolí řešeného území. Jednotlivé budovy jsou navrženy tak, aby se cena za 

jejich stavbu splatila jejich prodejem nebo pronájmem. 

 

Vliv na ovzduší: 

� Klimatické vlivy 

 Žádná z projektovaných staveb nevypouští nadměrné množství zplodin. Plánovaná 

výstavba nezatíží celkové klima. 



 

� Imisní zátěž 

 Imisní zátěž území bude v největší míře generována osobními automobily majitelů 

rodinných domů a návštěvníků Multifunkčního domu a Penzionu. Zátěž bude částečně 

redukována sníženou rychlostí v celém úseku. Vytápění v objektech bude realizováno pomocí 

plynových kotlů, které mají mnohem nižší imisní zátěž, než kotle na tuhé palivo.  

 

Vliv na půdu: 

� Znečištění půdy 

 Během výstavby nebude potřeba žádná činnost vyžadující přímé nebo nepřímé 

znečištění stavební půdy. Veškerá ornice bude při stavbě přemístěna na skládku, deponována 

a po dokončení staveb uložena zpátky na místo. Na parkovištích a odstavných plochách pro 

automobily může dojít k úniku provozních kapalin a dojít tak ke kontaminaci půdy. Riziko 

omezíme napojením odvodňovacího systému parkovišť na navrženou odpadní kanalizaci přes 

odlučovače ropných látek.  

 

Vliv na vodstvo: 

� Znečištění vod 

 Výstavbou nebude ovlivněn režim pozemních ani podzemních vod. V okolí pozemků 

se nenachází žádné povrchové vodstvo. Není navržena žádná studna ani jiné zásahy do režimu 

podzemí. Podzemní části budov se nacházejí nad hladinou podzemní vody. Na parkovištích a 

odstavných plochách pro automobily může však dojít k úniku provozních kapalin a dojít tak 

ke kontaminaci podzemní vody. Riziko omezíme napojením odvodňovacího systému 

parkovišť na navrženou odpadní kanalizaci přes odlučovače ropných látek. 

 

Vliv na živé organismy:  

� Fauna 

 Na území se nenachází životní prostor žádných větších živočichů, proto navrhované 

variantní řešení nebude mít na faunu výraznější vliv. 

 

� Flora 

 Stromový porost je na území většinou náletového charakteru. Proto bude většina 

stromů před zahájením stavby odstraněna. Po dokončení výstavby budou rozmístěny stromy 



hlavně v parkových úpravách. Stromy budou vysazeny i u jednotlivých rodinných domů. 

Celkově bude počet stromů vysazených minimálně větší. 

Vliv na antropogenní systémy: 

� Nebezpečí požáru 

 V navržené zástavbě se nenachází žádný objekt se zvýšeným nebezpečím požáru nebo 

výbuchu. Nepředpokládá se, ani delší manipulace s otevřeným ohněm, ani skladování většího 

množství hořlavých nebo výbušných látek. Rodinné domy budou kvůli požárnímu riziku 

chráněny detektory kouře v kuchyni a hasicím přístrojem. Multifunkční budova je vybavena 

hned několika čidly na jednotlivých patrech. Každé patro a část budovy je vybavena hasicími 

přístroji. V Penzionu jsou detektory kouře vybaveny všechny pokoje pro hosty a také 

společné prostory a místnosti tzb. Všechny prostory jsou také vybaveny hasicími přístroji. 

Vnější hydranty vody určené pro hasící práce jsou v navržených variantách umístěny 

v dostatečném množství a v odpovídajících vzdálenostech. 

 

� Hlučnost 

 Během realizaci a používání zástavby se předpokládá zvýšená hladina hluku. Tento 

efekt se projeví hlavně při realizaci staveb pohybem těžké stavební mechanizace a lidské 

pracovní síly. Po dokončení realizační fáze a započetí fáze užívání poklesne hladina hluku na 

hodnoty odpovídající běžné zástavbě tohoto typu a velikosti. U žádné budovy navržené 

v řešení se nebude vyskytovat zvýšená hluková zátěž. 

 

� Atraktivita území 

 Díky projektu nové zástavby bude vybudována komunikace zajišťující dopravní 

dostupnost území. Vybudování parků, dětských hřišť, sportovních ploch zvedne velmi 

atraktivitu území oproti současnému stavu, kdy se zde nacházejí jen louky. Vybudováním 

rodinných domů, Multifunkční budovy a Penzionu zvedne nejen atraktivitu, ale i cenu jak 

pozemků v řešeném území tak i okolí. 

 

� Dopravní systémy 

 Dopravní řešení se liší pro jednotlivé varianty. V horní severní části se nachází budova 

penzionu, jeho parkovací místa jsou vytvořeny příčně na hlavní příjezdovou cestu. Vedle 

parku za příjezdovou cestou k penzionu se nachází silnice, která se začíná rozbíhat do dvou 

směrů. Ve vytvořeném trojúhelníku se rozprostírá parkoviště Multifunkčního domu oddělené 

od komunikace zatravněným pásem a chodníkem pro pěší. Silnice obíhá okolo celé oblasti a 



tvoří tak významnou dominantu varianty, ze které vybíhají příjezdové komunikace 

k jednotlivým blokům domům. Komunikace je ve tvaru dlouhé rovné ulice zakončené 

kruhovým objezdem. Jednotlivé domy se napojují jak na ulici, tak na kruhový objezd.  

V druhé variantě vznikl, jako důsledek vedení vysokého napětí pod zemský povrch, travnatý 

pás tvořící významnou dominantu a ústřední prvek, okolo kterého se vyvíjí celková koncepce 

komunikací. Souběžně s ním běží komunikace pro motorová vozidla. Komunikace se opět 

v horní části dělí na dvě. Horní pokračuje po hranici území a napojuje samostatnou skupinu 

rodinných domů a končí v dolní části u Multifunkčního domu, jako zásobovací cesta. Dolní 

cesta vede souběžně s travnatým pruhem až k velkému parkovišti ve spodní části, které slouží 

zároveň pro potřeby Penzionu i Multifunkčního domu. Od obou komunikací se oddělují ulicí 

sloužící k obsluze rodinných domů umístěných po jejích stranách. Pro obrácení automobilů na 

konci těchto slepých ulic slouží speciální obratiště.  

 

SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY: 

Kladné: 

� Zvýšení možností ubytování 

 Výstavba v dané lokalitě poskytne ubytování pro 51 případně 53 rodin. A to buď ve 

standardně zařízených rodinných domech, nebo v luxusnějších rodinných domech, které jsou 

vybaveny i pro provozování menší firmy. K ubytovacím možnostem přibude i luxusně 

zařízený byt v Multifunkčním domě. Penzion nabídne dočasné, ale i trvalejší ubytování pro 

osoby i s tělesným postižením. Může zde být ubytovaných až 80 hostů.  

Zástavba rodinnými domy, blízkost parků s dětskými hřišti, klidné prostředí, ale zároveň i 

dobrá dostupnost blízkého centra města zajisté přitáhnou do oblasti mnoho mladých 

perspektivních rodin. 

 

� Zvýšení zaměstnanosti 

 Počet navržených rodinných domů a stavební náročnost Multifunkčního domu a 

Penzionu zajistí dostatek pracovních míst ve stavebnictví a příbuzných oborech na několik let 

dopředu. I po dokončení a zabydlení celé lokality jsou zde vytvořeny další pracovní místa 

v Multifunkčním domě a Penziónu. Také údržba parků a okolí znamená nová pracovní místa. 

 

 

 



 

� Zvýšení atraktivity oblasti 

 Díky projektu bude vybudována komunikace zajišťující dopravní dostupnost území. 

Vybudování parků, dětských hřišť, sportovních ploch zvedne velmi atraktivitu území oproti 

současnému stavu, kdy se zde nacházejí jen louky. Vybudováním rodinných domů, 

Multifunkční budovy a Penzionu zvedne nejen atraktivitu, ale i cenu jak pozemků v řešeném 

území tak i okolních. 

 

� Zvýšení hlučnosti 

 Nepříznivým projevem doprovázejícím realizaci a používání projektu je zvýšená 

hladina hluku. Tento efekt se projeví hlavně při realizaci staveb pohybem těžké stavební 

mechanizace a lidské pracovní síly. Po dokončení realizační fáze a započetí fáze užívání 

poklesne hladina hluku na hodnoty odpovídající běžné zástavbě tohoto typu a velikosti. U 

žádné budovy navržené v řešení se nebude vyskytovat zvýšená hluková zátěž. 

 

Záporné: 

� Zvýšení emisí a prašnosti 

 K napojení řešeného území na stávající silniční systém bude sloužit nově zřízená 

komunikace. Bude postavena ještě před zahájením staveb. Veškerá těžká mechanizace se 

bude pohybovat po této komunikaci. Vzhledem k stavební náročnost Multifunkční budovy a 

Penzionu, bude pohyb těžké mechanizace dosti frekventovaný. K této skutečnosti dá se 

očekávat v realizační fázi značné zvýšení emisí a v letních měsících i prašnosti v oblasti. Ve 

fázi užívání naopak emise klesnou.  

� Vliv na podzemní vody 

 Výstavbou nebude ovlivněn režim podzemních vod. Není navržena žádná studna ani 

jiné zásahy do režimu. Podzemní části budov se nacházejí nad hladinou podzemní vody. Na 

parkovištích a odstavných plochách pro automobily může však dojít k úniku provozních 

kapalin a dojít tak ke kontaminaci půdy i podzemní vody. Riziko omezíme napojením 

odvodňovacího systému parkovišť na navrženou odpadní kanalizaci přes odlučovače ropných 

látek.  

� Řešení odpadního hospodářství 

 Žádná z budov navržené výstavby neprodukuje nebezpečné nebo životnímu prostředí 

škodlivé odpady. Komunální odpad bude pravidelně odvážen Technickými službami města 

Náchod na místní skládku komunálního odpadu. 



DEFINICE ZASAŽENÉ OBLASTI: 

Ve variantním řešení zástavby se nenachází žádný výrazně negativní vlivy na životní 

prostředí. Vliv jednotlivých budov na životní prostředí je srovnatelný s objekty přibližně 

stejné velikosti a provozu. Tak lze odhadnout, že zástavba nepřinese zvýšené riziko devastace 

životního prostředí.  

 

Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby: 

Navržené řešení zástavby území muže ve fázi výstavby ovlivnit nejvíce hlukem a zvýšenou 

tvorbou imisí, jenž je spojen s pohybem těžkých stavebních mechanizmů téměř po celou dobu 

výstavby. Již od počáteční fáze budování nových cest, přes zemní a výkopové práce až po 

betonáž monolitických konstrukcí bude na staveništích potřeba těžká mechanizaci. Bude 

pracovat jen ve vymezených denních hodinách a celkové hlukové účinky na okolí budou 

v rámci stanovených hygienických limitů.  

Další negativum navrženého záměre, lze spatřit ve vykácení vzrostlých stromů před 

započetím prací. Avšak po dokončení výstavby a hlavně parkových úprav vzroste počet 

stromů v oblasti nad počáteční hodnoty. 

 

Negativní vlivy záměru v provozní fázi : 

V navrhované oblasti není umístěna žádná stavba s výraznějšími nežádoucími vlivy na životní 

prostředí. Největší nepříznivé účinky můžeme připsat zvýšené automobilové dopravě 

obyvatelů novostaveb rodinných domů a návštěvníku Penzionu a Multifunkčního domu. 

Výsledná hodnota však bude výrazně snížena téměř úplnou absencí nákladní dopravy a 

omezenou rychlosti v pěší zóně. A tak celkové vlivy s přihlédnutím na vytíženost komunikace 

v městě Náchod bude zanedbatelný.  

Další negativum z provozu obytné zóny tvoří komunální odpad. Na recyklovatelné suroviny 

budou v oblasti umístěny kontejnery. Pro zbytek budou kontejnery umístěny u jednotlivých 

objektů. O vývoz se postará specializovaná firma na obecní skládku města Náchod. 

 

Pozitivní vlivy záměru v provozní fázi : 

Pozitivně bude realizace působit v jejím hlavním zamýšleném účelu, tím je zvýšení 

ubytovacích kapacit v oblasti. Přibude zde nejen zástavba rodinnými domy pro trvalé bydlení, 

ale i možnost krátkého či dlouhodobého ubytování v objektu Penzionu. Kromě ubytování 

přinese výstavba do oblasti také kulturní vyžití a zvýšené možnosti nákupu, to vše elegantně 



snoubené v Multifunkčním domě. To přinese nutnost vybudovat nová pracovní místa, ať už 

přímo v obytné zóně, nebo nepřímo mimo ní. To povede k vyšší zaměstnanosti.  

Vliv provozování jednotlivých budov samostatně i jako celku na klima je zanedbatelný. Při 

provozu by nemělo dojít k situacím, při kterých lze předpokládat kontaminaci půdy, vodstva 

ať už na povrchu nebo v podzemí, ovzduší ani větší vliv na faunu. Když už se takový 

nepříznivý vliv objeví, ať už vlivem nehody či nedbalosti, jeho rozsah bude nejspíše menšího 

charakteru a bude ho možné zvládnout prověřenými a osvědčenými metodami se zdroji 

dostupnými v nejbližším okolí. Počáteční velmi záporný vliv na floru, spočívající v odstranění 

stávajících stromů, bude po dokončení výstavby negován výsadbou většího počtu stromů. 

Nemalý pozitivní vliv bude mít novozástavba na zvýšení ceny pozemků jak v řešené zóně, tak 

v jejím okolí.  

Ze všech kladů a záporů vyplývá, že stavba je nejlepším řešením v této oblasti. 

5 výrazně pozitivní 

0 Neutrální 

-5 výrazně negativní 

 

 Dle této tabulky jsem ohodnotila impakty a aktivity v závislosti na sobě.  

IMPAKT j Xj Wj 

celkové 

Wj % 

A 

   zdravotní rizika 1 76 0,068 

0,246 

7 

   pracovní příležitosti 2 94 0,084 8 

   ekonomické vlivy 3 105 0,094 9 

B 
   klimatické vlivy 4 62 0,055 

0,122 
6 

   imisní zátěž 5 74 0,066 7 

C    znečištění půdy 6 83 0,074 0,074 7 

D    znečištění vod 7 83 0,074 0,074 7 

E 
   fauna  8 107 0,096 

0,188 
10 

   Flóra 9 103 0,092 9 

F 

   nebezpečí požáru 10 74 0,066 

0,297 

7 

   Hlučnost 11 78 0,070 7 

   atraktivita území 12 106 0,095 10 

   dopravní systémy 13 74 0,066 7 

SUMA   1119 1 1 100 

 



 Zde je vidět závislost impaktů. Nejvíce je kladen důraz na faunu s atraktivitou území, 

poté na flóru a ekonomické vlivy. 

 

Metoda párového zhodnocení (Fuller) 

 

A A A A A 

B C D E F 

B B B B 

 C D E F 
 

C C C 

  D E F 

  D D 

   E F 

   

E 

  

 

 

 F 

     

POPIS IMPAKTŮ ZNÁMKA VÁHA 

A vliv na obyvatelstvo 4 0,267 

B vliv na ovzduší 1 0,067 

C vliv na půdu 3 0,200 

D vliv na vodstvo 1 0,067 

E vliv na živé organismy 4 0,267 

F vliv na antropogenní systémy 2 0,133 

SUMA 15 1 

 



 

IMPAKT j Xj Wj 

celkové 

Wj % 

A 

   zdravotní rizika 1 7 0,090 

0,192 

9 

   pracovní příležitosti 2 5 0,064 6 

   ekonomické vlivy 3 3 0,038 4 

B 
   klimatické vlivy 4 5 0,058 

0,122 
6 

   imisní zátěž 5 5 0,064 6 

C    znečištění půdy 6 9 0,115 0,115 12 

D    znečištění vod 7 10 0,128 0,128 13 

E 
   fauna  8 10 0,128 

0,256 
13 

   Flóra 9 10 0,128 13 

F 

   nebezpečí požáru 10 9 0,115 

0,185 

12 

   Hlučnost 11 1 0,013 1 

   atraktivita území 12 3 0,038 3 

   dopravní systémy 13 2 0,019 2 

SUMA   78 1 1 100 

Zde jsem porovnávala jednotlivé impakty mezi sebou. Z toho vyšla tabulka, na které je vidět 

důležitost jednotlivých impaktů. Udává, co mi připadá důležitější, na co kladu důraz 



Metoda alokační 

 

POPIS IMPAKTŮ BODY 

A vliv na obyvatelstvo 22 

B vliv na ovzduší 15 

C vliv na půdu 10 

D vliv na vodstvo 10 

E vliv na živé organismy 28 

F vliv na antropogenní systémy 15 

SUMA 100 

 

IMPAKT J Xj Wj 

celkové 

Wj % 

A 

   zdravotní rizika 1 10 0,100 

0,220 

10 

   pracovní příležitosti 2 6 0,060 6 

   ekonomické vlivy 3 6 0,060 6 

B 
   klimatické vlivy 4 10 0,100 

0,150 
10 

   imisní zátěž 5 5 0,050 5 

C    znečištění půdy 6 10 0,100 0,100 10 

D    znečištění vod 7 10 0,100 0,100 10 

E 
   fauna  8 18 0,128 

0,256 
13 

   Flóra 9 10 0,128 13 

F 

   nebezpečí požáru 10 8 0,080 

0,168 

8 

   Hlučnost 11 2 0,020 2 

   atraktivita území 12 2 0,038 4 

   dopravní systémy 13 3 0,030 3 

SUMA   100 1 1 100 

  

Zde jsem si rozdělila 100% dle důležitosti a přiřadila jednotlivým impaktům. 

 

 

 

 

 



Celkové zhodnocení 

 

Č. IMPAKT Wj(FULLER) Wj(ALOKAČNÍ) Wj(VÝSLEDNÝ) Wj(%) 

1    zdravotní rizika 0,090 0,100 0,095 10 

2    pracovní příležitosti 0,064 0,060 0,062 6 

3    ekonomické vlivy 0,038 0,060 0,049 5 

4    klimatické vlivy 0,058 0,100 0,079 8 

5    imisní zátěž 0,064 0,050 0,057 6 

6    znečištění půdy 0,115 0,100 0,108 11 

7    znečištění vod 0,128 0,100 0,114 11 

8    fauna  0,128 0,128 0,128 13 

9    flóra 0,128 0,128 0,128 13 

10    nebezpečí požáru 0,115 0,080 0,098 10 

11    hlučnost 0,013 0,020 0,016 2 

12    atraktivita území 0,038 0,038 0,038 4 

13    dopravní systémy 0,019 0,030 0,025 3 

SUMA 1 1 1 100 

 

Zde je porovnání jednotlivých metod a zprůměrování. Výsledkem je, že největší důraz je 

kladen na faunu, flóru a pak na znečištění půdy a vody. 
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Příloha č. 14 – Komparativní metoda 

 Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jedním ze způsobů oceňování je 
porovnávací způsob, který vychází z porovnávání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Je jím též ocenění věci odvozením 
z ceny jiné funkčně související věci. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci 
stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými na základě řady hledisek: 

• druhu a účelu věci    
• materiálu 

• koncepce s technických parametrů 
• kvality provedení 

• opravitelnosti 
• velikosti 
• využitelnosti 

• stupeň údržby 
• umístění 

Č. Lokalita Počet 
místností 

Garáž Pozemek 
m2 

Jiné Foto 

Oceň. 
objekt 

Náchod 4+1 ne, 
odstavná 
plocha 

700 novostavba 
zastavěná 

plocha 
111m2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Červený 

Kostelec 
3+1 ano 772 stav velmi 

dobrý 
zastavěná 

plocha 
100m2 

 
2 Česká 

Skalice 
2x 3+1 ano 801 stav velmi 

dobrý 
zastavěná 

plocha 
100m2 

3 Hradec 
Králové 

4+1 ano 168 stav velmi 
dobrý 

zastavěná 
plocha 
100m2 
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K
č 

1 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 1 950 000 1 1 950 000 0,75 0,95 1,1 0,75 0,9 1 0,48 4 054 581 
2 2 950 000 1 2 950 000 0,75 0,95 1,1 0,9 1 1 0,64 4 600 390 
3 2 490 000 1 2 490 000 1,1 0,65 1,1 0,8 0,8 1 0,50 4 980 000 
Celkem průměr 4 544 991 
Minimum 4 054 581 
Maximum 4 980 000 
Odhad 4 750 000 

Zde jsem pomocí komparativní metody stanovila cenu domu typu B na hodnotu 4 750 000Kč. 

Č. Lokalita Počet 
místností 

Garáž Pozemek 
m2 

Jiné Foto 

oceň. 
objekt 

Náchod 4+1 ne, 
přístřešek 

780 novostavba 
zastavěná 

plocha 
147m2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Dvůr 
Králové 

nad 
Labem 

5+1 ne 439 stav dobrý 
zastavěná 

plocha 
165m2 

2 Hradec 
Králové 

3+1, 
5+KK 

ano 919 zapuštěný 
bazén 

zastavěná 
plocha 
180m2 

3 Hořice 4+2 ano 826  r.1993 
zastavěná 

plocha 
144m2 
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K
č 

1 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 1 990 000 1 1 990 000 0,75 0,7 1 0,7 0,95 1 0,35 5 699 965 
2 5 990 000 1 5 990 000 1,1 1 1,1 0,95 0,9 0,95 0,98 6 112 245 
3 3 890 000 1 3 890 000 0,7 1 1,1 0,85 0,9 1 0,59 6 603 854 
Celkem průměr 6 138 688 
Minimum 5 699 965 
Maximum 6 603 854 
Odhad 6 300 000 

Zde jsem pomocí komparativní metody stanovila cenu domu typu A na hodnotu 6 300 000Kč. 

Č. Lokalita Počet 
místností 

Garáž Pozemek 
m2 

Jiné Foto 

Oceň. 
objekt 

Náchod 7+1 ne, 
přístřešek 

1200 novostavba 
zastavěná 

plocha 
227m2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Chrudim 7+1 ano 1739 novostavba 
zastavěná 

plocha 
288m2 

2 Praha 6+1 ano 819 zastavěná 
plocha 
231m2 

 
3 Žďár nad 

Metují 
6+1 ano 1140 novostavba 

před 
dokončením 
zastavěná 

plocha 
257m2 

 



Č
. 

C
en

a 
po

ža
do

va
ná

 r
es

p.
 

Z
ap

la
ce

n
á 

Kč
 

K
oe

fic
ie

nt
 r

ed
uk

ce
 n

a 
pr

am
en

 c
en

y 

C
en

a 
po

 r
ed

uk
ci

 n
a 

pr
am

en
 c

en
y 

(8
*9

) 
Kč 

K
1 

  p
ol

oh
a 

  K
2 

  v
el

ik
os

t 

K
3 

  g
ar

á
ž 

K
4 

  s
ta

v 
a 

vy
ba

ve
ní

 

K
5 

  j
in

é 

K
6 

  ú
va

ha
 z

n
al

ce
 

K
C

 
(K

1.
K

2.
K

3.
K

4.
K

5.
K

6)
 

C
en

a 
oc

eňo
va

no
u 

ob
je

kt
u 

od
vo

ze
ná

 z
e 

dr
ov

ná
va

cí
ho

 (
10

/1
7)

 
K
č 

1 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 6 690 000 1 6 690 000 1 1,1 1,1 0,95 1 1 1,15 5 819 922 
2 8 240 000 1 8 240 000 1,2 0,75 1,1 0,9 0,9 1 0,80 10275596 
3 6 307 000 1 6 307 000 0,7 0,9 1,1 0,95 0,95 1 0,63 10084222 
Celkem průměr 8 726 580 
Minimum 5 819 922 
Maximum 10275596 
Odhad 9 250 000 

Zde jsem pomocí komparativní metody stanovila cenu domu typu C na hodnotu 9 250 000Kč. 

 

K1  Koeficient úpravy na polohu objektu 

K2  Koeficient úpravy na na velikost objektu  

K3  Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu 

K4  Koeficient úpravy na celkový stav 

K5  Koeficient úpravy na ev.další vlastnosti 

K6  Koeficient úpravy  dle odborné úvahy znalce  

KC Koeficient celkový 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.16 - Výpočet potřeby parkovacích a odstavných stání 
                        dle ČSN 73 6110 

N = Oo * ka + P o* ka* kb  

Oo základní počet odstavných stání ( dlouhodobé ) 

P o základní počet parkovacích stání ( krátkodobé ) 

ka součinitel stupně automobilizace ( 1:2 ) => ka=1 

kp součinitel redukce počtu stání ( skupina A ) => kp=1 

Multifunkční objekt: 
1.NP 

kavárna 148,232 m2 

prodejna potravin 264,505 m2 

2.NP 

obchod 98,327 m2 
obchod 137,056 m2 
obchod 233,558 m2 
3.NP 
byt  314,663 m2 
galerie 327,11 m2 

 

účelová jednotka 
počet 
účelových 
jednotek na  
1 stání 

z počtu stání 
    krátko-

dobých 
v % 

dlouho-
dobých 
v % 

    
    

restaurace - m2 4 - 6 80 20 
nákupní středisko s 
potravinami do 1000 m2 

prodejní plochy 30 90 10 
jednotlivá prodejna - m2 50 90 10 
jednotlivá prodejna - m2 50 90 10 
jednotlivá prodejna - m2 50 90 10 

byt nad 100 m2 0,5 - 100 
galerie - m2 50 50 50 

        
ubytovna - lůžko 4 - 100 

        
 



obchod - jednotková prodejna 
kavárna - restaurace 
penzion - ubytovna 

restaurace celkem 25 
krátkodobých 20 
dlouhodobých 5 

prodejna potravin celkem 9 
krátkodobých 8 
dlouhodobých 1 

obchody celkem 10 
krátkodobých 9 
dlouhodobých 1 

byt celkem 1 
dlouhodobých 1 

galerie celkem 7 
krátkodobých 3 
dlouhodobých 4 

penzion celkem 20 
dlouhodobých 20 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (minimální): 
Penzion: 

N = Oo * ka + P o* ka* kp  
N = 20 *1+ ( 0 )*1*1 = 20 ( stání ) 
Multifunkční objekt: 

N = Oo * ka + P o* ka* kp  
N = ( 5+1+1+1+4 )*1+ ( 20+8+9+3)*1*1 =  12 + 40 =52( stání ) 
 
Pro variantu 1 je kapacita  stání  u multifunkční budovy navržena na 76 stání + 3 stání 
pro hendicapované občany  
a u penzionu je navržena na 22 stání + 3 stání pro hendicapované. 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (minimální): 

N = Oo * ka + P o* ka* kp 
N = ( 5+1+1+1+4 )*1+ ( 20+8+9+3+20)*1*1 =  12 + 60 =72 ( stání ) 

Pro variantu 2 je kapacita  stání navržena na 84 stání + 6 stání pro hendicapované 
občany. 

 

 

 



Příloha č. 17 – Seznam vlastníků dotčených pozemků 

Parcelní číslo: 1936/4 

Výměra [m2]: 601 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Město Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 61 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
 

 
Parcelní číslo: 

 
1540 

Výměra [m2]: 6858 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 1236 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Edita Vondřejcová Žďárky 225, Žďárky, 549 37 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

 

 

 

 

 



Parcelní číslo: 1544/1 

Výměra [m2]: 4088 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 5195 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

MUDr. Jiří Máslo Kramolna 112, Kramolna, 547 01 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1545 

Výměra [m2]: 516 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 5195 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

MUDr. Jiří Máslo Kramolna 112, Kramolna, 547 01 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 
 

Parcelní číslo: 1546 

Výměra [m2]: 1977 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 5195 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 



Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

MUDr. Jiří Máslo Kramolna 112, Kramolna, 547 01 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1552 

Výměra [m2]: 5134 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 1664 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Eva Matoulková Pražská 1527, Náchod, 547 01 3/4 

Jiří Vondrák Havlíčkova 1016, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02 1/4 

Způsob ochrany nemovitosti 

zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1553/1 

Výměra [m2]: 3850 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 5439 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 
 
 
 
 



Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Ing. René Hubka U Zastávky 296, Náchod, 547 01 1/2 

Mgr. Zuzana Kůrková Nemastova 2028, Náchod, 547 01 1/2 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1553/2 

Výměra [m2]: 4377 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 5439 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Ing. René Hubka U Zastávky 296, Náchod, 547 01 ½ 

Mgr. Zuzana Kůrková Nemastova 2028, Náchod, 547 01 ½ 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1554 

Výměra [m2]: 9311 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 2665 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

František Dostál 
Písečná 865/33, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 500 
09 

1/6 

Ing. Kateřina Choceradská 3038/28, Praha, Záběhlice, 141 00 1/12 



Jméno Adresa Podíl 

Filipová 

Jana Martáková Brožíkova 960, Stříbro, 349 01 1/3 

Oldřich Pospíšil Čechova 2303/28, Plzeň, Jižní Předměstí, 320 28 1/3 

Renata Severová Za Třebešínem 2343/12, Praha, Strašnice, 100 00 1/12 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1557 

Výměra [m2]: 15278 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 1352 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Růžena Ehlová Ondříškova 30, Praha 3 
 

Způsob ochrany nemovitosti 

zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva 

Předkupní právo 

 

 

Parcelní číslo: 1560/1 

Výměra [m2]: 1552 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 



Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Město Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 61 
 

 
Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1560/2 

Výměra [m2]: 1099 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Město Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 61 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1580/1 

Výměra [m2]: 9319 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 2665 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

František Dostál 
Písečná 865/33, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 500 
09 

1/6 

Ing. Kateřina 
Filipová 

Choceradská 3038/28, Praha, Záběhlice, 141 00 1/12 



Jméno Adresa Podíl 

Jana Martáková Brožíkova 960, Stříbro, 349 01 1/3 

Oldřich Pospíšil Čechova 2303/28, Plzeň, Jižní Předměstí, 320 28 1/3 

Renata Severová Za Třebešínem 2343/12, Praha, Strašnice, 100 00 1/12 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 
 

Parcelní číslo: 1580/2 

Výměra [m2]: 966 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 2665 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

František Dostál 
Písečná 865/33, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 500 
09 

1/6 

Ing. Kateřina 
Filipová 

Choceradská 3038/28, Praha, Záběhlice, 141 00 1/12 

Jana Martáková Brožíkova 960, Stříbro, 349 01 1/3 

Oldřich Pospíšil Čechova 2303/28, Plzeň, Jižní Předměstí, 320 28 1/3 

Renata Severová Za Třebešínem 2343/12, Praha, Strašnice, 100 00 1/12 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

 
 
Parcelní číslo:          1580/3 

 
 
 

Výměra [m2]:            402 
 

Katastrální území:    Náchod 701262 
 

Číslo LV:                  2665 
 

Typ parcely:              Parcela katastru nemovitosti 
 

Mapový list:              DKM 
 

Určení výměry:         Ze souřadnic v S-JTSK 
 



Druh pozemku:         zahradní 
 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

František Dostál 
Písečná 865/33, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 500 
09 

1/6 

Ing. Kateřina 
Filipová 

Choceradská 3038/28, Praha, Záběhlice, 141 00 1/12 

Jana Martáková Brožíkova 960, Stříbro, 349 01 1/3 

Oldřich Pospíšil Čechova 2303/28, Plzeň, Jižní Předměstí, 320 28 1/3 

Renata Severová Za Třebešínem 2343/12, Praha, Strašnice, 100 00 1/12 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 2027 

Výměra [m2]: 210 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Město Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 61 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
 
 

Parcelní číslo: 1581 

Výměra [m2]: 10343 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 8022 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 



Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Eugenie Špičková Nad Stadionem 1317, Nové Město nad Metují, 549 01 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1640/2 

Výměra [m2]: 2856 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 7522 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Michal Franc Petříkovická 201, Trutnov, Poříčí, 541 03 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1640/4 

Výměra [m2]: 2862 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 7521 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 
 
 
 
 
 



Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Jiří Franc Svobody 2495, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1640/5 

Výměra [m2]: 213 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 2609 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Jiří Franc Svobody 2495, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02 1/2 

Michal Franc Petříkovická 201, Trutnov, Poříčí, 541 03 1/2 

Způsob ochrany nemovitosti 

zemědělský půdní fond 

 

Parcelní číslo: 1641/6 

Výměra [m2]: 1148 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 1761 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Klára Smolíková Vysokov 114, Vysokov, 549 12 
 

Způsob ochrany nemovitosti 
zemědělský půdní fond 
 



Parcelní číslo: 1641/18 

Výměra [m2]: 1000 

Katastrální území: Náchod 701262 

Číslo LV: 8133 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Zdeněk Maščuch Duhová 266, Náchod, Staré Město nad Metují, 547 01 
 

Způsob ochrany nemovitosti 

zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva 
nařízení exekuce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






