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Anotace 

 

Název diplomové práce zní Územní studie lokality „Stříbrníky“ v Ústí nad Labem. Je 

vypracována v počtu 65 stran. Obsahem diplomové práce je formou územní studie 

navrhnout možné využití řešeného území o rozloze 4,019 ha pro funkci hromadného 

bydlení. Urbanistický návrh je vypracován ve dvou variantách. U vybrané varianty, která 

nejlépe splňuje urbanistické, technické a ekonomické podmínky k vazbě na okolí, je 

urbanistická koncepce následně posuzována v závislosti na navrženou dopravní a 

technickou infrastrukturu. Diplomová práce obsahuje zdůvodnění potřeby plánování 

bytové výstavby, která vychází z nedostatku realizovaných projektů v minulých letech v 

Ústí nad Labem. Závěrem práce je konstatování, že navržená varianta splňuje všechny 

podmínky, aby mohla být rozpracována v dalších stupních projektové dokumentace.  

 

Klíčová slova 

 

územní studie, hromadné bydlení, bytový dům, objemová studie, dopravní infrastruktura, 

technická infrastruktura, Územní plán, vodovod, kanalizace, teplovod, elektrická energie, 

ekonomický propočet  

 

Annotation 

 

The title of my thesis is Urban Study of the Lacality „Stribrniky“ in Usti nad Labem. 

It contains 65 pages. The aim of my thesis is to devise a possible use of an area of 4,019 ha 

as a residential area in a form of territorial study. The urban project has two variants. The 

selected option, which meets the best urban, technical and economic conditions, is then 

assessed in a relation to the proposed transport and technical infrastructure. The thesis 

contains the reasons for the planning of the residential areas, based on a lack of these kind 

of projects in Usti nad Labem for the last few years. In the end of my thesis is the 

statement that the proposed option meets all the conditions to be elaborated in the next 

stages of a project documentation.  

 

 



71111 

Keywords 
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Seznam použitého značení 

 

BJ – bytová jednotka 

bm – běžný metr 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSN – české technické normy 

D – dálnice 

DN – jmenovitá světlost 

E – mezinárodní silnice 

ha – hektar 

hl. – hloubka 

kpl – komplet 

m n. m. – metrů nad mořem 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

NV – nařízení vlády 

PP – podzemní podlaží 

PSV – přidružená stavební výroba 

p. p. č. – pozemková parcela číslo 

Sb. – Sbírka zákonů 

š. – šířka 

TUV – teplá užitková voda 

tj. – to jest 

tl. – tloušťka 

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

ÚP – územní plán  

V – východ 

VN – vysoké napětí  

VŠB – Vysoká škola báňská 

Z – západ 

ŽB – železobeton 

 
 



7 

 

1. Úvod 

 

Zadání diplomové práce zní Územní studie lokality „Stříbrníky“ v Ústí nad Labem. 

Důvody k výběru daného tématu jsou následující. Jako rodilý občan Ústí nad Labem znám 

nejen vybrané území z pohledu polohopisného, ale i širší souvislosti s problematikou 

bytové výstavby a sociálně-ekonomického umístění zájmového území. V návaznosti na 

předchozí diplomovou práci, kdy řešené území se nacházelo v Ostravě, jsem si ověřil, jak 

vzdálenost může komplikovat získávání vstupních údajů a vyjádření od dotčených orgánů. 

Téma je mi zároveň blízké i z pozice mého současného pracovního zařazení u 

developerské firmy, která se mimo jiné zabývá výstavbou a správou bytových domů. 

Zároveň mě zajímá obecná problematika bydlení v ČR poznamenaná v minulosti 

neuváženými demolicemi a následnou masivní panelovou výstavbou bytových domů. Toto 

dědictví minulosti se týká Ústí nad Labem téměř stoprocentně. V minulosti byla bytová 

výstavba, jakkoliv diskutabilní, výhradně plánovaná a realizovaná státem prostřednictvím 

státních stavebních podniků. V současnosti je bytová výstavba z velké části předmětem 

podnikání soukromých stavebních subjektů. Bohužel u těchto soukromých organizací je 

prvotním cílem častokrát pouze zisk, mnohdy na úkor kvality realizovaných projektů a to 

jak z pohledu stavebně-ekonomického, tak z pohledu architektonického. Mnohé 

realizované bytové projekty pak mají problémy s obsazeností bytových jednotek, neboť 

prodejní cena výrazně neodpovídá nabízené kvalitě, která se mnohdy neprojeví při prodeji 

bytu, ale až při jeho užívání. Zároveň není zcela jednoznačně v ČR dořešena právní úprava 

správy nových bytových objektů. Do této problematiky prodeje nových bytových jednotek 

se výrazně promítá i značná rozdílnost ekonomické kupní síly obyvatel v jednotlivých 

regionech. Dalo by se konstatovat, že současný model developerské výstavby funguje 

pouze v Praze a několika málo ekonomicky silných městech a lokalitách. Ústí nad Labem 

zatím do ekonomicky silných regiónů nepatří a potýká se s řadou sociálně-ekonomických 

problémů. 

 

Součástí diplomové práce by mělo být i výhledové zdůvodnění potřeby výstavby nových 

bytových domů v Ústí nad Labem, podložené statistickými daty a prognózami. Domnívám 

se, že takovéto zdůvodnění by mělo být obsaženo v každé územní studii, která se zabývá 

návrhem hromadného bydlení v bytových domech. 

 



8 

 

Mým cílem je návrh dvou variant pro formu hromadného bydlení v bytových domech. 

První varianta by měla podle půdorysné dispozice umožnit návrh nízko až středně 

metrážních bytů pro nižší až střední ekonomickou třídu obyvatel, avšak za podmínek 

zachování moderního, kvalitního standardu. Naopak druhá varianta by měla nabízet bytové 

domy pro nadstandardní bydlení. Které se bude přibližovat k formám individuálního 

bydlení v rodinných domech. Také v maximální možné míře využít atraktivnost řešeného 

území.  
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Legislativa platná pro rok 2012  

  

2.1.1 Právní předpisy pro oblast územního plánování a stavebního řádu 

 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění.  

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření.  

- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu. [1]  

 

2.1.2 Územní studie  

Je definována v zákoně č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon).  

 

- Patří mezi územně plánovací podklady, 

- Ověřuje možnosti a podmínky změn v území, 

- Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, 

- Slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn, 

- Slouží jako podklad pro rozhodování v území 

 

Územní studie plní funkci jako v minulosti plnily urbanistické studie, územní generel nebo 

územní prognóza. Pořizovatel v zadání určí obsah, rozsah, cíle a účel územní studie. [2] 
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2.2 Bydlení 

 

2.2.1 Charakteristika  

Bydlení obecně patří k základním životním potřebám člověka, zároveň je jedním ze 

základních faktorů rozvoje životní úrovně. Kvalita bydlení určuje vyspělost a 

ekonomickou úroveň daného osídlení. Právo na byt je zakotveno ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv. Historicky lze chápat bydlení především jako ochranu člověka před 

nepříznivými vnějšími vlivy. V současné době plní funkci odpočinku a slouží k 

uspokojování osobních životních potřeb. Avšak tvrzení platí pouze pro vyspělé 

společnosti, nelze konstatování aplikovat v celosvětovém měřítku, kde i v dnešní době plní 

hlavně funkci ochranou. [1] 

 

2.2.2 Vybrané definice z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy 

 

Obytná budova: stavba vymezená k trvalému bydlení, minimálně dvě třetiny podlahové 

plochy zabírají byty. Do této plochy jsou zahrnuty prostory domovního vybavení sloužící 

pro obyvatele jednotlivých bytů (plochy společného domovního vybavení a domovní 

komunikace se nezapočítávají). Základní členění je na rodinné a bytové domy.  

 

Bytový dům: stavba o čtyřech a více podlažích, kde převažuje funkce bydlení. Jednotlivé 

byty jsou přístupné z vertikální nebo horizontální domovní komunikace. Přístup do objektu 

je zajištěn jedním nebo více vstupy z veřejné komunikace.  

 

Rodinný dům: stavební uspořádání stavby vyhovuje požadavkům na rodinné bydlení, 

minimálně jedna polovina podlahové plochy slouží k bydlení. Zároveň může mít 

maximálně tři samostatné byty (jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví).  

 

Byt: jednotlivá místnost, nebo soubor obytných místností, které musí splňovat požadavky 

na trvalé bydlení, zejména stavebně technické uspořádání a vybavení místností.  

 

Podzemní podlaží: převažující část podlahy je 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého 

upraveného terénu, který je vymezen pásmem širokým 5 m kolem domu.  

 



11 

 

Nadzemní podlaží: převažující část podlahy je vyšší nebo rovna 800 mm pod nejvyšší 

úrovní přilehlého terénu, který je vymezen pásmem širokým 5 m kolem domu.  

[3] 

Základní třídění obytných budov podle způsobu bydlení rozdělujeme na individuální 

bydlení v rodinných domech a hromadné bydlení v bytových domech různého charakteru 

jako například kolektivní domy, polyfunkční domy, integrované obytné struktury.  

 

Vzhledem k tomu, že mnou řešené území je územním plánem vyčleněno pro bydlení 

v bytových domech, jsou v další kapitole diplomové práce podrobně popsány typologické 

formy zástavby pro hromadné bydlení. Individuální bydlení v rodinných domech není 

v teoretické části nijak blíže charakterizováno ani popsáno. 
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2.3 Typologie forem zástavby pro bytové domy 

 

2.3.1 Bytové domy 

Jsou obytné budovy, které v sobě zahrnují více bytů vzájemně propojených společnou 

komunikací. Vertikální komunikací může být schodiště, nad pět a více podlaží výtah, 

horizontální komunikaci může plnit chodba nebo pavlač. Jednotlivé byty jsou obývány 

různou skladbou domácností, kterým by měla být dispozice vhodně přizpůsobena. Jiné 

dispoziční nároky vyžaduje byt pro rodinu s dětmi a byt pro seniory. K dosažení kontaktu 

obyvatel bytů s přírodou je vhodné a žádoucí navrhovat balkóny, lodžie nebo terasy. Pro 

eliminaci prostorových a ekonomických nároků je nutné minimalizovat bytové i společné 

komunikační prostory. Naopak v maximální možné míře navrhovat vertikální rozvody 

instalací. Bytové domy se dělí podle výšky zastavění, určené počtem nadzemních podlaží: 
 

- nízkopodlažní: do 4 NP 

- středně vysoké: od 5 do 8 NP 

- výškové: od 9 do 15 NP a od 16 a více nadzemních podlaží  

 

Bytové domy také dělíme podle typologické formy: 

 

- bodové (doporučené rozměry š. 20 – 25 m, hl. 20 – 25 m) 

- věžové  

- schodišťové (doporučené rozměry hl. 12 – 16 m) 

- chodbové (dvojtrakt hl. 9 – 12, trojtrakt hl. 15 – 25 m) 

- pavlačové (doporučené rozměry hl. 10 – 14 m) 

- mezonetové (doporučené rozměry hl. 15 – 20 m) 

- kombinované 

- terasové (jednostranný hl. 20 – 25 m, oboustranný hl. 30 – 40 m) 

- strukturální 

- bez vnitřních komunikací  
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2.3.2 Bodový bytový dům 

Obvykle je umístěn do prostoru jako volně stojící objekt, proto bývá označován jako 

villadům. Výška objektu se navrhuje ve 3, 4, 6 a 8 NP, vzhledem k nízké zástavbě je 

dispozičně vhodný pro byty, středních a větších půdorysných rozměrů. Schodiště 

navrhujeme u průčelí nebo uvnitř dispozice.  Z urbanistického hlediska lze domy umísti do 

obytné zóny jako izolované v řádce, rovnoběžné nebo kolmé na uliční čáru, šachovnicově, 

volně ve skupinách. Doporučený minimální odstup bytového domu, když jsou umístěna 

okna obytných místností alespoň na jedné sousedící straně, je 20 m. Nejsou – li na 

sousedících stranách okna obytných místností, je doporučený minimální odstup 10 m.  

 

Výhody: univerzální orientace ke světovým stranám, vyšší standard bydlení, byty větších 

velikostních kategorií, navození rodinného bydlení 

 

Nevýhody: všechny vnější strany vystaveny povětrnostním vlivům, vyšší plošný 

požadavek na pozemek než u řadových domů, pořizovací náklady  

 

2.3.3 Schodištový bytový dům 

Má všechny bytové jednotky na podlaží přístupné z jednoho vertikálního komunikačního 

prostoru. Počet bytů na podlaží je z pravidla 2, 3 a 4, optimální je návrh dispozice se 3 byty 

na podlaží. Byty mohou být všech velikostních kategorií. Univerzální orientaci ke 

světovým stranám představuje návrh dvou bytů na podlaží, u vícebytových sekcí je nutné 

zohlednit oslunění u jednostranně orientovaných bytů. Schodišťové domy je možné 

navrhnout jako soubor řadových, koncových, rohových a tvarových sekcí, a tím vytvořit 

objekt různých tvarů. Z ekonomických důvodů je vhodné výšky objektů navrhovat od 4, 6 

a 8 NP. Řadovou zástavu lze řadit, podél ulic, jako blokovou řadovou zástavbu, řádkovou 

zástavbu, skupinovou zástavbu, ukončující a uvolněnou zástavbu.  

 

Výhody: vhodný pro střední a vyšší kategorie, jednotlivé schodišťové sekce lze skládat do 

různých půdorysných tvarů, schodišťový řadový bytový dům má dvě strany chráněny před 

povětrností  

 

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady při umístění dvou bytu na patře, u řadových 

schodišťových domů je orientace omezená pouze na dvě světové strany  
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2.3.4 Chodbový bytový dům 

Má všechny bytové jednotky na podlaží přístupné z jednoho vertikálního komunikačního 

prostoru. Počet bytů na podlaží je z pravidla 2, 3 a 4, optimální je návrh dispozice se 3 byty 

na podlaží. Byty mohou být všech velikostních kategorií. Univerzální orientaci ke 

světovým stranám představuje návrh dvou bytů na podlaží, u vícebytových sekcí je nutné 

zohlednit oslunění u jednostranně orientovaných bytů. Schodišťové domy je možné 

navrhnout jako soubor řadových, koncových, rohových a tvarových sekcí, a tím vytvořit 

objekt různých tvarů. Z ekonomických důvodů je vhodné výšky objektů navrhovat od 4, 6 

a 8 NP. Řadovou zástavu lze řadit, podél ulic, jako blokovou řadovou zástavbu, řádkovou 

zástavbu, skupinovou zástavbu, ukončující a uvolněnou zástavbu.  

 

Výhody: vhodný pro střední a vyšší kategorie, jednotlivé schodišťové sekce lze skládat do 

různých půdorysných tvarů, schodišťový řadový bytový dům má dvě strany chráněny před 

povětrností  

 

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady při umístění dvou bytu na patře, u řadových 

schodišťových domů je orientace omezená pouze na dvě světové strany  

 

2.3.5 Pavlačový bytový dům 

Pavlač je horizontální přístupová komunikace k jednotlivým bytům, která je umístěna na 

vnějším průčelí domu. Tento typ bytového domu byl hojně navrhován před druhou 

světovou válkou, po válce se prakticky nerealizoval. V současné době nalézá pavlačový 

bytový dům uplatnění pro tzv. bariérové domy, které zajišťují ochranu bytů od vnějšího 

hluku. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na protilehlou stranu pavlače do 

klidového prostředí. Pavlač vytváří sekundárně také ochranu proti šíření hluku pro obytnou 

zónu. Byty v těchto domech jsou zejména malých kategorií, řadových a koncových typů. 

K dosažení proslunění bytů je nutná orientace k V – Z. Urbanisticky domy lze do obytné 

zóny umístit podél komunikace (koridor), kolmou na komunikace (řádkovou), volnou, 

skupinovou.  

 

Výhody: příčné větrání bytů do pavlače, pavlač zajišťují ochranu bytů od vnějšího hluku, 

nižší pořizovací náklady 

 

Nevýhody: ztráta intimity bydlení kolemjdoucími po pavlači, byty nižších kategorií  
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2.3.6 Terasový bytový dům 

Obytné buňky jsou řazeny nad sebou, směrem nahoru se zmenšuje podlahová plocha. 

Terasa hlavní estetický prvek celého domu zajišťuje kontakt s vnějším prostředím, a 

navozuje dokonalé spojení s přírodou. Jednotlivé bytové jednotky jsou zpřístupněny 

komunikacemi vertikálními, horizontálními nebo jejich kombinací. Terasové domy 

můžeme ještě rozdělit na obytné domy s terasami na svahu, obytné domy s terasami 

tvořícími pohorky, deskové obytné domy s terasami. 

 

Výhody: zvětšení a prodloužení obytného prostoru, dokonalé spojení bydlení s přírodou 

 

Nevýhody: složité dispoziční řešení zejména v horizontálních a vertikálních komunikacích 

[1] 
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2.4 Podmínky a požadavky na území pro bydlení 

 

2.4.1 Přírodní podmínky  

Správná lokalizace obytných ploch do území je od nepaměti základním a rozhodujícím 

faktorem každého návrhu. Jedná se zejména o podmínky: 

 

- Geologické: určují nároky pro zakládání budov, stavbu komunikací, způsob uložení 

inženýrských sítí. Vhodné základové podmínky jsou základní podmínkou pro 

hospodárnou výstavbu. Z hlediska výhodnosti pro zakládání rozlišujeme tři 

základní typy staveniště: vhodná, podmínečně vhodná a nevhodná.  Únosnost 

základové spáry pro soustředěnou středopodlažní zástavbu nemá být menší než 

0,25 Mpa, pro nízkopodlažní zástavbu 0,15 Mpa.  

- Geomorfologické: zejména konfigurace, výškové členění a svažitost terénu 

podmiňují typ navrženého objektu. Jako nejvhodnější pro soustředěnou zástavbu je 

vhodný málo členitý terén se spádem do jednoho povodí a sklonem k osluněné 

straně. Ideální sklon terénu je do 5 %, při sklonu terén od 5 % do 8 % je nutné 

sledovat vrstevnice při způsobu zastavění. Pro bodovou formu zástavby je možný 

terén do 12 % sklonu osluněné strany, problém nastává při návrhu dopravní a 

inženýrských sítí. Terén na 20 % sklonu je možné zastavět terasovou obytnou 

zástavbou.  

- Hydrologické: důležité pro způsob zakládání a izolaci spodní stavby budov, způsob 

odvodnění povrchových vod. 

- Klimatologické: určují místní teplotní a srážkové poměry, převládající směr větrů. 

Pro obytnou zástavbu nejsou vhodné inverzní polohy, místa častého výskytu mlh, 

návětrné kotliny nebo plošiny. Česká republika je rozdělena do tří oblastí z hlediska 

teplotních podmínek, k těmto oblastem jsou přiřazeny všechny požadavky na 

tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov.  

- Pedologické, biologické a ekologické: zajišťují ochranu bonitních zemědělských 

půd nemožnost jejich zastavění. Zejména ekologické podmínky zajišťují ochranu 

přírodních hodnot, možnou míru technického zásahu do krajiny. Také stimulují 

tvorbu nových krajinných a parkových úprav, které jsou nezbytnou součástí 

kvalitního obytného prostředí.  
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2.4.2 Podmínky čistoty ovzduší 

Hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví udávají limitní hodnoty pro obsah 

škodlivin v ovzduší, nejvyšší přípustné krátkodobé koncentrace a nejvyšší průměrné denní 

koncentrace nejzávažnějších škodlivin.  

 

2.4.3 Hygienické podmínky 

K dosažení zdravotních požadavků a zajištění požadovaného standardu obytného území 

slouží technické vybavení – zásobování vodou, teplem, energií a odstraňování tekutých a 

tuhých odpadů. Dále vymezují hygienické pásma ochrany, jako jsou negativní vlivy 

dopravy, průmyslu a zemědělství.  

 

2.4.4 Akustické podmínky 

Hygienické předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR stanovují nejvyšší dovolené hodnoty 

hluku z vnějšího prostoru. Hluk vzniká provozem uvnitř obytné budovy (vzduchová 

neprůzvučnost, Kročejová neprůzvučnost), ale také vnějším šířením hluku od průmyslové 

výroby nebo dopravy. Akustické požadavky na ochranu proti hluku v budovách a 

vlastnosti stavebních výrobků udává norma ČSN 73 0532. Nejvyšší dovolená hladina 

ustáleného nebo nepravidelného hluku v obytných souborech je 50 dBA přes den a 40 dBA 

v noci. Urbanistická a technická protihluková opatření jsou ověřována hlukovými studiemi 

dotčených území, které mají významný podíl na schvalování návrhů, tak dokončených 

staveb.  

 

2.4.5 Proslunění  

Je jedním ze základních požadavků, které je nutné dodržet při návrhu lokalizace budov. 

Jednotlivé byty musí být navrženy a orientovány, tak aby byly prosluněny. Technické 

podmínky upravuje norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy. Při návrhu obytných budov, 

zejména umísťování v území se uvažuje nejen současný stav zastínění okolních budov, ale 

musí být uvažováno s budoucím vývojem v přilehlém okolí (územní rozhodnutí, regulační 

plány, územní plány). Podmínka na proslunění bytu je splněna, jestliže součet 

prosluněných obytných místností (podlahových ploch) je nejméně nebo rovna 1/3 součtu 

podlahových ploch všech jeho obytných místností. Do prosluněné obytné plochy se 

nezapočítává prostor, který je za hloubkou místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky. 

Samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy a koncové části řadových domů splňují 
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požadavek na proslunění. Když součet podlahových ploch prosluněných obytných 

místností je roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných 

místností bytu.  

 

2.4.6 Požadavek napojení na media 

Je nutné prověřit stávající stav a kapacitu inženýrských sítí, které budou sloužit k napojení 

budovy, nebo obytné zóny. Absence nebo nedostatečná kapacita inženýrských sítí je 

mnohdy limitujícím faktorem při plánování a realizaci výstavby. Návrh inženýrských sítí je 

nedílnou součástí celkové urbanistické koncepce řešení. Technické podmínky určují ČSN 

pro jednotlivé inženýrské sítě. Například norma ČSN 73 6005, která určuje prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Mezi hlavní media patří: 

 

- zajištění dostatečného množství pitné vody 

- odtok nebo vsakování dešťových vod 

- odvádění popřípadě čištění splaškových vod nebo jinak znečištěných vod 

- zajištění elektrické energie 

- zajištění tepla   

 

2.4.7 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost staveb je definována jako schopnost stavebního objektu zamezit 

ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Toho 

dosáhneme vhodným umístěním objektu k okolním budovám. Dále přijatelným 

dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením. Bytové domy patří do skupiny OB2 

podle normy ČSN 73 0833, tato norma stanovuje specifické požadavky požární 

bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování. Odstupové vzdálenosti mimo 

jiné stanovuje norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb pro nevýrobní objekty.  
 

2.4.8 Vzájemné odstupy staveb 

Musí zejména splňovat následující požadavky: architektonické, urbanistické, životní 

prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany 

památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a 

oslunění a na zachování pohody bydlení. Také musí být zajištěna údržba a užívání kolem 

staveb, vedení technického a užívání dalšího vybavení. Konkrétně vzájemné odstupy u 

bytových staveb stanovuje norma ČSN 73 4301.                                                                [1]   
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2.5 Programy podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem 

pro místní rozvoj v roce 2012 

 

Pro letošní rok uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a 

zamítnutých žádostí o dotaci v těchto programech: podpora na regeneraci panelových 

sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy 

domovních olověných rozvodů. Žádosti o podporu mohly být předkládány od 2. prosince 

2011 do 17. února 2012. 
 

2.5.1 Podpora regenerace panelových sídlišť 

Dotace je poskytována v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. a zákonem č. 218/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech. Dotaci lze získat na ucelenou část území obce zastavěná 

bytovými domy vybudovanými panelovou technologií nejméně o 150 bytových 

jednotkách. Na zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, parkovací stání, dětská 

hřiště, úpravy zeleně, budování veřejných rekreačních ploch a jiné v souladu s NV 

494/2000 Sb. Příjemce dotace je obec, maximální výše je 70 % celkových uznatelných 

nákladů, které nesmí překročit 4 000 000 Kč. 
 

2.5.2 Podpora výstavby podporovaných bytů 

Cílem dotace je zpřístupnění nájemního bydlení pro sociálně slabé osoby (věk, zdravotní 

stav, nepříznivé životní podmínky) na území ČR. O dotaci na realizaci podporovaných 

bytů mohou žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně obcí). Pojem 

podporovaný byt zahrnuje dvě podkategorie, na které lze dotaci získat, zaprvé 

„Pečovatelský byt“ s dotací 600 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Zadruhé „Vstupní 

byt“, na který lze získat 550 000 Kč na jednu bytovou jednotku.  
 

2.5.3 Podpora výstavby technické infrastruktury  

Dotaci mohou získat obce na výstavbu technické infrastruktury například: vodovod (bez 

přípojek), kanalizace (bez přípojek), komunikace (chodníky, vjezdy, protihlukové stěny a 

valy, opěrné zdi, parkoviště, cyklostezky). Dotace obcím je poskytována v maximální výši 

50 000 Kč/byt následně realizovaný na pozemku, který byl vybaven technickou nebo 

dopravní infrastrukturou financovanou prostřednictvím tohoto programu.    
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2.5.4 Podpora oprav domovních olověných rozvodů  

Cílem podpory je výměna starých olověných rozvodů za nové, zdravotně nezávadné 

rozvody v bytových a rodinných domech. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník nebo 

společenství vlastníků jednotek domu, bytu v objektu. Výše podpory je podmíněna 

výměnou olověných rozvodů v celém domě, maximálně dosahuje 10 000 Kč na jednu 

bytovou jednotku.  

 

Další podpory a dotace poskytuje Státní fond pro rozvoj bydlení: 

- Úvěry na výstavbu nájemních bytů 

- Záruky za splacení úvěrů na výstavbu nájemních bytů  

- Úvěry na modernizaci bytů pro obce 

- Povodňové programy 

- Záruky za bankovní úvěry na opravu bytových domů  
[4]  
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3. Praktická část 

 

Diplomová práce je podle zadání zpracována formou územní studie v souladu s § 30 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Územní studie obecně 

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

rozvoj některých funkčních systémů v území. Dle Územního plánu Ústí nad Labem je 

využití plochy přestavby P11 – 13 podmíněno zpracováním územní studie s cílem 

prověření urbanisticko-architektonické koncepce řešení v závislosti na řešení dopravní a 

technické infrastruktury předmětného území.   

 

Diplomová práce dle zadání obsahuje urbanistický návrh zástavby pro funkci hromadného 

bydlení, který je vypracován ve dvou variantách. Vybraná varianta, která nejlépe splňuje 

urbanistické, technické a ekonomické podmínky řešeného území dále obsahuje: řešení 

dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejného prostranství. Nedílnou 

součástí vybrané varianty je i orientační ekonomický propočet a zdůvodnění návrhového 

řešení.  

 

 

3.1 Základní informace 

 

3.1.1  Širší vztahy 

 

Ústí nad Labem: má za sebou dlouhou historii vývoje, která započala již před 20 000 lety, 

kdy okolo řeky Bíliny žili prokazatelně díky archeologickým průzkumům lidé. Ve 

středověku se potom stalo Ústí nad Labem královským městem a nejvýznamnějším 

centrem oblasti. A však největší rozkvětu dosáhlo město v 19 století, kdy se stalo 

průmyslovou metropolí a evropskou dopravní křižovatkou díky hnědouhelné těžbě a 

chemickému a potravinářskému průmyslu (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Setuza) 

a také díky jednomu z největších říčních přístavů v Evropě na řece Labi). Důkazem 

rozmachu a ekonomické síly této doby je vybudování řady významných veřejných budov. 

Bohužel mnoho historických budov, natož celých historických čtvrtí v současné době 

v Ústí nad Labem nenajdeme. Původní historické budovy a celé ulice částečně podlehly 

masivnímu bombardování za 2. Světové války a dílem musely ustoupit „moderní 
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architektuře“ socialistického budování a potřeba po hromadném bydlení zapříčinila 

masívní nárůst panelových bytových sídlišť na okrajích města. Prakticky došlo 

k suburbanizaci bytového fondu.  V současné době, chápáno od roku 1989 se začínají 

projevovat principy dlouhodobého plánování ve výstavbě a úcta k věcem minulým. Značný 

podíl na rozvoji města mají také dotace z Evropské unie, bohužel jejich efektivní 

vynakládání se stává pro ústečany v lepším případě humornou záležitostí.  

 

Ústí nad Labem patří mezi největší města České republiky a podle počtu obyvatel mu patří 

9. místo. Počet obyvatel se pohybuje kolem hodnoty 100 000. Leží na rušné křižovatce 

v severozápadních Čechách a může tak těžit z výjimečné polohy na hranici ČR a Německa. 

Jedná se o tradiční průmyslové centrum (tradičními obory jsou chemie, potravinářství a 

strojírenství). Město Ústí nad Labem leží v prostoru Podkrušnohoří při toku řeky Labe. Je 

statutárním městem, které je rozděleno do 4 městských obvodů. Ty tvoří 22 městských 

částí, které se skládají se z 90 základních sídelních jednotek. Celková rozloha města 

dosahuje 9 395 ha. 

 

Doprava: základní dopravní skelet města Ústí nad Labem tvoří silnice I. a II. třídy: silnice 

I/30 (směr Lovosice, D8 a Teplice), I/62 (směr Děčín), II/613 (jižní napojení města na D8), 

II/261 (hlavní páteřní silnice na pravém břehu řeky) a silnice II/528 (propojení sídliště 

Severní terasy na sever k D8). Mezinárodní silnice E 442 v současné době vede na území 

města po silnici II/63 (mimo obytnou zástavbu) a dále po I/62 směr Děčín. [5]  

  

Vodní doprava se výhradně týká řeky Labe, která představuje tradiční a zároveň moderní, 

ekologicky šetrnou formu vnitrostátní i evropské sítě vodních cest. V současné době je 

řeka Labe součástí IV. transevropského multimodálního koridoru sítě TEN-T: Pardubice – 

Ústí nad Labem – hranice s Německem. [5]  

 

U železniční dopravy zmíním pouze nejdůležitější koridory: levobřežní koridor Praha – 

Ústí nad Labem – Drážďany, po něm jsou vedeny mezinárodní rychlíky a významný podíl 

nákladní dopravy, pravobřežní koridor Lysá nad Labem – Ústí nad Labem – Chomutov je 

využíván pro osobní a nákladní dopravu regionálního i neregionálního významu. [5] 
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Síť městských cyklotras a cyklostezek jednak navazuje na regionální a neregionální 

cyklotrasy v okolí města a jednak propojují hlavní rekreační cíle měst. Páteřní cyklistickou 

trasou Ústí nad Labem je Labská stezka, která vede po pravém břehu Labe. [5]  

 

Nejbližší letiště pro mezinárodní osobní i nákladní přepravu je letiště Václava Havla 

v Praze a letiště v Drážďanech. [5]  

 

3.1.2 Základní údaje o řešeném území 

Region soudržnosti:     Severozápad 

Kraj:                             Ústecký 

Obec:                            Ústí nad Labem 

Katastrální území:        Ústí nad Labem 

p. p. č.:                          977/35, 1568/1, 4373/1, 4373/2, 4373/4, 4373/5, 4373/6, 4373/7,               

4373/8, 4373/9, 4373/10, 4896/1, 4899/42, 4897/2, 4897/7, 4897/8, 

4897/9, 4897/10,   4897/11, 4899/11 

 

Řešené území se nachází 3,1 km od pomyslného centra města Ústí nad Labem a spadá od 

městského obvodu Severní Terasy. Do městského obvodu patří Severní Terasa, Kočkov, 

Stříbrníky a Dobětice.  Celkově v městském obvodu žije 23 000 obyvatel převážně 

v panelové zástavbě, která probíhala mezi lety 1971 až 1995. Území dle ÚP Ústí nad 

Labem je navrženo jako plocha přestavby (regenerace) stávajících ploch uvnitř 

vymezeného zastavěného území. Jak je nejlépe patrno z grafické části ÚP (Výkres 

základního členění území), kde je plocha označena indexem P11 – 13 o celkové rozloze 

40 189, 95 m2. Průměrná nadmořská výška území je 280 m. n. m. 
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Obr. 1 Výkres základního členění území [5] 

 

3.1.3 Stávající využití území  

Plochy přestavby řešeného území jsou označeny jako ostatní plocha (druh pozemku) a jiná 

plocha (způsob využití) dle Katastru nemovitostí s trvalým travním porostem, bez 

periodické údržby. Vzrostlou zeleň tvoří především náletové dřeviny a keře, u kterých není 

třeba povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 

3.1.4 Použité podklady 

Základním podkladem pro zpracování územní studie byla katastrální mapa zájmového 

území (stav k 1. 4. 2012), inženýrské sítě, limity území, polohopisné a výškopisné 

zaměření. Data v digitální podobě poskytlo Statutární město Ústí nad Labem na základě 

„Nevýhradní smlouvy o zapůjčení a užití digitálních geografických dat města Ústí nad 

Labem ze dne 10. 5. 2012“, která je součástí přílohové části. 

 

Dalším podkladem byl platný Územní plán: 

Správní orgán, který ÚP vydal:     Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

Číslo jednací:                               MM/OUPSM/NUP/986/2011 

Číslo usnesení ze dne:                  94/11 ze dne 15. 12. 2011 

Datum vydání ÚP:                       16. 12. 2011 

Datum nabytí účinnosti ÚP:         31. 12. 2011 
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3.1.5 Vyhodnocení podmínek daných územním plánem 

Řešené území se nachází v zastavěné části obce, kde územním plánem je určena jako 

plocha přestavby se způsobem využití „BM – plochy bydlení v bytových domech“.  Pro 

toto funkční využití jsou stanoveny následující podmínky: 

 

a) převažující účel využití 

- bydlení městského charakteru, tj. bytové domy s příměsí nerušících obslužných 

funkcí místního významu včetně ploch obytné zeleně 

b) přípustné 

- plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby 

- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro 

obsluhu tohoto území 

- penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 45 lůžek 

- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území 

- předškolní a školní zařízení 

- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

c) podmíněně přípustné 

- ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby 

- zařízení veřejné a komunální správy 

- zmenšování podílu stávajících ploch zeleně pouze výjimečně pro související 

infrastrukturu 

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání 

- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 

veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 

1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace 

e) nepřípustné 

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti   

[5] 

Sousední pozemky a návrhové plochy přestavby s funkčním využitím jsou podrobně 

zakresleny a popsány ve výkresu Funkční využití řešeného území.   
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3.1.6 Charakteristika území 

Řešené území má převážně mírně svažitý charakter se spádem orientovaným k jihu, 

v horní části jsou pozemky téměř rovinaté. Převládající sklon se pohybuje kolem 8 %. 

Území je pohledově exponované od západu ve směru k řece Labi a k pohoří České 

středohoří. Celý prostor je na vyvýšeném místě, ze kterého je panoramatický výhled na 

celé město. Z východní strany je území vymezeno místní komunikací ulice Hoření, která je 

oddělena výrazným terénním valem. Optickou hranici na severu vytváří komplex 

panelových budov rektorátu areálu Univerzity Jana Evengelisty Purkyně, centrální budova 

dosahuje výšky 13 NP. Od severu k jihozápadu sousedí s návrhovou plochou dle územního 

plánu vymezenou pro lesopark (ZV – LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – 

lesopark). Jižní hranice je vymezena obslužnou místní komunikací, která dopravně 

obsluhuje obytné panelové domy o 13 NP. Území je dopravně také napojeno obslužnou 

místní komunikací ulice Hanzlíčkova, která je na jižní hranici přerušena a pokračuje jako 

panelová cesta přes celé řešené území od jihu k severu.      

 

Geologické poměry zájmové oblasti i její širší okolí náleží do severní oblasti střední části 

Českého středohoří, která je budována tercierními efuzivy, především pak horninami 

čedičového typu a doprovodnými horninami, především pyroklasticky čedičovými tyfy. 

Z výsledků předchozích inženýrsko – geologických průzkumů území a jeho okolí vyplývá 

několik závěrů, které lze použít při návrhu stavebních objektů.  

 

Podzemní voda nebyla provedenými sondami (hloubka do 12 m) v celém zkoumaném 

rozsahu v dosažených hloubkách zastižena.  

 

V technickém závěru zprávy bylo konstatováno, že se jedná o území jako budoucí 

staveniště podmínečně vhodné se složitými základovými poměry. Prudce skloněný povrch 

tercierních hornin, zejména zvětralých tufů, které jsou málo stlačitelné a dosti mocným 

polohám stlačitelných zemin (hlín) v nadloží skalního podkladu. Jenom pro upřesnění byl 

závěr projektanta převzat z geologicko – hydrologického posudku pro sousední objekty 

Univerzity Jana Evengelisty Purkyně, dříve Krajské politické školy o 13 NP. 
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3.1.7 Specifické charakteristiky řešeného území, vyplývající z jeho polohy 

Jedná se o stávající inženýrské a dopravní sítě a respektování jejich ochranných pásmech. 

Konkrétní limity jsou tyto: 

 

- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV vč. – 

1 m po obou stranách krajního kabelu dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 

- Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie – 2,5 m od 

vodorovných a svislých rovin, měřené kolmo k tomuto zařízení dle zákona č. 

458/2000 Sb., § 87 

- Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních 

přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce – 1 m na obě strany od 

půdorysu dle zákona č. 458/2000 Sb., § 68 

- Ochranné pásmo u vodovodního řádu do průměru 500 mm včetně – 1,5 m od 

vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost zvyšuje 

od vnějšího líce o 1,0 m dle ČSN 75 5401 

- Ochranné pásmo kanalizační stoky nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce 

stěny potrubí na každou stranu. U průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost zvyšuje od 

vnějšího líce o 1,0 m dle ČSN 75 6101 

- Ochranné pásmo dálkových místních telefonních kabelů a optických kabelů – 1,5 m 

po stranách krajního vedení dle zákona č. 151/2000 Sb., § 92 

- Ochranné pásmo rádiového směrového spoje, například páteřní radioreléové trasy – 

10 až 150 m šíře pásu dle zákona č. 127/2005 Sb., 

- Ochranné pásmo silnice II. A III. třídy a místní komunikace II. třídy – 15 m od osy 

vozovky [6]  

 

Všechny výše uvedená ochranná pásma jsou respektována, graficky vyjádření je 

zakresleno na výkrese Současný stav a limity využití území.  

 

Další neopomenutelnou charakteristikou řešeného území, je jeho pohledová 

exponovanost v rámci širších vztahů. Území zároveň disponuje výhledy do prostoru 

údolí Labe a celého města. Tato přírodní kvalita, dána morfologickými podmínkami 

lokality významně zvyšuje atraktivnost pro výstavbu bytových domů.  
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3.2 Zdůvodnění zadání a cíle řešení  

 

3.2.1 Obsah 

Navržení, prověření a posouzení využití plochy přestavby, která se nachází v zastavěné 

části obce na parcelách uvedených v odstavci „3.1.2 Základní údaje o řešeném území“. 

Řešená plocha přestavby P11 – 13 v katastrálním území Ústí nad Labem se způsobem 

využití „BM – plochy bydlení v bytových domech“. [5]  

 

Navržení veřejného prostranství dle platných právních předpisů, tj. pro každé dva hektary 

vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto 

zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se 

nezapočítávají pozemní komunikace: plocha veřejného prostranství bude mít charakter 

shromažďovacího prostoru s výměrou min. 1000 m2 vcelku). [5] 

 

Územní studie vychází z podmínek a koncepcí stanovených v Územním plánu Ústí nad 

Labem, tj.: 

- Bilance potřeb pitné vody pro plochu přestavby P11 – 13 dle ÚP: 

počet: 1000 obyvatel 

průměrná denní potřeba: 120 m3/den 

maximální denní potřeba: 150 m3/den 

maximální hodinová potřeba: 3, 13 l/s 

- Bilance produkce odpadních vod pro plochu přestavby P11 – 13 dle ÚP: 

počet: 1000 obyvatel 

průměrná denní potřeba: 120 m3/den 

maximální produkce splašků: 3, 06 m3/den [5] 

 

Protože se jedná o diplomovou práci, je obsah a rozsah územní studie dále doplněn o 

podmínky uvedené v zadání diplomové práci, kterou zadala stavební fakulta VŠB – 

Technická univerzita Ostrava dne 28. 02. 2012. 

 

Následující odstavce jsou věnovány zdůvodnění potřebnosti výstavby bytových domů 

v čase pro Ústí nad Labem. Pro další vývoj záměru zejména projekt pro územní řízení by 
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bylo doporučující, kdyby investor vypracoval podrobnější ekonomickou studii, ve které by 

prověřil budoucí návratnost celého investičního záměru.    

 

3.2.2 Výhled počtu obyvatel v Ústí nad Labem 

 

Vychází z Krajské prognózy, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracoval v rámci 

projektu výzkumu a vývoje „ÚRS Praha, a. s. nazvaného „Zhodnocení populačního vývoje 

v České republice a očekávané trendy do roku 2030“. Kromě přirozené měny zohledňuje 

zahraniční i vnitřní migraci. Byly odvozeny výhledové počty obyvatel ve městě Ústí nad 

Labem do roku 2030, které zohledňují dlouhodobě působící faktory: 

 

- zhoršená kvalita životního prostředí ve městě 

- existence starých ekologických zátěží 

- rozsáhlé záplavové území  

 

Vzhledem ke zmíněným negativním faktorům dávají obyvatelé města přednost bydlení 

v okolních obcích, zejména: 

 

- v obcích, které nejsou ekologicky zatížené 

- leží v kvalitním přírodním prostředí 

- netrpí průjezdní dopravou  

- s dobrou dostupností do krajského města  

- nižší pořizovací náklady na koupi nemovitostí nebo pozemků 

 

Zmíněné faktory mají za následek snižování podílu obyvatel krajského města na 

obyvatelstvu celého kraje. K největšímu snížení pravděpodobně dojde ke konci 

prognózovaného období. Následující tabulku vývoje obyvatel zohledňuje všechny tyto 

faktory.  
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Tab. 1 Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2030 [5] 

 
 

3.2.3 Výsledná potřeba bytů 

Normativní potřeba byla stanovená na základě demografického vývoje obyvatelstva a 

domácností, dále zohledňuje všechny předpokládané obměny bytového fondu: 

 

- velikost cenzové domácnosti 

- odpad bytového fondu 

- využití neobydlených bytů 

- byty dokončené po roce 2001 

 

Výsledné číslo představuje počet bytů, které je potřeba v letech 2020 a 2030 vybudovat, 

k uspokojení potřeb obyvatel současných i budoucích v odpovídajícím standardu. 

Prognóza vychází z předpokladu, že dojde k regeneraci a modernizaci panelových sídlišť, 

ve kterých se nachází cca 70% bytového fondu. Tím dojde k prodloužení životnosti a 

rozložení bytového odpadu na delší časové období. V případě, že předpoklad nebude 

naplněn, dojde v období (2025 – 2030) k nárazovému zhoršení situace. Na kterou by 

bytová výstavba musela reagovat zvýšenou výstavbou nových bytů.   
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Tab. 2 Odvození potřebného objemu výstavby k rokům 2020 a 2030 [5] 

  
 

3.2.4 Objem výstavby v čase 

Jak vyplývá z výsledných hodnot deficitů bytů v letech 2020 a 2030, bude nutné v první 

dekádě ročně vystavět cca 290 bytů, v druhém sledovaném období může dojít ke snížení 

přírůstku na 165 bytů ročně. Od roku 2001 se rozmezí nově vystavěných bytů pohybuje od 

30 do 60 ročně.  

[5] 

3.2.5 Cíle řešení 

Navržení optimálního využití území vzhledem k umístění lokality s využitím přípustných 

činností v souladu s navrženým převažujícím účelem využití dle ÚP, s navržením 

veřejného prostranství dle platných právních předpisů a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Dále bude obsahovat územní studie dvě možné varianty urbanistického 

uspořádání hromadného bydlení, jedna varianta bude vypracována do konečné podoby. 

Nedílnou součástí bude ekonomický propočet vybrané varianty a zdůvodnění 

navrhovaného řešení.  
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3.3 Návrhová varianta č. 1  

 

3.3.1 Bytový komplex A 

Je situován severní části řešeného území na pozemcích 4897/2, 4899/11, 4899/42, 4896/1, 

4373/2. Provedení obytného komplexu vychází z charakteru objektu pro bydlení s využitím 

kombinací různých pohledových ploch a členění pomocí balkónů a lodžii. Nová zástavba 

počítá s vytvořením obytného bloku se 68 bytovými jednotkami, tento blok je rozdělen na 

2 samostatné vchody – sekce. Sekce A – 1 má 6 nadzemních podlaží a dvě podzemní 

podlaží, ve II. PP je umístěno podzemní parkoviště s vjezdem přes sekci A – 2. V I. PP je 

umístěno 14 samostatných garáží s vjezdem z vnitrobloku, na opačné západní straně jsou 

umístěné bytové jednotky – zde je využito svažitosti terénu (úroveň terénu na vnější straně 

je nižší než úroveň terénu ve vnitrobloku). Podlaha I. NP je umístěna cca o ½ podlaží nad 

terénem, výtah bude průchozí, tzn. první nástupní stanice je umístěna na mezipodestě ve 

výškové úrovni vstupu. Sekce A – 2 má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepená, v 

podzemním podlaží jsou umístěné technické provozy – kotelna, strojovna 

vzduchotechniky, rozvodna elektro, technologická místnost bazénu a vjezd do garáží sekce 

A – 1. Nadzemní podlaží slouží jako objekt služeb pro obyvatele bytového komplexu – v 

objektu bude recepce (hlídaný vstup do komplexu) a sportovní a relaxační provozy – 

bazén, sauny, squash, s možností občerstvení a posezení. Dále jsou v této  sekci navrženy 

kanceláře, zdravotní ordinace a nezbytné pomocné prostory objektu. Převážná část 

bytových jednotek je řešena jako dvoupokojová s kuchyňským koutem. Z hlediska 

orientace ke světovým stranám byl obytný blok na pozemky umístěn tak, aby okna byly 

umístěná na severovýchodní a jihozápadní straně. Zastavovaná plocha je 1875, 5 m2. 

Vnitřní část obytného komplexu bude komunikačně napojena na navrženou komunikaci;  

částečně bude využita na parkování a obsluhu. Zbylé části budou plochy s parkovou 

úpravou – zeleň a stromy, doplněné o rekreační a sportovní zařízení. 

 

Parkování bude umožněno na vnějších zpevněných plochách – 62 stání, z toho 4 

s parametry pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Dále ve 14 samostatných 

garáží v 1.NP sekce A – 1, vjezd do těchto garáží je ze zpevněné plochy vnitrobloku. 

V podzemních garážích v II. NP sekce A – 1 bude umístěno 35 stání včetně 2 vyhrazených 

stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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3.3.2 Bytový komplex B 

Zásady urbanistického konceptu návrhu vycházejí z daných dispozic pozemku, omezených 

tvarem, sklonem, orientací ke světovým stranám a dále pak ze skutečnosti existence 

rozlehlého komplexu – Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, situovaném na severní straně 

v bezprostředním sousedství řešeného území. Celý komplex je vystavěn panelovou 

technologií, kde centrální objekt má 13 nadzemních podlaží. Orientace tohoto objektu 

nepřímo ovlivnila i princip zastavění na sousedním – mnou řešeném území. 

 

Navržená skupina bytových domů je vytvořena čtveřicí dvousekcových, šestipodlažních 

hranolů, orientovaných podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod, shodně 

s orientací komplexu univerzity. Bytové domy, označené B – 1, B – 2, B – 3 a B – 4 mají 

podzemní podlaží vyhrazené pro garážování nájemníků – vlastníků bytových jednotek. 

Pohotovostní parkování a odstavování vozidel uživatelů a návštěvníků je řešeno na úrovni 

terénu mezi jednotlivými domy.   

 

Navržená kompozice objektů, včetně existující vyšší hmoty univerzity a dvou bytových 

objektů o 13 – ti podlažích, je výškově limitována nezbytnými vzdálenostmi odstupu mezi 

protilehlými stavbami.  

 

Architektonické i urbanistické ztvárnění bytového domu proto vychází z existující situace, 

kdy je nutné se vypořádat s orientací ke světovým stranám a v neposlední řadě je nutné 

přihlédnout k hlukovým podmínkám území, které jsou dány polohou dopravní komunikace 

ulice Hoření, jejíž dopravní zátěž se může časem měnit – narůstat.  

 

Objekty bytových domů jsou v horizontální dispozici členěny na dvě samostatné 

schodišťové sekce, které jsou provozně a dispozičně propojené společným garážovým 

suterénním podlažím. 

 

Pro architektonické ztvárnění bytových domů je snaha o vytvoření moderního, atraktivního 

a přitažlivého bytového domu, který ve svém podání bude schopen nabídnout jiné, 

pohodlnější, ekonomicky zajímavé a pro užívání kvalitní bydlení.   
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Bytové domy B – 1, B – 2, B – 3 a B – 4 jsou šestipodlažní, s jedním podzemním 

podlažím. Obytné bloky B – 1, B – 2, B – 3 a B – 4 obsahují dvě schodišťové sekce, 

součástí schodiště je vždy výtah, umístění v zrcadle schodišťové konstrukce. Zastavěná 

plocha jednoho obytného bloku je 719,5 m2, celkem 2878 m2.  

- I. nadzemní podlaží má 7 BJ 

- II. až VI nadzemní podlaží obsahují vždy po 8 BJ 

Celkem je v každém bloku navrženo 47 BJ, z toho je 35 BJ do 100 m2, a 12 BJ – 

malometrážních. Podzemní podlaží je určeno pro parkování osobních automobilů (22 

parkovacích stání). Vjezd do garáží je určen konfigurací terénu, který umožňuje vjezd 

pouze z nižšího jižního čela bloku. Zbylý prostor podzemního podlaží je vyčleněn pro 

technické vybavení domu.   

 

Celkem je pro bytový areál B potřeba 200 parkovacích stání včetně 7 vyhrazených stání 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.    

 

3.3.3 Zhodnocení navržené varianty č. 2 

Jedná se o kumulaci bytů nižší a střední velikostní kategorie, která je vhodná a dostupná 

pro střední ekonomickou vrstvu obyvatelstva. Jde o bydlení, které v řadě kritérií bude ve 

svých měřitelných standardech srovnatelná s úrovní individuálních forem, bude však mít 

přednosti ve spektru uživatelských služeb. Nejde o renesanci panelového domu, který byl 

typický pro hromadnou výstavbu našich sídlišť koncem minulého století. 
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3.4 Návrhová varianta č. 2  

 

3.4.1 Koncepce návrhu  

Řešené území je rozděleno navrženou místní obslužnou komunikací na dva obytné areály, 

severní a jižní. Celkově se jedná o návrh třinácti bytových domů, se čtyřmi nadzemními 

podlažími a jedním podzemním podlažím, včetně vnitřní infrastruktury a komunikací, 

zpevněných ploch, sadových úprav, oplocením se třemi vjezdovými branami a osmi 

vstupními brankami. Součástí návrhu je nová příjezdová komunikace, včetně návrhu 

inženýrských síti.  

 

Objekty jsou čtyřpodlažní, v souladu s ÚP navrženy jako hromadné městské bydlení 

středněpodlažní. Pěší vstupy do objektů jsou vždy ze severu přes zádveří napojené na 

vertikální komunikaci – schodiště s výtahem. Vjezdy do garáží jsou po rampě buď 

z východní, nebo západní strany v závislosti na umístění objektu vzhledem k navržené 

komunikaci. Garážová stání v suterénu objektu mají přímé napojení vertikální komunikací 

na obytná podlaží objektu. Následující tři nadzemní podlaží jsou variabilně řešená pro 

umístění dvou velkých bytů nebo tří bytů s rozdílnou plochou. Poslední nadzemní podlaží 

je ustupující, a jsou zde navrženy dva byty s prostornými terasami.  

 

Celkové řešení umožňuje v I. NP vytvořit rodinný charakter bydlení s předzahrádkami. 

Dispoziční řešení bytů je plošně i obsahově nadstandardní. Byty mají vždy dvojí 

hygienické vybavení – ve společné zóně je navržena vždy toaleta s umyvadlem a 

v soukromé zóně je pak dle velikosti bytu jedna nebo více koupelen. V rámci většiny bytů 

je umístěna komora nebo šatna. Obývací pokoj je obvykle přímo propojen s kuchyní, která 

se tak stává součástí obytného prostoru a společné zóny.   

 

Domy jsou osazeny s dostatečnými odstupy s možností zapojit do meziblokových prostor 

vzrostlou zeleň, která vytvoří polosoukromé klidové prostory. 

 

Architektonické ztvárnění fasád předpokládá kombinaci povrchových materiálů (cihlový 

obklad + omítka) i barev. Díky parkové úpravě pozemku jsou okenní otvory navrženy ve 

větších rozměrech (jako francouzská okna) pro větší optické propojení interiéru a 

exteriérové zeleně. Střecha je navržena jako plochá, s výraznými atikovými římsami. 
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Celá koncepce areálů i jednotlivých budov je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

 

3.4.2 Souhrnné informace o návrhu 

Počet bytových domů: 13 

Počet bytů – 130 

Počet obyvatel – cca 390 

Zastavěná plocha:  

bytové domy – 4 780 m2  

terasy – 490 m2 

komunikace D1 – 2 415 m2 

komunikace MO 6/30 – 1 200 m2 

komunikace pro pěší – 2 990 m2 

rekreační a sportovní zařízení – 835 m2 

parkovací stání – 1 232 m2 

tříděný odpad – 61 m2 

trafostanice – 5 m2 

výměníková stanice – 20 m2 

Zeleň na veřejných prostranstvích – 2 930 m2 

Zeleň soukromá a vyhrazená – 20 330 m2 

Územní rezerva – 2 923 m2 

 

3.4.3 Členění návrhu na stavební a inženýrské objekty 

Stavební objekty:  

SO 01 Bytový dům – A1 až A5, B1 až B8 

Inženýrské objekty:  

IO 01 Komunikace a zpevněné plochy  

IO 02 Vodovod 

IO 03 Kanalizace  

IO 04 Teplovod  

IO 05 Elektrická energie  

IO 06 Sítě elektronických komunikací  

IO 07 Veřejné osvětlení  



37 

 

IO 08 Areálové osvětlení  

IO 09 Přeložky inženýrských sítí  

IO 10 Sadové úpravy  

IO 11 Rekreační a sportovní zařízení  

IO 12 Opěrné zídky a oplocení   

 

3.4.4 SO 01 Bytový dům – A1 až A5, B1 až B8 

Založení: všechny objekty budou založeny na základové desce tloušťky 400 mm, v místě 

vjezdu do garáží bude základ prohlouben do nezámrzné hloubky. Základová deska je 

volena pro snadnější provádění vodotěsné izolace. Alternativou může být založení na 

pasech.  Jednoznační způsob založení objektů by vyplynul z inženýrsko – geologického 

posudku.   

 

Nosné svislé a vodorovné konstrukce: svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické. Obvodové stěny jsou tvořeny z monolitické ŽB stěny tl. 200 

mm a kontaktního zateplení tl. 150 mm, z vnitřní strany obvodových stěn bude provedena 

přizdívka z Ytongu tl. 50 mm. Vnitřní nosné stěny nadzemních podlaží jsou navrženy 

v tloušťce 200 mm. Schodišťové stěny o celkové tl. 300 mm tvoří 200 mm ŽB stěna se 

zateplením tl. 100 mm. Mezibytové nosné stěny jsou tl. 300 mm a to buď v plné tloušťce 

monolitické ŽB a nebo je tvoří sendvič ve skladbě: 200 mm ŽB stěna + 100 mm Ytong. 

Vnitřní nosné stěny jsou ŽB v tl. 200 mm. Ustupující patro (4. NP) má obvodové  

konstrukce vyzdívané z Porothermu doplněné zateplením 150 mm. Stropní konstrukce je 

tvořena monolitickou ŽB deskou tl. 250 mm. Zastřešení bude provedeno jako 

jednoplášťové nad stropní ŽB deskou čtvrtého nadzemního podlaží. Krytinu tvoří 

hydroizolační fólie.  Hodnota výsledného součinitele prostupu tepla fasády a střechy musí 

respektovat normu ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

 

Nenosné konstrukce: vnitřní příčky jsou navrženy zděné z příčkovek Porotherm. Nenosné 

mezibytové stěny jsou z důvodu zvukové neprůzvučnosti navrženy jako sendvičové, 

střední část vyzdívaná z Porothermu, po obou stranách doplněná SDK konstrukcí 

s vloženou zvukovou izolací.  

 

Izolace tepelné a hydroizolační: budou provedeny izolace veškerých podzemních 

konstrukcí. V obvodovém plášti budou na zateplení použity desky z minerální vlny 
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Rockwool nebo polystyrénu. Desky z minerální vlny Rockwool budou použity do podlah a 

střešního pláště. Na zateplení suterénu budou použity desky z extrudovaného polystyrénu.  

 

Úpravy povrchů: nášlapné vrstvy jednotlivých místností budou dřevěné nebo keramické 

podlahy, v suterénu pak o betonovou stěrku. Do hygienických místností jsou navrženy 

keramické obklady stěn, stejně tak i do kuchyní do prostoru mezi horní a spodní část 

kuchyňské linky. V ostatních místnostech je povrch tvořen tenkovrstvou omítkou 

s malbou. Fasádu bude tvořit cihlový obklad v kombinaci s probarvenou omítkou 

doplněnou na jižní, východní a západní straně lankovým systémem pro uchycení popínavé 

zeleně, podél severní stěny budou osázeny pnoucí dřeviny (samonosné).   

 

Výrobky PSV – okna, dveře, doplňky: okna jsou navržena jako dřevěná zdvojená 

Eurookna. Vnitřní dveře dřevěné dýhované, částečně prosklené, do dřevěné obložkové 

zárubně. Vstupní bytové dveře dřevěné dýhované bezpečnostní v dřevěné zárubni, 

s požární odolností. Garážová vrata sekční s pohonem. Dveře v I. PP budou se stříkaným 

povrchem, s požární odolností. Zábradlí vnitřní schodišťové bude tvořeno dřevěným 

madlem, zábradlí ve schodišťové hale bude skleněné (z bezpečnostního skla) s dřevěným 

madlem. Zábradlí vnější (balkóny a terasy) bude ocelové pozinkované. Klempířské 

výrobky ocelové pozinkované, případně měděné.  
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3.4.5 IO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

 

Inženýrský objekt zahrnuje: 

- místní obslužnou komunikaci MO 6/30, větev „A“ včetně chodníků, zelených 

ostrůvků, parkovacích stáních a parkoviště  

- komunikace funkční skupiny D1, větev „B“, „C“ a „D“ včetně parkovacích stání 

- chodníky pro pěší podél komunikací funkční skupiny D1 a v zeleni 

- vodorovné a svislé dopravní řešení 

 

Pro dopravní obsluhu bytových domů jsem navrhl kolmou komunikaci, která je napojená 

úrovňovou stykovou křižovatkou bez usměrnění dopravních proudů na ulici Hoření (místní 

komunikace II. třídy – sběrná B) pod úhlem 93º. Nová veřejná místní obslužná 

komunikace kategorie MO 6/30 s pracovním názvem Panoramatická (větev „A“) délky cca 

153, 5 m. Šířka uličního profilu této komunikace činí 15 m. Z toho vozovka komunikace 

má šířku 6 m, po obou stranách je navržen souběžný parkovací pruh pro podélná stání 

osobních automobilů O1 šířky 2 m a přilehlý chodník šířky 2, 25 m. V rámci usměrnění 

dopravy jsem navrhl dva přejezdové prahy v prostoru místa pro přecházení přes místní 

komunikaci.  Povrch komunikace je navržen živičný, povrch parkovacích stání ze zámkové 

dlažby. Chodníky budou dlážděné zámkovou dlažbou. Komunikace Panoramatická je 

zakončena slepě respektive parkovištěm pro osobní automobily O2, ve výhledu je možné 

komunikaci prodloužit.  

 

Kolmo na komunikaci Panoramatická jsou pro obsluhu bytových domů navrženy tři 

neveřejné komunikace funkční skupiny D1 s maximální rychlostí 20 km/hod. - větev „B“, 

„C“ a „D“ zajišťující dopravní napojení jednotlivých bytových domů pomocí sjezdů (sklon 

od 10 – 12%) do garáží. Komunikace budou zakončené slepě, dvěma kolmými 

parkovacími stáními.  Šířka vozovky těchto komunikací D1 je 6,0 m, šířka sjezdů do garáží 

je 5,0 m. Po obou stranách komunikací jsou navržena kolmá parkovací stání pro osobní 

automobily O2.  

 

Dopravní řešení vyhovuje požadavkům pro zásah vozidel hasičů. Splňuje technické 

požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 

prostranství dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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Svoz domovního odpadu bude z ulice Panoramatická, kde jsou na rozích křižovatek 

umístěny plochy pro kontejnery. Vozidlo svozu odpadků se bude otáčet v křižovatce větve 

„B“. 

 

Komunikace jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 

Dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích. 

 

Posouzení sjezdu navržené místní komunikace na ulici Hoření: 

a) Na sjezdu místní komunikace musí být volné rozhledové pole s vrcholem 
trojúhelníku 2,5 m (článek 12.7 ČSN 73 6110 Změna Z1, 02/2010) od vnější hrany 
přilehlého jízdního pruhu/pásu a s druhým vrcholem na místní komunikaci na 
vzdálenost odpovídající rozhledu pro rozhodnutí najet na komunikaci (dle ČSN 73 
6102, 11/2007). 
Pro V = 30 km/h je  XB = 47 m, XC = 40 m (vzdálenost v ose vozidla na hlavní 
komunikaci - dle ČSN 73 6102, 11/2007 tab. 19, příčné uspořádání a). 

 

Podmínka pro posuzovaný sjezd je splněna v obou směrech  

 

b) Umístění sjezdů musí odpovídat na komunikacích funkční skupiny A a B 
vzdálenostem dle tab. 1 a 2 ČSN 73 6110 (vzdálenosti křižovatek), na 
komunikacích funkční skupiny C a v odůvodněných případech B je vzdálenost bez 
omezení. 

 

Nejbližší sousední samostatný sjezd je ve vzdálenosti cca 112 m vlevo 
(komunikace k panelovým domům) resp. cca 130 vpravo (sjezd k areálu UJEP).  

 

Posuzovaný sjezd z pohledu vzdálenosti sousedních sjezdů, resp. křižovatek vyhovuje.  

 

Bilance parkovacích stání: 

Počet stání vychází z bilance parkovacích stání, která je součástí této kapitoly, a z které 

vychází celková potřeba 17 parkovacích stání pro jeden obytný dům například typ „B“ (15 

stání dlouhodobých, 2 stání krátkodobá) včetně 1 vyhrazených stání dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Předpokládám, že u bytových domů typu „A“ bude stejný počet parkovacích 
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stání, i když tento typ bytového domu není v diplomové práci podrobně dořešen. Parkovací 

stání jsou navržena v garáži pod obytným domem v počtu 10 stání včetně jednoho 

vyhrazeného stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Zbylá parkovací stání jsem umístil na 

komunikace v areálu a podélná stání souběžně s ulicí Panoramatická. Vyhrazené stání dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. je pak minimálně široké 3,5 m. Kolmá stání na komunikacích 

funkční skupiny D1 a parkovišti mají rozměry 2,4 x 5,3. Podélná stání na ulici 

Panoramatická potom 2 x 5,5 m. 

 

Celkem je pro 13 bytových domů potřeba 221 parkovacích stání (195 dlouhodobých a 26 

krátkodobých).  

 

Bydlení, obytné domy:  

- byt do 100 m2 celkové plochy; 2 obyvatelé (2+KK)  

- byt do 100 m2 celkové plochy; 3 obyvatelé (3+KK)  

- byt nad 100 m2 celkové plochy; 4 obyvatelé (4+KK)  

 

Výpočet proveden na základě ČSN 73 6110, kapitoly 14.1.11 s přihlédnutím k ukazatelům 

dle tabulky 30 - 34 normy. 

 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp 

 

Stanovení základního počtu stání O0 a P0 dle tabulky 34 normy pro jednotlivé náplně 

objektu: 

 

Výpočet pro jeden obytný dům „typ B“: 

2 x byt 4+KK, 6 x byt 3+KK, 2 x byt 2+KK 

 

Odstavná stání – bydlení  

5 bytů do 100 m2 (1 stání / 1 byt do 100 m2) => 5 : 1 = 5 stání 

5 bytů nad 100 m2 (1 stání / 0,5 byt nad 100 m2) => 5 : 0,5 = 10 stání 

 

Parkovací stání – obytné okrsky 

Byty „obytný dům“ - 30 obyvatel (2 x 4, 6 x 3, 2 x 2), při 1 stání / 20 obyvatel => 30 : 20 = 

1,5 => 2 stání  
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Použití součinitelů: 

ka = 1,0 - součinitel vlivu stupně automobilizace (1 vozidlo / 2,5 obyvatelé)   

kp - součinitel redukce počtu stání se u bytových staveb neuplatňuje   

 

N = O0 x ka + P0 x ka  

N = 15 x 1,0 + 2 x 1,0 = 15 + 2 => 17 (15 stání dlouhodobých, 2 stání krátkodobých) 
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3.4.6 IO 02 Vodovod  

 

Inženýrský objekt zahrnuje: 

- vodovodní řad A, A – 1, A – 2 a A – 3 

- vodovodní přípojku VP 1 – 13 

- vodovodní přípojku VP VS (výměníková stanice) 

 

Nový vodovodní řad A – DN 100 PE, který bude sloužit pro zásobování pitnou a požární 

vodou pro řešené území. Je napojen na stávající uliční řád LT 200 vedený v ulici Hoření. 

Nové vodovodní potrubí bude uloženo v chodníku souběžně s nově navrženou komunikací 

MO 6/30, které bude ukončeno podzemním hydrantem. Z řadu A jsou v souběhu se 

splaškovou kanalizací navrženy odbočky A – 1, A – 2 a A – 3  v jednotné dimenzi DN 50 

PE, na které budou napojeny vodovodní přípojky DN 25 PE k jednotlivým objektům a DN 

15 PE k výměníkové stanici. Řad A – 1 a A – 2 bude zakončen podzemním hydrantem. 

Řad A - 3 bude zakruhován do stávající vodovodního řadu LT 200 na pozemku p. č. 

4340/2. Vodovodní přípojky k jednotlivým objektům budou ukončeny vodoměrnou 

sestavou s vodoměrem v I. PP. 

 

Norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, udává pro 

vnější odběrná místa následující podmínky. Pro nevýrobní objekty o ploše 120 < plocha 

požárního úseku ≤ 1500, největší vzdálenost od objektu k hydrantu 150 m, nejmenší 

dimenzi potrubí DN 100 a odběr požární vody QPOŽ = 6 [l/s]. Dále má být u hydrantu 

zajištěn statický přetlak 0,2 MPa. [7] 

 

Vedení vodovodu a vodovodních přípojek bude v souladu s normou ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, hloubka uložení však musí být větší než 

1,2 m od upraveného terénu.  

 

Návrh byl konzultován s provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.), který 

poskytl pouze pro účely diplomové práce vyjádření, které je součástí přílohové části. 

Grafické znázornění vodovodu je na výkresu Návrh technické infrastruktury – Vodní 

hospodářství.  
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Tab. 3 Rekapitulace rozsahu navrženého vodovodu 

 
Název řadu nebo 

přípojky 

Profil DN 
(mm) 

Délka (m) 
Zpevněné 

plochy 
Nezpevněné 

plochy 
Celkem: 

řad A   DN 100 128,0 9,2 137,2 
řad A - 1 DN 50 110,3 2,0 112,3 
řad A - 2 DN 50 62,7 1,0 63,7 
řad A - 3 DN 50 104,2 28,8 133,0 
Celkem:  405,2 41,0 446,2 

přípojka VP 1 - 13 DN 25 79,0 131,7 210,7 
přípojka VP VS DN 15 32,0 1,0 33,0 

Celkem:  111,0 132,7 243,7 
 

Bilance potřeby pitné vody pro řešené území  

K výpočtu potřeby pitné vody je použita normativní metoda. Hodnoty uváděné níže byly 

převzaty z ÚP a konzultovány s provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

Pi – počet obyvatel 390  

qi – specifická potřeba vody 120 [l/(osoba*den)] 

Qp – průměrná potřeba vody [l/d] 

Qmax,d – denní maximální potřeba vody [m3/s] 

Qmax,h – hodinová maximální potřeba vody [m3/s] 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti potřeby vody (1,25) 

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody (2,1) 

v – rychlost proudění vody (1,0 m/s) 

d – orientační návrh dimenze profilu [m] 

DN – průměr potrubí [m] 

 

• Průměrná denní potřeba vody  iipi qPQ ⋅=  = 120*390 = 46 800 [l/d] =  

= 0,542 [l/s] 

• Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo  

            dpd kQQ .max, =  = 46 800*1,25 = 58 500 [l/d]= 0,677 [l/s] = 0,00068 [m3/s] 
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• Maximální hodinová potřeba vody 

            hdph kkQQ ...
24

1
max, =  = ( 46 800*1,25*2,1)/24 = 5118,75 [l/h] = 1,422 [l/s] = 

                                                = 0,00142 [m3/s] 

• Orientační výpočet DN  

π..25,0
max,

v

Q
d h

=  = 
π.1.25,0

00142,0
 = 0, 0425 m => navržené potrubí vyhovuje 

[8] 

3.4.7 IO 03 Kanalizace 

 

Inženýrský objekt zahrnuje: 

- kanalizace splašková: stoka A a A – 1, splaškové kanalizační přípojky KP 1 – 13 

- kanalizace dešťová 

 

Pro odvádění splaškových vod z bytových domů je navržena gravitační splašková 

kanalizace DN 300 z kameniny. Zaústění splaškové kanalizace je v zájmovém území do 

stávající revizní šachty jednotné kanalizace DN 800 zBE. Trasa vede v převážné části 

v souběhu s navrženým vodovodním řadem, důvodem je úspora v množství výkopových 

prací, a tím snížení finančních nákladů při realizaci. Na celé trase jsou v každém lomovém 

bodě navrženy revizní šachty, v rovných úsecích nepřesahuje vzdálenost mezi šachtami 50 

m.  

 

Splaškové vody z jednotlivých objektů odvádí do navržené stoky splaškové kanalizační 

přípojky DN 150 z PP. Nejmenší dovolený sklon pro navrženou světlost potrubí je 20 ‰, 

největší dovolený sklon je potom 400 ‰ dle normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a 

kanalizační přípojky. 

 

Přes systém stokových sítí města Ústí nad Labem jsou odpadní vody svedeny do ČOV Ústí 

nad Labem – Neštěmice. Vedení, uložení a křížení kanalizace musí splňovat požadavky 

uváděné v normě ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Grafické 

znázornění kanalizace je na výkresu Návrh technické infrastruktury – Vodní hospodářství. 
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Tab. 4 Rekapitulace rozsahu navržené kanalizace 

Název stoky DN 300 
 nebo přípojky DN 150  

Délka (m) 
Zpevněné plochy Nezpevněné plochy Celkem:  
Splašková kanalizace 

stoka A 235,5 75,3 310,8 
stoka A - 1 68,2 0,0  68,2 

Celkem: 303,7 75,3 379,0 
přípojka KP 1 -13 72,1 134,4  206,5 

Celkem: 72,1 134,4 206,5 
 

Výpočet množství splaškových odpadních vod: 

Vychází z předpokladu, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství 

pitné vody z řešeného území. 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

Qp – průměrná potřeba vody [l/d] 

kmax – koeficient nerovnoměrnosti průtoku (do 1000 připojených obyvatel = 2,2)  

Qmax,s – nejvyšší průtok splaškových odpadních vod [l/s] 

 

• Nejvyšší průtok splaškových odpadních vod ( ) maxmax, 24 kQQ ps ⋅÷= =  

= (46 800/24) * (2,2/3600) = 1,192 [l/s]  

[8] 

Dle sdělení provozovatele (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.) lze nejmenší dimenzi 

pro stoky splaškové kanalizace užít DN 300 a materiál kameninu. I když podle 

vypočteného průtoku by vyhovovala menší světlost potrubí.  

 

Likvidace srážkových vod až na výjimky (zpracované studie) ÚP neřeší, přednostně 

doporučuje likvidovat dešťové vody přímo na pozemku jejich spádu. V případě, že 

podmínky řešeného území neumožní zasakování je nezbytné srážkové vody zadržet a 

posléze postupně odvádět dešťové vody do vodoteče. Je nepřípustné dešťové vody odvádět 

systémem jednotné kanalizace viz vyjádření od provozovatele (Severočeské vodovody a 

kanalizace, a. s.), které je součástí přílohové části diplomové práce. Tento současný trend 

nakládání s dešťovými vodami je v návrhu akceptován.  

 

Srážkové vody ze zelených a z jiných propustných ploch zájmového území nejsou do 

výpočtu zahrnuty. Předpokládám, že se budou přirozeným způsobem zasakovat. 



47 

 

Z jednotlivých objektů budou srážkové vody pomocí dešťové kanalizace svedeny 

gravitačně do vsakovacích nádrží. Předčištěné srážkové vody z komunikací a parkovišť, 

bude provedeno v odlučovači ropných látek. Budou rovněž vsakovány pomocí 

vsakovacích nádrží nebo trativodů na zájmovém území. K návrhu vsakovacího zařízení by 

bylo zapotřebí znát koeficient vsaku, který je mimo jiné výstupem z geologického 

průzkumu. V kapitole 3.1.6 uvádím převzaté závěry z inženýrsko-geologického posudku 

vypracovaného pro sousední objekt (dnešní UJEP), kde však koeficient vsaku není uveden.    

 

Bilance dešťových odpadních vod pro řešené území: 

Pro výpočet množství srážkových vod jsem použil racionální metodu uvedenou v normě 

ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky). Odtokové množství dešťových vod při 

15 minutovém přívalovém dešti. Periodicita návrhového deště p = 0,5 (pro města 

s jednotnou stokovou sítí s více než 5 000 obyvateli). Hodnotu intenzity směrodatného 

deště jsem použil podle podkladů Hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

Q – průtok dešťových vod [l/s]  

ψ – součinitel odtoku (střechy: 0,9, asfaltové a betonové vozovky: 0,9, dlažby se zálivkou 

spár 0,9, dlažby se zapískovanými spárami: 0,7) 

Ss – plocha v [ha] 

qs – intenzita směrodatného deště uvažované periodicity [l/(s*ha)] – 167 l/(s*ha) 

 

• Celkový průtok dešťových vod ss qSQ ⋅⋅=ψ =  

= (0,9*0,48*167) + (0,7*0,05*167) + (0,7*0,24*167) + (0,9*0,12*167) + 

(0,7*0,30*167) + (0,7*0,12*167) = 173,179 [l/s] 

[8] 
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3.4.8 IO 04 Teplovod  

 

Inženýrský objekt zahrnuje: 

- teplovod (primér) 

- výměníková stanice 

- teplovod (sekundér) 

 

Územní plán na území města Ústí nad Labem doporučuje v maximální míře využívat 

systém CZT v lokalitách, kde je systém rozvinutý a umožňuje realizaci nových odběrných 

míst připojováním na stávající rozvody.  

 

Pro vytápění a ohřev teplé vody 13 – ti bytových domů bude využito teplo dodáváno ze 

systému CZT.  Stávající podzemní rozvod tepla (primér) vede přes severní část řešeného 

území. Zařízení je v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., společnost zajišťuje dodávku tepla od 

zdroje (Teplárna Trmice, a. s.) k odběrateli. Navržený teplovod (primér) od místa napojení 

na konci ulice Hanzlíčkova až k výměníkové stanici (rozměry: 5 x 4 m) je navržen v 

nezpevněném terénu dvou-trubkovým systémem (pára – voda). Od výměníkové stanice 

povede ve dvou cirkulačních větvích (voda – voda) pro severní a jižní bytový areál systém 

teplovodu (sekundér). Ten povede nejkratší možnou trasou pod povrchem k jednotlivým 

bytovým domům. Návrh byl konzultován s pracovníkem společnosti ČEZ Teplárenská, a. 

s., který odsouhlasil pro účely diplomové práce možné zajištění dodávky tepla dle 

vypočteného objemu tepelné energie. Z největší pravděpodobností by společnost ČEZ 

Teplárenská, a. s. zajišťovala nejen dodávku tepla, ale i realizaci samotného vedení 

teplovodu od místa napojení až k měřícímu zařízení ve výměníkové stanici.  

 

Vedení musí respektovat svislé a vodorovné vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí při 

souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Vedení navrženého teplovodu je graficky znázorněno na výkresu Návrh technické 

infrastruktury – Energetika.  
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Tab. 5 Rekapitulace rozsahu navrženého vedení tepla 

Druh 
Délka (m) 

Zpevněné plochy Nezpevněné plochy Celkem:  
teplovod (primér) 2,0 73,1 75,1 

teplovod (sekundér) 157,5 336,6  494,1 
Celkem: 159,5 409,7 569,2 

 

Bilance potřeby tepla pro bytové domy:  

Pro výpočet jsem zvolil následující postup: zvolil jsem charakteristický objekt, v mém 

případě bytový dům „B7“. Pro tento bytový dům jsem stanovil tepelnou charakteristiku, a 

následně uplatnil na celý objem zástavby v řešeném území. Výpočty jsem provedl podle 

skript Inženýrské sítě, kapitola 9.2.1 Potřeba tepelného příkonu. [9] 

 

Použité symboly ve výpočtu pro potřebu tepla pro vytápění: 

P – tepelný příkon pro vytápění [W]  

Vi – obestavěný prostor [m3]  

qi – tepelná charakteristika [W/(m3*K)]  

Tinterní – průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

Texterní – výpočtová teplota venkovního prostředí (-12°C) 

Eroč – roční potřeba tepla [GJ/rok]  

n – počet topných dní v roce pro Ústí nad Labem (221 dnů) 

Te-stř – průměrná vnější teplota v topném období pro Ústí nad Labem (3,6°C) 

 

• Tepelný příkon pro vytápění ( )externíerníii TTqVP −⋅⋅=∑ int = 5357*0,6*(18+12) = 

96426 W = 96,4 kW 

Tepelný příkon pro 13 bytových domů = 1253,2 kW 

 

• Roční potřeba tepla pro vytápění ( ) 4,86int ⋅⋅−⋅⋅= − nTTqVE střeerníroč = 

5357*0,6*(18-3,6)*221*86,4*10-6 = 883,8 GJ/rok  

[9] 

Roční potřeba tepla pro 13 bytových domů = 11489,4 GJ/rok 

 

Použité symboly ve výpočtu pro potřebu tepla pro ohřev TUV: 

Ptuv – teplený výkon pro ohřev TUV [kW]  

Kd – součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2)  
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a – specifická spotřeba TUV na obyvatele [l/(osoba*den)] (60 l/osoba*den) 

b – počet obyvatel odebírajících TUV  

cw – měrné teplo vody  [kJ*kg-1*K-1] (4,187 kJ*kg-1*K-1) 

TZDR – nejnenižší teplota studené vody [°C] (10°C) 

TTV – nejvyšší teplota teplé vody [°C] (60°C) 

tohřevu – doba, po kterou TUV během dne ohřívám [sec] (14400 sec) 

Etuv - ročx – roční potřeba tepelné energie [GJ/rok]  

klet – koeficient snížení v letním období (0,8)  

 

• Potřeba tepelného výkonu pro ohřev TUV 
( )

w
ZDRTV

dtuv c
TTba

KP ⋅
−⋅⋅

⋅=
14400

=         

  = 1,2*(60*30*(60-10))/14400*4,187 = 31,4 kW 

Tepelný výkon pro 13 bytových domů = 408,2 kW 

 

• Roční potřeba tepelné energie pro ohřev vody 

( )( ) ( )( )letwZDRročtuv knncTbaE ⋅−+⋅⋅−⋅⋅=− 36060
 
= 

= (60*30*(60-10)*4,187)*(221+(360-221)*0,8)*10-6 = 125,2 GJ/rok 

Roční potřeba tepelné energie pro 13 bytových domů = 1627,6 GJ/rok 

[9] 

 Celková potřeba tepla pro návrh výměníkové stanice (13 bytových domů): 

• Tepelný příkon pro vytápění = 1253,2 kW 

• Tepelný příkon pro TUV = 408,2 kW 

• 10 % ztráty 

• Celkem = 1827,5 kW 

 

3.4.9  IO 05 Zásobování elektrickou energií  

 

Inženýrský objekt zahrnuje: 

- kabelové vedení VN  

- distribuční trafostanice 

- kabelové vedené NN včetně domovních rozvaděčů 

- kabelové vedení NN k výměníkové stanici  
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K distribuci elektrické energie je navrženo podzemní kabelové vedení VN 22 kV, které 

bude napojeno na stávající podzemní kabel VN do 35 kV (v majetku ČEZ Distribuce, a. s.) 

v ulici Hoření. Nové podzemní vedení VN napájí navrženou typovou distribuční 

trafostanici 630 kVA o půdorysných rozměrech 1740 x 1940 mm.  

 

Z distribuční trafostanice umístěné v zájmovém území povedou tři podzemní trasy NN 0,4 

kV, které budou zajišťovat distribuci elektrické energie k severnímu, jižnímu bytovému 

areálu a výměníkové stanici. Převážná část podzemní kabelové trasy NN je navržena 

v přidruženém prostoru (chodníku), zakončení vedení NN je v domovních rozvaděčích 

navržených u vstupů do jednotlivých bytových domů. Hloubkové, směrové uložení a 

křížení s vedením ostatních inženýrských sítí je v souladu s normou ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabelové trasy jsou graficky zakresleny 

na výkresu Návrh technické infrastruktury – Energetika.  

  

Tab. 2 Rekapitulace rozsahu navrženého vedení elektrické energie 

Druh 
Délka (m) 

Zpevněné plochy Nezpevněné plochy Celkem:  
trasa VN 0,0 9,0 9,0 
trasa NN 481,6 207,1  688,7 

trasa NN (VS) 151,7 2,0 153,7 
Celkem: 633,3 218,1 851,4 

 

Bilance potřeby elektrické energie: 

Pro výpočet potřeby (příkonu) elektrické energie pro bytové domy podle specifické 

potřeby účelové jednotky, konkrétně bytu, jsem zvolil stupeň elektrifikace B1 – byt 

s osvětlením, drobnými spotřebiči a elektrickým sporákem s troubou (5,5 kW/byt). 

 

Použité symboly ve výpočtu: 

Pb – celkový příkon pro řešené území [kW]  

Pb – celkový příkon pro účelovou jednotku [kW]  

Pbi – specifický příkon pro účelovou jednotku [kW]  

n – počet účelových jednotek 130 bytů 

βn – soudobost pro n bytů (0,31) 

Pv – celkový příkon pro výtahy [kW] – 13 objektů * 3 kW = 39 kW  

Psp – celkový příkon pro společné prostory [kW] – 13 objektů * 2 kW = 26 kW 
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Pao – celkový příkon pro areálové osvětlení [kW] – 1,61 kW (viz výpočet pro areálové 

osvětlení) 

Pvs – celkový příkon pro výměníkovou stanici [kW] – 6 kW  

 

• Výpočet celkové příkonu pro účelovou jednotku nbib PnP β⋅⋅= = 130*5,5*0,31 = 

221,65 kW 

• Výpočet celkové příkonu vsaospvb PPPPPP ++++= = 221,6+39+26+1,61+6 =  

= 294,2 kW 

[8] 

Pro 130 bytových jednotek navrhuji jednu typová distribuční trafostanice o výkonu 630 

kVA. 

  

3.4.10 IO 06 Sítě elektronických komunikací   

Sítě elektronických komunikací dále jen SEK, jejíž je vlastníkem a provozovatelem 

společnost Telefónica Czech Republic, a. s. Sítě SEK umožňují přenos služeb jako 

internet, televizi, kamerové systémy, datové a hlasové služby. Napojení bytových domů je 

možné na souběžnou podzemní trasu optického nebo metalického kabelu, který je uložen 

v nezpevněném terénu a vede podél východní hranice řešeného území. Převážná část 

navržené kabelové trasy (optický kabel) vede v souběhu s vedením NN, tedy 

v přidruženém prostoru (chodníku). Rozvod je ukončen v domovním rozvaděči, který je 

umístěn v exteriéru u každého bytového domu. Celá trasa byla navržena v souladu 

s normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Celá trasa vedení 

je situačně zakreslena na výkrese Návrh technické infrastruktury – Energetika. Součástí 

přílohové části diplomové práce je také vyjádření o existenci těchto sítí v zájmovém území 

a informace k podmínkám napojení.    

 

- délka kabelové trasy pod zpevněnou plochou – 483,7 m  

- délka kabelové trasy pod nezpevněnou plochou – 210,3 m  

- celková délka kabelové trasy – 694 m  

 

3.4.11 IO 07 Veřejné osvětlení  

Osvětlení navržené komunikace MO 6/30 a chodníků k obytným domům bude zajišťovat 

podzemní kabelový rozvod, který bude připojen na stávající rozvod veřejného osvětlení 
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v ulici Hoření. Majitelem veřejného osvětlení je město Ústí nad Labem, správce a 

provozovatel je společnost ELTODO. Přesná trasa stávajícího vedení veřejného osvětlení 

nebyla v získaných digitálních podkladech zakreslena, takže trasu jsem volil podle 

umístění stávajících stožárů.  Přechod přes komunikaci bude řešen bezvýkopovou 

technologií (délka 10,6 m), z důvodu snížení finančních nákladů a technických problémů, 

které by vznikly při klasické výkopové technologii. Na ulici Panoramatická budou do 

zelených ostrůvků, které rozdělují podélná parkovací stání, umístěné 8 – mi metrové 

stožáry, osazené 150 W  SHC. Propojení bude kabelem CYKY například 4B x 16. 

Navržená trasa kabelu veřejného osvětlení povede v chodníku, při souběhu a křížení 

ostatních inženýrských sítí musí být dodrženy vodorovné a svislé vzdálenosti minimálního 

krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Návrh rozmístění 

osvětlovacích stožárů a vedení kabelové trasy je zakresleno na výkrese Návrh technické 

infrastruktury – Energetika.  

 

- energetická bilance: 5 kusů svítidel po 150 W = 0,75 kW  

- délka kabelové trasy pod zpevněnou plochou – 167,7 m  

- délka kabelové trasy pod nezpevněnou plochou – 10,0 m  

- celková délka kabelové trasy – 177,7 m  

 

3.4.12 IO 08 Areálové osvětlení  

Areálové osvětlení bude nezávislé na veřejném osvětlení ulice Panoramatická. Areálové 

osvětlení bude mít vlastní napájecí bod (rozvaděč areálového osvětlení v bytovém domě 

A1, A4). Převážná část podzemní kabelové trasy, včetně 5-ti m osvětlovacích stožárů, 

osazených 70 W SHC je uložena v nezpevněném terénu v souběhu s komunikací nebo 

chodníkem. Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy 

vodorovné a svislé vzdálenosti minimálního krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. Kabelová trasa včetně rozmístění osvětlovacích stožáru je 

zakreslena na výkresu Návrh technické infrastruktury – Energetika.  

 

Severní areál bytových domů: 

- energetická bilance: 8 kusů svítidel po 70 W = 0,56 kW  

- celková délka kabelové trasy – 187 m  
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Jižní areál bytových domů: 

- energetická bilance: 15 kusů svítidel po 70 W = 1,05 kW  

- celková délka kabelové trasy – 343,3 m  

 

3.4.13 IO 09 Přeložky inženýrských sítí   

Pro dosažení požadovaného krytí dle ČSN 73 6005 u stávajících podzemních kabelů NN a 

VN, které jsou v současnosti uloženy v nezpevněném terénu, bude nutné zvýšit hloubku 

uložení pod navrženou stykovou křižovatkou na ulici Hoření u těchto sítí: 

 

- přeložka VN do 35 kV – délka přeložky 15,0 m, nejmenší dovolené krytí pod 

komunikací je 1,0 m, vedení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. 

- přeložka optického a metalického kabelu sítě elektronických komunikací – délka 

přeložky 12,0 m, nejmenší dovolené krytí pod komunikací je 1,0 m, vlastníkem a 

provozovatel vedení je společnost Telefónica Czech Republic, a. s 

 

3.4.14 IO 10 Sadové úpravy   

Velká pozornost v dalších stupních projektové dokumentace musí být věnována vhodnému 

výběru sortimentu. Základní kostru nových výsadeb by měly tvořit domácí, stanovištně 

odpovídající druhy stromů. Introdukované stromy bych doporučil používat pouze 

výjimečně. Větší podíl introdukovaných dřevin bych využil u keřových výsadeb tak, aby 

bylo dosaženo větší barevné a tvarové pestrosti a příznivého psychologického působení. 

Dalším významným prvkem, který by výrazně doplnil architektonický výraz řešeného 

území je použití pnoucích dřevin na severních fasádách bytových domů „zelené fasády“. 

Doporučený vhodný sortiment pro dané stanovištní podmínky uvádím pouze orientačně: 

Stromy: Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus serrulata, Pyrus calleryana, Sorbus 

aria  

Keře: Corylus avellana, Cotoneaster dammeri, Forsythia x intermedia, Hedera helix, 

Taxus baccata, Viburnum carlesii  

Pnoucí dřeviny: Akebia quinata, Hedera helix, Lonicera x tellmanniana, Parthenocissus 

tricuspidata 

Navržené kompoziční uspořádání se pokouší vytvořit příjemné obytné prostředí v zeleni 

s optimálním poměrem střídání světla a stínu tak, aby prostředí poskytovalo dostatečnou 

intimitu, ale zároveň neztrácelo optimistickou atmosféru prosluněného prostředí. 

Kompaktní keřové výsadby s klasickým výškovým členěním a s důrazem na dynamiku 
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proměn během roku (květy, zbarvení listů) doprovázejí především nově vzniklé příkré 

svahy. V ostatních částech řešeného prostoru je věnována pozornost zejména vhodnému 

začlenění a odclonění parkovacích stání a okolní výškové zástavby. Vzrostlé stromy 

s velkou korunou jsou situovány s ohledem na optimální oslunění obytných místností 

v bytových domech. Navržené stromy podél západní hranice řešeného území nesmí 

zabránit panoramatickému výhledu z jednotlivých domů na město, ale zároveň by měly 

v co největší možné míře chránit bytové domy před povětrností. Pnoucí dřeviny budou 

zejména použity na severní fasády bytových domů.  

 

Základní parametry vegetační úpravy: 

Řešené území: rozloha 4,019 ha 

Plocha vegetačních úprav: zeleň na veřejných prostranstvích 2930 m2 

zeleň soukromá a vyhrazená 20330 m2 

Dřeviny navržené k vysazení: 105 ks soliterních stromů 

2126 m2 nových keřů 

Plocha založených trávníků: 18204 m2 

 

3.4.15 IO 11 Rekreační a sportovní zařízení    

Celá koncepce areálů je tvořena se záměrem vytvořit klidné prostředí s dostatkem zeleně 

v okolí objektů – bydlení v zahradě. Samozřejmostí by se měl stát i drobný mobiliář 

osazený v parteru objektů, který umožní obyvatelům relaxaci i hru v rámci oplocených 

soukromých areálů. Drobný mobiliář není na výkresu Urbanistický návrh č. II rozmístěn, 

takže ani do propočtu nejsou položky zahrnuty.  

 

Do severního areálu je navrženo dětské hřiště o výměře 158 m2, které se skládá s těchto 

prvků: houpačky (určené dětem ve věku 3 – 8 let), skluzavka (určená dětem ve věku 3 – 12 

let), prolézačka – lávka s kmitajícími trámky (určená dětem ve věku 3 – 10 let), lanová 

prolézačka (určená dětem od 3 let), dopadový prostor bude vyplněn vrstvou písku. 

 

V jižním areálu je navrženo víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů o půdorysných 

rozměrech 15,5 x 22,76 a dětské hřiště o výměře 329 m2, které tvoří prvky: pískoviště 

(určeno dětem ve věku 3 – 9 let), houpačka (určeno dětem ve věku 4 – 15 let), skluzavka 

(určeno dětem od 3 – 9 let), závěsný žebřík (určeno dětem ve věku 4 –15 let), vodorovný 
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žebřík (určeno dětem ve věku 4 –15 let), hrazda trojitá (určeno dětem ve věku 4 –15 let), 

dopadový prostor bude vyplněn vrstvou písku.  

    

Všechny výrobky musí splňovat celoevropskou bezpečnostní normu pro zařízení dětských 

hřišť ČSN EN 1176, výrobky musí být schváleny Hlavním hygienikem České republiky.      

 

3.4.16 IO 12 Opěrné zídky a oplocení    

Oplocení severního (467 bm) a jižního (564 bm) bytového areálu je řešeno podezdívkou, 

do níž jsou kotveny ocelové sloupky, výplň tvoří panelové plotové dílce ze svařovaných 

drátů. Celková výška oplocení by neměla být nižší než 2m. Transparentnost plotových 

dílců bude doplňovat vhodně zvolená vzrostlá zeleň. Severní areál je zpřístupněn jednou 

vjezdovou bránou a třemi brankami. Vjezd do jižního areálu zajišťují dvě brány, přístup 

pro pěší potom osmi brankami.  

 

Vzhledem k osazení objektů do terénu je nutné provést opěrné zídky u vjezdů do 

suterénních garáží, zídky se objeví z v místech bližšího kontaktu chodníku s 

předzahrádkami a okolo kolmých parkovacích stání v čele slepých areálových komunikací. 

 

3.4.17 Orientační propočet ceny návrhu   

Propočet nákladů navržených stavebních objekty je proveden za použití cenových 

ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2012. Projektové a průzkumné práce byly oceněny podle 

výpočtu honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby podle honorářových 

zón a započitatelných nákladů. Inženýrské objekty jsou oceněny dle průměrných cen 

dopravní a technické infrastruktury pro rok 2012. Ceny stavebních pozemků byly 

odvozeny na základě srovnání cen pozemků v okolí řešeného území.  
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Tab. 7 Orientační propočet nákladů na výstavbu  

I. STAVEBNÍ ČÁST: 

Název stavebního objektu: MJ 
Počet 
MJ Kč/MJ 

Celkem 
[Kč] 

SO 01 Bytové domy m³ 13*5357 6037 420422717 

Název inženýrského objektu: MJ 
Počet 
MJ Kč/MJ 

Celkem 
[Kč] 

IO 01 Komunikace a zpevněné plochy    9395145 
komunikace MO 6/30 (živice) m² 1200 1295 1554000 
komunikace D1 (zámková dlažba) m² 2415 1047 2528505 
parkovací stání (zámková dlažba) m² 1232 1047 1289904 
chodníky pro pěší (zámková dlažba) m² 3541 896 3172736 
vodorovné a svislé dopravní značení kpl 1 850000 850000 
IO 02 Vodovod   1722060 
řad (DN 100) bm 137 1960 268520 
řad (DN 50) bm 309 1560 482040 
přípojka (DN 25) bm 211 4000 842800 
přípojka (DN 15) bm 33 3900 128700 
IO 03 Kanalizace   4004898 
stoka (DN 300) bm 379 8927 3383333 
přípojka (DN 150) bm 207 3010 621565 
IO 04 Teplovod   6153150 
teplovod (primér) bm 75 10500 788550 
teplovod (sekundér) bm 494 6000 2964600 
výměníková stanice ks 1 2400000 2400000 
IO 05 Elektrická energie   1329453 
kabelové vedení VN bm 9 3873 34857 
distribuční trafostanice ks 1 750000 750000 
kabelové vedení NN mb 842 415 349596 
domovní rozvaděč ks 13 15000 195000 
IO 06 Sítě elektronických komunikací   144352 
kabelové rozvody bm 694 208 144352 
IO 07 Veřejné osvětlení   231010 
kabelové rozvody včetně stožárů bm 178 1300 231010 
IO 08 Areálové osvětlení   451816 
kabelové rozvody včetně stožárů bm 530 852 451816 
IO 08 Přeložky inženýrských sítí   34431 
přeložka VN bm 15 2129 31935 
přeložka sítí elektronických komunikací bm 12 208 2496 
IO 10 Sadové úpravy   1339308 
výsadba stromů ks 105 2000 210000 
výsadba keřů m² 2126 300 637800 
založení trávníku m² 18204 27 491508 
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IO 11 Rekreační a sportovní zařízení   1010100 
povrch  m² 486 350 170100 
sportovní zařízení kpl 1 840000 840000 
IO 12 Opěrné zídky a oplocení   6044900 
oplocení bm 1031 5500 5670500 
opěrné zídky m³ 93,6 4000 374400 

Cena celkem za stavební a inženýrské objekty: 452 283 340 

II. PROJEKTOVÉ A PRŮUKUMNÉ PRÁCE: 

Cena celkem za projektové a průzkumné práce: 33 000 000 

III. NUS - NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY: 

5% sazba ze stavebních objektů 22614167 

Cena celkem za NUS: 22 614 167 

IV. NÁKLADY NA PROVOZNÍ SOUBORY: v diplomové práci nejsou uvažovány 

V. NÁKLADY NA SROJE, ZAŘÍZENÍ,INVEN.: v diplomové práci nejsou uvažovány 

VI. NÁKLADY NA UMĚLECKÁ DÍLA: v diplomové práci nejsou uvažovány 
VII. JINÉ INVESTICE: 

pozemky m² 40190 550 22104500 

Cena celkem za pozemky: 22 104 500 

VIII. REZERVA: 

5% sazba ze stavebních objektů 22614167 

Cena celkem rezervy: 22 614 167 

IX. OSTATNÍ NÁKLADY: v diplomové práci nejsou uvažovány 

CENA CELKEM ZA STAVBU (BEZ DPH): 553 000 000 
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4. Závěr 

 

Diplomová práce řeší možné využití zájmového území o rozloze 4,019 ha, které se nachází 

v blízkosti centra města Ústí nad Labem v obvodu Severní Terasa – Stříbrníky. Zájmové 

území je vyčleněno územním plánem města jako rozvojová plocha P11 – 13 pro hromadné 

bydlení v bytových domech, což je také v souladu se zadáním diplomové práce. Další 

neopomenutelnou charakteristikou řešeného území, je jeho pohledová exponovanost 

v rámci širších vztahů. Území disponuje výhledy do prostoru údolí Labe a celého města. 

Tato přírodní deviza, dána morfologickými podmínkami lokality, významně zvyšuje 

atraktivnost pro výstavbu bytových domů.  

 

V diplomové práci jsem navrhl dvě varianty možného řešení. První urbanistická varianta 

obsahuje návrh dvou bytových komplexů, které jsou s ohledem na orientaci ke světovým 

stranám, členitosti stávajícího terénu a tvaru sousedních objektů umístěny do zájmového 

území. První bytový komplex s označením „A“ obsahuje v první sekci bytové jednotky, 

druhá sekce slouží jako objekt služeb, který v sobě zahrnuje lékařské ordinace, kanceláře, 

bazén, fitness, squash, atd. Druhý bytový komplex s pracovním označením „B“ se skládá 

ze čtyř dvousekcových, šestipodlažních hranolů, ve kterých jsou umístěny z větší části 

bytové jednotky. Parkování pro majitelé bytů je navrženo v podzemních podlažích 

jednotlivých bytových domů. Důvodem je eliminace územních záborů. Celé území je 

doplněno o rekreační a sportovní zařízení a zóny odpočinku, které jsou architektonicky 

obohaceny o sadové úpravy parkového typu.   

 

Pro architektonické ztvárnění bytových domů je snaha o vytvoření moderního, atraktivního 

a přitažlivého bytového domu, který ve svém podání bude schopen nabídnout jiné, 

pohodlnější, ekonomicky zajímavé a pro užívání kvalitní bydlení.   

 

V obou bytových komplexech se jedná o kumulaci bytů nižší a střední velikostní kategorie, 

která je vhodná a ekonomicky dostupná pro nižší a střední ekonomické vrstvy 

obyvatelstva. Jde o bydlení, které v řadě kritérií bude ve svých měřitelných standardech 

srovnatelné s úrovní individuálních forem, bude však mít přednosti ve spektru 

uživatelských služeb. Nejde o renesanci panelového domu, který byl typický pro 

hromadnou výstavbu našich sídlišť koncem minulého století. 
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Ve druhé urbanistické variantě je území rozděleno navrženou místní obslužnou 

komunikací na dva obytné areály, severní a jižní. Celkově se jedná o návrh třinácti 

bytových domů, se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, které 

bude sloužit majitelům bytových jednotek k parkování. Celkové řešení umožnilo vytvořit 

rodinný charakter bydlení s předzahrádkami. Dispoziční řešení bytů je plošně i obsahově 

nadstandardní. Celkové řešení umožňuje v I. NP vytvořit rodinný charakter bydlení 

s předzahrádkami. Dispoziční řešení bytů je plošně i obsahově nadstandardní. Byty mají 

vždy dvojí hygienické vybavení – ve společné zóně je navržena vždy toaleta s umyvadlem 

a v soukromé zóně je pak dle velikosti bytu jedna nebo více koupelen. V rámci většiny 

bytů je umístěna komora nebo šatna. Obývací pokoj je obvykle přímo propojen s kuchyní, 

která se tak stává součástí obytného prostoru a společné zóny.   

 

Domy jsou osazeny s dostatečnými odstupy s možností zapojit do meziblokových prostor 

vzrostlou zeleň, která vytvoří polosoukromé klidové prostory.  

 

Nedílnou součástí navržených bytových domů je i návrh dopravní a technické 

infrastruktury. Jednotlivé kapacitní nároky na množství dodaných medií jsou ověřeny u 

správců sítí, kteří pro účely diplomové práce poskytli patřičná vyjádření, ve kterých 

odsouhlasili dodávky v potřebném množství a s požadovanými technickými parametry. 

Dále je řešeno odvádění splaškových vod z jednotlivých navržených objektů. Likvidace 

srážkových vod není dořešena do konečné podoby z důvodu nedostupnosti některých 

vstupních údajů. Nedílnou součástí návrhu vybrané varianty je orientační propočet 

investičních nákladů, avšak jeho podrobnost odpovídá stupni projektové dokumentace.  

 

V závěru bych chtěl konstatovat, že i když jsem pro vypracování diplomové práce použil 

veškerých znalostí získaných studiem i dosavadní pracovní praxí, nelze navrhované řešení 

pokládat za definitivní. Jedná se pouze o studijní práci, která splňuje podle mého mínění 

zadání. Pro reálné využití v praxi by si zasloužil daný objem bytové výstavby podrobnější 

analýzy navržených řešení. Některé podklady nutné k dopracování hlubších analýz jsou 

značně zpoplatněny a pro účely diplomové práce jsou nedostupné. Jedná se například o 

konkrétní inženýrsko – geologický posudek, ekonomickou studii návratnosti apod.  
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Parcela . Vým ra m² Druh pozemku Vlastnická práva
1568/1 3005 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
977/35 61 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4373/6 15558 ostatní plocha
Hájek Vladimír Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 

Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4373/1 1009 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4373/7 2902 ostatní plocha Guttmanová Alice, Walden drive 604, Beverly Hills, LA, Spojené státy
4373/9 30 ostatní plocha Guttmanová Alice, Walden drive 604, Beverly Hills, LA, Spojené státy
4373/8 12 ostatní plocha Guttmanová Alice, Walden drive 604, Beverly Hills, LA, Spojené státy
4373/10 5708 ostatní plocha Univerzita Jana Evangelisty PURKYN  Ho ení 3083/13, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
4896/1 1214 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4373/2 277 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 4899/42 75 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4899/11 46569 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4897/2 8459 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4897/9 4257 ostatní plocha
Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 

Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4897/7 603 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4897/10
923 ostatní plocha

Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 
Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4897/8 30 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4897/11 17
ostatní plocha

Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 
Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 4373/5 28
ostatní plocha

Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 
Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
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 4373/4 64 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4340/2 14833  ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
 1568/5 1328 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
1568/3 1110 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
1568/2 2371 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4228/1 1532 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 1544/1 4106 zahrada
Hanauer Jáchym,  Ke Stírce 617/26, Praha, Kobylisy, 182 00, Hanauer Ji í Ing., Hanzlí kova 2100/11,             

Ústí Nad Labem, Severní Terasa, 400 11

4899/25 2374 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4899/45 404 ostatní plocha Michal Zbyn k Mgr., Na Slovance 1963/42, Praha, Libe  (Praha 8), 182 00
4949/418 12668 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
1540/9 688 orná p da Michal Zbyn k Mgr., Na Slovance 1963/42, Praha, Libe  (Praha 8), 182 00
1538 2244 orná p da Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

1530/3 7406 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 4895/14 947 ostatní plocha
Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 

Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
 4895/1 2648 ostatní plocha Houžvi ka Jaromír Ing., D lnická 1140, Lomnice nad Popelkou, 512 51
4897/1 9067 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4897/6 354 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

4897/12 49 ostatní plocha
Hájek Vladimír, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11, Mužíková Miloslava 

Králova výšina 677/53, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
4894/5 3221 ostatní plocha Univerzita Jana Evangelisty PURKYN  Ho ení 3083/13, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
4340/1 12519 ostatní plocha Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01

celkem:      4,0190

Legenda:

977/36
977/5   pozemky sousedící p ímo s ešeným územím

   pozemky ešeného území

Vým ra pozemk  ešeného území

ha



PŘÍLOHA. II FOTODOKUMENTACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

ulice Hoření  

 

sousední areál rektorátu UJEP na severní hranici řešeného území 

 



 

bytové domy sousedící na jižní hranici s řešeným územím 

 

 

 

ulice Hanzlíčkova  

 



 

celkový pohled na řešené území (pohled z budovy rektorátu UJEP) 

 

 

 

pohled na severní část řešeného území (pohled z budovy rektorátu UJEP) 
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P íloha k Vyjád ení .j.: 189733/12 íslo žádosti: 0112 826 405

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 
odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 
prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré
náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 
vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 
možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 
pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                          
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 
parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica
bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                             

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica
a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  (je áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o 
ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti 
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,
• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,
• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s vydáním 
Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 
spole nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Bedná  Miroslav, Masarykova 20 Ústí nad Labem, tel: +420 47 555 3152.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Územní studie lokality 
"St íbrníky" v Ústí nad Labem trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na 
stávající sí  spole nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 
vydání územního rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu 
územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu 
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 
spole nost Telefónica, uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 
vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 
silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost Telefónica Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , koncového 
bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti Telefónica (vztahuje se k síti v tších územních 
celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav ení smlouvy o 
smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude upravovat p edevším 
realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k dot eným nemovitostem. 
Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 189733/12 íslo žádosti: 0112 826 405

Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko echy sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 475553111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

SITEL, spol. s r.o. - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00  Praha 4
I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Ji í Ji í ek, mobil: 602203473, e-mail: jjiricek@sitel.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
I :                25772104                                                         DI : CZ 25772104

kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz
Daniel Vondrá ek, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
I :                44255501                                                         DI : 

kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Petr Libora

se sídlem: Zlon ice 79, PS  278 01
I :                14923777                                                         DI : CZ480108002

kontakt: Petr Libora, mobil: 602128959, e-mail: pavel.libora@tiscali.cz

ŠINDY, spol. s r.o.

se sídlem: Za Mototechnou 1375/7, 1500 00 Praha 5. Odšt pný závod: Zho elecká 1123/14, 460 01 Liberec 1
I :                25017063                                                         DI : CZ25017063

kontakt: Jaroslav Forejt, mobil: 775753197, e-mail: jaroslav.forejt@sindy.cz

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
I :                25467069                                                         DI : CZ 25467069

kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
I :                47785781                                                         DI : CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu
Ji í Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu
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