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A. TEXTOVÁ ČÁST 

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Zadání územní studie 
Cílem územní studie je stanovení urbanistické koncepce lokality, určené pro bydlení a to vymezením ploch 

veřejného prostranství a ploch soukromých.  
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou územním plánem, kdy prioritou celkového urbanistického 

řešení je kontinuita vývoje urbanistické struktury obce s cílem chránit kulturně historické hodnoty území.  
Při uplatnění zásad urbanistické koncepce je nezbytné respektovat jedinečný charakter původního prostředí. Nově 
navrhovaná zástavba bude navazovat na pozitivní prvky architektury původní. 

Územní studie bude v souladu s cíli a úkoly územního plánování, především bude zajišťovat udržitelný rozvoj 
lokality, který spočívá ve vyváženém vztahu soukromých a veřejných zájmů, bude zajišťovat hospodárné využití 
lokality s ohledem na příznivé životní prostředí, bude rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
architektonického a urbanistického dědictví. 

Územní studie jako územně plánovací podklad bude v části „A“ řešeného území, která je Územním plánem 
obce Tršice navržena pro bydlení čisté, sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území, v části „B“, která 
je dle platného územního plánu nezastavitelným územím orné půdy bude použita jako podklad pro změnu ÚPO 
Tršice.  

1.1.1 Seznam vstupních podkladů  
_ platná územně plánovací dokumentace (Územní plán obce Tršice) 
_ katastrální mapa 

1.1.2 Vymezení řešeného území  
Lokalita se nachází v severní části obce Tršice, navazuje na stávající zástavbu bydlení a občanské 

vybavenosti. Dle platného ÚPn obce Tršice se jedná o zastavitelné území Bč/1s – čisté bydlení v rodinných domech 
s jedním nadzemním podlažím, zastřešených sedlovou střechou a nezastavitelnou plochou orné půdy (část 
pozemků parc.č. 1016/28, 37-46 a 1016/1 k.ú. Tršice).  

1.1.3 Zásady funkční regulace  
Lokalita je zařazena do funkční plochy B3, D6. 

1.1.3.1 Plochy bydlení (bydlení čisté – Bč)  

Přípustné využití  
- RD s pozemky a polohou neumožňující významnější podíl jiných činností 
- vestavěné garáže, případně samostatné garáže na pozemku RD 

 

Výjimečně přípustné využití  
- drobná vestavěná občanská vybavenost (obchod, služby, drobná kulturní a společenské eventuálně 

ubytovací zařízení 
- rekreační bydlení ve stávajících objektech 
- drobné dílny bez negativního vlivu na okolí 
- velmi omezený chov domácího zvířectva 

 

Nepřípustné využití  
- bytové domy 3 a více PN 
- občanská vybavenost a provozovny přesahující lokální význam 
- OV a provozovny a sklady v samostatných objektech 
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- provozovny výroby, obchodu, služeb s většími plošnými a prostorovými nároky 
- dtto s negativními vlivy přesahující hranice vlastního pozemku 

 

1.1.3.2 Doprava (D)  

Přípustné využití  
- plochy silniční a železniční 
- pěší trasy a cyklostezky 
- účelové komunikace 
- garáže a odstavné plochy, které nejsou součástí jiné funkční plochy 
- doplňkové zařízení související s hlavní funkcí (technické, hygienické, provozní, skladovací, ČSPH, aj. …) 
- navazující plochy nevyužitelné pro jiné účely 
- liniové stavby technické infrastruktury 

 

Výjimečně přípustné využití  
- zařízení bez přímé souvislosti s hlavní funkcí splňující podmínky silničního správního orgánu 

 

Nepřípustné využití  
- jiné stavby s výjimkou sítí technické infrastruktury 

1.1.3.3 Podmínky prostorového uspořádání  

Veškerá nová výstavba musí svými proporcemi a v maximální míře i arch. pojetím a použitými materiály 
odpovídat tradičnímu charakteru zástavby. 
 
Maximální výška zástavby:  

Výstavba přízemních objektů s využitým podkrovím (výška římsy cca do 7 m nad střední úrovní terénu, 
celk. výška max. 9,5 m nad terénem). 
 
Struktura zástavby: 

Volně stojící RD omezovat výhradně na parcely přesahující š. 20 m. U stávajících širokých parcel volit větší 
šířku objektu na úkor výšky. 

(Územní plán obce Tršice, 2006) 

1.1.4 Stávající stav  
V současnosti jsou pozemky na ploše Bč/1s využívány převážně jako zahrady u rodinných domů a orná 

půda. Severní část území byla digitalizací map zahrnuta do nezastavěného území. Řešeným územím také prochází 
stávající významné elektrické vedení distribuční soustavy NN.  

1.2 Urbanistická koncepce  

1.2.1 Koncepce řešení  
Územní studie určuje vymezení ploch veřejného prostranství a umístění uliční čáry a stavební čáry, včetně 

výšky zástavby a způsobu zastřešení.  
Základní osa členění území tak vychází z umístnění komunikace II. třídy II/436 ve směru na Doloplazy a 

vedení distribuční soustavy NN. Na uvedenou komunikaci navazují příčné ulice. Prostupnost území je vyřešena  
ve všech směrech díky novému uličnímu skeletu. Ve střední části obou příčných komunikací v severní a střední 
části lokality a u propojovacího chodníku v jižní části jsou umístěna veřejné prostranství, která poskytují možnost 
pro zbudování aktivní i pasivní každodenní rekreace všech věkových skupin obyvatelstva. Podél příčných a 
vertikální komunikací jsou umístěny vjezdy k budoucím rodinným domům. Záměrem bylo vytvořit klidné prostředí 
pro bydlení a relaxaci obyvatel. 

Území je pojato jako obytná zóna. Řešené území je mírně svažité k východu i k západu. Šířka stavebních 
parcel je rozdílná. Minimální šířka je 20 m, maximální cca 35 m. Vzhledem k těmto okolnostem se uvažuje se 
zástavbou samostatně stojících rodinných domů. Hloubka parcel je přibližně od 20 m do 50 m. Zastavovací 
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podmínky jednotlivých parcel nejsou specifikovány, stavby budou umísťovány dle platné legislativy. V návrhu 
jednotlivých domů je nutno respektovat zajištění parkování vozidel na pozemku. Stavební čára se nachází 5 m  
od hranice pozemku. 

 
Výhody řešení – 

- relativně velké pozemky 
- jednoduché dopravní obsloužení 
- relativně malé množství zpevněných ploch 

1.2.2 Struktura zástavby 
Je navržena solitérní zástavba rozvíjející rezidenční charakter lokality. Objekty budou umisťovány podél 

veřejných prostranství ulic. Stanovení šířky ulice je základním předpokladem pro kvalitu veřejného prostoru. 
Umístění budoucích rodinných domů je dáno umístěním stavební čáry, a to 5 m od hranice pozemku. Hloubka 
zástavby je stanovena na 12 m. Maximální výšková hladina zástavby je stanovena územním plánem obce. Je 
stanoven tvar střechy sedlový s linií hřebene rovnoběžnou s ulicí.  
 

Veřejné prostranství -  
Výkresy koncepce dopravy a technické infrastruktury naznačují umístění jednotlivých prvků dopravní a 

technické infrastruktury, včetně umístění zeleně. Určujícím prvkem pro rozmístění jednotlivých prvků je dešťová 
kanalizace, resp. zasakovací systém dešťových vod.  

 

Zázemí pro děti - 
V severní části etapy III. by měla být umístěná plocha dětského hřiště, primárně určena pro nejmenší. Je 

uvažováno s dětským hřištěm, lavičkami a solitérní zelení. 

1.2.3 Etapizace 
Výstavbu bude možné rozdělit do etap, rozdělených příčnými komunikacemi – I. etapa (severní část lokality) 

a II. etapa (střední část lokality) a III. etapa (jižní část lokality).  Před realizací severní části etapy I. b, která byla 
vlivem digitalizace mapového podkladu zahrnuta do nezastavěného území, je nutná změna územního plánu a tuto 
část zahrnout do zastavitelné plochy obce. V jednotlivých etapách bude nutné vybudován příslušný počet 
parkovacích stání, aby nedošlo ke koncentraci parkovacích stání z celé lokality v jednom místě. 

obrázek 1  Výkres etapizace 
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1.3 Koncepce dopravy 

1.3.1 Priority 
Prioritou návrhu je rozlišitelnost charakteru veřejného prostoru a zapojení stávajících komunikací  

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

1.3.2 Silniční doprava 
Základní dopravní skelet v řešeném území je dán umístěním stávajících komunikací. Víceméně ortogonální 

systém je ze západu napojen na stávající místní komunikaci II. třídy II/436 ve směru na Doloplazy dvěma stykovými 
křižovatkami pro motorová vozidla. Dále je navrženo napojení v jižní části na stávající sjezd u objektu 
administrativní budovy TZ a.s.  

1.3.3 Křižovatky 
V zájmovém území je navrženo celkem 6 stykových křižovatek. Vlastní provedení napojení křižovatek 

respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti veškerou požadovanou dopravou. 
 
K1 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení severní části lokality na stávající 
komunikaci II. třídy.  Vlastní úhel napojení vychází z vedení inženýrských sítí a činí cca 86°. 
K2 - Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu propojení navrhovaných komunikací P1a a 
P2. Vlastní úhel napojení činí cca 73°. 
K3 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení střední části lokality na stávající 
komunikaci II. třídy.  Vlastní úhel napojení vychází z vedení inženýrských sítí a činí cca 86°. 
K4 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu propojení navrhovaných komunikací P2 a 
P3a. Vlastní úhel napojení činí cca 66°. 

1.3.4 Komunikace 
Základní návrhové parametry komunikace jsou: 

Jízdní pruh    2,5 - 3,5 m 
Šířka parkovacího stání   2,0 m (podélné) 

     3,5 m (pro vyhrazená parkovací stání) 
Délka parkovacího stání   6,0 m (podélné) 

 Odvodňovací pruh komunikace 1,0 – 3,0 m 
Návrhová rychlost   50 km/h, resp. 20 km/h v obytné zóně 
Šírka pruhu pro chodce   1,5 m  

 
P1 (P1a a P1b) -   

funkční skupina    D1 
šířka uličního profilu    12 – 16,5 m 

 
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ. Místní komunikace je navržena  

v následujícím šířkovém uspořádání -  
Zklidněná obousměrná dvoupruhová komunikace (P1a) je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem  

k zástavbě části I. a II. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, zelený pás šířky 1 m a vjezdy k rodinným domům. 
Směrem k zástavbě části III. a IV. následuje pruh pro parkování šířky 2 m, eventuálně pás pro zasakování, zelený 
pás šířky 1 m a vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K1 a K2. Ve střední části (P1b) je 
umístěn zelený ostrůvek šířky cca 3,5 m, který rozděluje komunikaci na dvě obousměrné jednopruhové 
komunikace. 
 
P2 

funkční skupina    D1 
šířka uličního profilu    7 m 
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Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci ve směru sever > jih. Místní komunikace je navržena  
v následujícím šířkovém uspořádání -  

Zklidněná obousměrná komunikace je navržena v celkové šířce 5,0 m. Směrem k zástavbě části II., IV., VI. a 
VII. následuje pruh pro parkování šířky 2 m a vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K2 a 
sjezdem u objektu administrativní budovy TZ a.s. 

 
P3 (P3a a P3b) -   

funkční skupina    D1 
šířka uličního profilu    10 – 15,5 m 

 
Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci ve směru západ > východ. Místní komunikace je 

navržena v následujícím šířkovém uspořádání -  
Zklidněná obousměrná komunikace (P3a) je navržena v celkové šířce 6,0 m. Směrem k zástavbě části III. a 

IV. následuje pruh pro parkování šířky 2 m a vjezdy k rodinným domům. Směrem k zástavbě části V. a VI. následuje 
pruh pro parkování šířky 2 m, eventuálně pás pro zasakování, a vjezdy k rodinným domům. Jedná se o spojnici mezi 
křižovatkami K3 a K4. Ve střední části (P3b) je umístěn zelený ostrůvek šířky cca 5,5 m, který rozděluje komunikaci 
na dvě obousměrné jednopruhové komunikace. 

1.3.5 Statická doprava 
Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 73 6110, informace o účelových 

jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek) vychází z návrhu zastavění této územní studie. Uvedená 
bilance je tedy předpokladem a nezohledňuje přesnou skutečnou budoucí zastavěnost území, ani ovlivnění návrhu 
reálným řešením uličních profilu (sjezdy apod.). Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak 
nemotoristickou dopravu a zejména pro pěší, parkovací stání na terénu budou navržena výhradně podél 
komunikací. Bilance odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů. 

1.3.5.1 Bilance statické dopravy 

Bilance je určena z ''příkladu zástavby'' odvozením počtu bytů, ploch, obyvatel a potřeby parkovacích a 
odstavných stání z výměr zastavených ploch. Jedná se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

 
Celkový počet stání pro řešené území se vypočte podle vzorce: 

N = Oo · ka + Po · ka · kp 
 
kde: 
    N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (území) 
    Oo - základní počet odstavných stání 
   Po - základní počet parkovacích stání  
  ka - součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 
    kp - součinitel redukce počtu stání pro posuzované území (neuplatňuje se u bytových staveb) 
  
Počet účelových jednotek na 1 stání  
Odstavná stání -  

Obytný dům – rodinný 
- byt nad 100 m2 celkové plochy    0,5 

 
Parkovací stání – 
 Obytné okrsky      20 
 

Bilance odstavných a parkovacích stání – 
37x bytová jednotka (nad 100 m2)    = 74 stání (odstavná) 
148 osob v objektech     = 8 stání (parkovací) 
 
ka … součinitel vlivu stupně automobilizace …   1,00 
kp … součinitel redukce počtu stání …   1,00 
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N = Oo · ka + Po · ka · kp 

N = 74 · 1 + 8 · 1  = 82 stání 

Parkovací místa jsou situována podél komunikací, odstavná stání budou řešena v rámci jednotlivých 
stavebních záměrů. 

1.4 Koncepce inženýrských sítí 

1.4.1 Zásobování vodou 

1.4.1.1 Stávající stav 

Západně od řešeného území podél komunikace II. třídy směrem na Doloplazy se nachází stávající veřejný 
vodovodní řad PVC DN 100.  

1.4.1.2 Navržené řešení 

Pro danou lokalitu je nutné navrhnout veřejný vodovodní řad, který bude zajištovat zásobování 
navržených objektů pitnou a požární vodou a rovněž bude sloužit pro vnější požární zásah. Pro plochy s rodinnými 
domy vodovod zajistí minimálně 4 l/s. Dle předběžných výpočtů bude třeba zajistit průměrnou denní spotřebu  
0,22 l/s, maximum pak 0,60 l/s. Nově navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod vedoucí podél 
komunikace II. třídy ve směru na Doloplazy.  

Nově navržený vodovodní řad bude zokruhován. Jedná se o finální stav vodovodních řadu  
v dané lokalitě, který bude napojen na stávající vodovodní potrubí PVC DN 100 – viz výkresová dokumentace.  
Na navrženém vodovodu budou osazeny v potřebných vzdálenostech venkovní hydranty pro vnější požární zásah. 
Pro každý objekt bude přivedena samostatná vodovodní přípojka. 
 
Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody: 
obyvatelstvo     130 l/os/den 
 
Bilance potřeby pitné vody 
Etapa I. 
18 rodinných domů     18 x 4 obyvatelé á 1 RD = 72 obyvatel 
Celková potřeba vody:   72 x 130 = 9 360 l/den = 0,11 l/s 
 
Etapa II. 
16 rodinných domů     16 x 4 obyvatelé á 1 RD = 64 obyvatel 
Celková potřeba vody:   64 x 130 = 8 320 l/den = 0,09 l/s 
 
Etapa III. 
3 rodinných domů     3 x 4 obyvatelé á 1 RD = 12 obyvatel 
Celková potřeba vody:   72 x 130 = 1 560 l/den = 0,02 l/s 
 
Koeficienty nerovnoměrnosti potřeby vody: 
koef. denní nerovnoměrnosti     kd = 1,5 
koef. hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,8 
 
Průměrná denní spotřeba   Qp = 148 x 130 = 19 240 l/den = 19,24 m3 /den = 0,22 l/s 
Max. denní spotřeba   Qd = 1,5 x 0,22 = 0,33 l/s 
Max. hodinová spotřeba   Qh = 1,8 x 0,33 = 0,60 l/s 
 
Potřeba požární vody podle ČSN 730873 dle typu zástavby - 
Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 –  

hydranty ve vzdálenosti 200 od objektu /400 m mezi sebou 
dimenze potrubí – DN 80 mm, odběr Q = 4 l/s 
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1.4.2 Kanalizace pro veřejnou potřebu 

1.4.2.1 Stávající stav 

Západně od řešeného území podél komunikace II. třídy směrem na Doloplazy se nachází stávající veřejná 
kanalizace PVC DN 300.  

1.4.2.2 Navržené řešení 

Splašková kanalizace 
Řešené území budoucí zástavby bude z hlediska splaškových vod odkanalizováno oddílnou stokovou 

soustavou. Splaškové vody z jednotlivých navržených objektů budou likvidovány pomocí splaškové kanalizace, 
která bude provedena jako gravitační.  Splaškové odpadní vody budou odvedeny na obecní čistírnu odpadních vod 
prostřednictvím stávajícího systému obecní splaškové kanalizace, na který se nová zástavba napojí v místě 
komunikace II. třídy směrem na Doloplazy. Průtok splašků je předpokládán stejný jako potřeba pitné vody, tj. cca 
19,24 m3/den. Každý objekt bude vybaven vlastní kanalizační šachtou, která bude umístěna na pozemku vlastníka 
nemovitosti.  

 
Nakládání s dešťovou vodou -  
Nakládání s dešťovou vodou je navrženo ve dvou variantách. Volba varianty je závislá především  

na způsobu hospodaření s dešťovými vodami, které vyplyne z podrobného hydrogeologického průzkumu. 
 
Varianta I.  
Tato varianta uvažuje s likvidací srážkových vod zasakováním.  Vzhledem k charakteru povrchů je 

předpoklad, že při příznivých hydrogeologických podmínkách bude možné veškeré srážkové vody zasakovat. 
Dešťové vody z veřejného prostranství budou svedené do zásaku (vsakovací pruhy) s drenážní systémem a 
bezpečnostním přepadem, dešťové vody ze soukromým objektů budou přednostně likvidovány na pozemku 
investora a to v návaznosti na HGP – viz část Koncepce hospodaření s dešťovými vodami. Nezasáknutý přebytek 
dešťových vod z komunikací a střech bude sveden do dešťové kanalizace. Volba technického způsobu vsakování 
musí být v souladu s TNV 75 9011. Tato varianta je uvažována v grafické část studie. 

 
Varianta II. 
V případě, že nebude možné zasakování dešťových vod, odvodnění komunikací se provede pomocí 

průlehů s částečným zasakem a následným odvedení přebytku do retenčních nádrží s řízeným vypouštěním  
do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze soukromým objektů budou přednostně likvidovány na pozemku investora, 
kdy přebytky budou taktéž řízeně vypouštěny do dešťové kanalizace. 
 
Bilance splaškové vody 
148 obyvatel    130 l/os/den 
 
Průtok splaškových vod   Qp = 19,24 m3 /den 
Max. hodinový průtok    Qhmax = 19,24 x 5,9 /24 = 4,73 m3/hod …. 1,31 l/s 
 

Zpracovatel studie odkanalizování upozorňuje na nutnost detailního propočtu spádových poměrů v dané 
lokalitě v návaznosti na konfiguraci jednotlivých kanalizačních stok. 

1.4.3 Zásobování elektřinou 
Zajištění dodávek elektrické energie bude možno v požadované lokalitě po úpravě rozvodu sítě NN a 

výstavby (odhadem) jedné kioskové kompaktní trafostanice. Veškeré tyto investice provede společnost ČEZ 
Distribuce a.s. na své náklady. Nová trafostanice s kapacitou pro celou lokalitu bude umístěna v ploše veřejného 
prostranství v etapě I. v prostoru rozšíření středového ostrůvku. Z této trafostanice budou rozvedeny kabely NN 
podél vnějších hranic uličních profilů k jednotlivých připojovacím skříním.  

Kabel veřejného osvětlení bude napojen ze stávající lampy veřejného osvětlení vedené podél komunikace II. 
třídy směrem na Doloplazy. Kabel bude připoložen ke kabelům NN. 
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Pro jeden RD je uvažováno s jističem  25A. 
Pro veřejné osvětlení    4x25A. 
 
Celkem pro lokalitu tedy 37 x 25A + 4 x 25A = 1 025 A 
 
Technické údaje: 
Jmenovité pracovní napětí NN:   3/PEN AC 400V/230V, 50Hz TN/C 

3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz TN/S 
Ochrana proti přetížení a zkratu: 

Ochrana proti přetížení a zkratu v objektu bude zabezpečena jističi. 
 
Ochrana před dotykem neživých částí:  
Ochrana před dotykem neživých částí elektrického zařízení je navrhnuta dle: CSN 33 2000 4-41-ed2 

- automatickým odpojením od zdroje 
- doplňková ochrana proudovým chráničem 
- místní doplňující pospojování 

 
Rozvodná soustava VN:    střídavá IT, 3x22000 V, 50Hz 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení nad AC 1000 V, dle CSN EN 
61936-1 a PNE 33 0000-1 páté vydání. 
 
Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí): 

krytem 
  přepážkou 

zábranou 
polohou 

 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 

ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
rychlé automatické odpojení od zdroje 
 
Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným bodem a ochranného uzemnění 

do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení v souladu s CSN EN 50522. 

1.4.4 Zásobování plynem 
V lokalitě bude vedeno potrubí středotlakého plynovodu, které bude napojeno na stávající vedení. 

Instalované maximum: 

1 RD … 2,5 m3/hod 
37 RD… 2,5 x 37 = 92,5 m3/hod 

1.4.5 Telekomunikační vedení 
Navrhované objekty rodinných domů budou napojeny na síť elektronických komunikací (hlasové a datové 

služby) veřejné komunikační sítě. Hlasové i datové služby v jednotlivých objektech budou řešeny optickými nebo 
metalickými přípojkami. Prostor pro vedení telekomunikačních a datových kabelů je vymezen v profilu 
komunikace. Napojení bude možné na vedení procházející podél komunikace II. třídy směrem na Doloplazy, viz 
výkresová dokumentace. 

1.4.6 Odpadové hospodářství 
Pro lokalitu je uvažováno s jedním místem pro umístění odpadních kontejnerů. V těsné blízkosti 

kontejnerového stání je vhodné umístit parkovací stání. 

1.5 Koncepce hospodaření s dešťovými vodami 
Nakládání s dešťovou vodou je navrženo ve dvou variantách. Volba varianty je závislá především  

na způsobu hospodaření s dešťovými vodami, které vyplyne z podrobného hydrogeologického průzkumu.  
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V řešené lokalitě se předpokládá s likvidací dešťových vod z veřejných prostranství zasakovacím systémem 
přes zatravněnou plochu, kdy dochází k filtraci nerozpuštěných látek, iontové výměně a adsorpci těžkých kovů a 
uhlovodíků a k biologickému rozkladu rozložitelného znečištění. 

 
Varianta I. 
Tato varianta uvažuje s likvidací srážkových vod zasakováním.  Vzhledem k charakteru povrchů je 

předpoklad, že při příznivých hydrogeologických podmínkách bude možné veškeré srážkové vody zasakovat. 
Dešťové vody z veřejného prostranství budou svedené do zásaku (vsakovací pruhy) s drenážní systémem a 
bezpečnostním přepadem. Dešťové vody z jednotlivých rodinných domů budou zachytávány na příslušném 
pozemku v retenčních jímkách a to v návaznosti na HGP. Zásobní nádrže na užitkovou vodu lze využít pro závlahu 
zahrad, případně jako užitkovou vodu pro objekty rodinných domů. Nezasáknutý přebytek dešťových vod 
z komunikací a střech rodinných domů bude sveden do dešťové kanalizace. Volba technického způsobu vsakování 
musí být v souladu s TNV 75 9011.  

Drenážní potrubí zasakovacího systému bude provedeno z potrubí PEHD DN 100 celkové délky 1300 m. 
 
Varianta II. 
V případě, že nebude možné zasakování dešťových vod, odvodnění komunikací se provede pomocí 

průlehů s částečným zasakem a následným odvedení přebytku do retenčních nádrží s řízeným vypouštěním  
do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze soukromým objektů budou přednostně likvidovány na pozemku investora, 
kdy přebytky budou taktéž vypouštěny do dešťové kanalizace. 

1.5.1 Množství dešťových vod 
Řešená oblast bude rozdělena na 2 propojené části – východní a západní. Západní část bude 

odkanalizována do dešťové kanalizace vedené podél komunikace II. třídy směrem na Doloplazy. Východní část 
bude odkanalizována jižně u objektu pily.  

Výpočet zahrnuje množství dešťové vody z komunikace, přilehlých částí vjezdů k objektům a zeleného 
pásu. Odvodnění střech domů je předpokládáno do retenčních jímek na pozemcích stavebníků s bezpečnostním 
přepadem do zásaku na pozemku investora. 
 
Hydrologická bilance mezi přítokem a odtokem do vsakovacích objektů: 

Přítok = Odtok 

i . (Ared + Avsak) . t/1000 = 3 600 . Qvsak . t + Vvz 
  
kde  Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v mě (výpočet dle ČSN 75 9010) 

i

n

i

ired
AA ψ⋅=∑

=1

 

 Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v m2  
Ai… půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 

ψ … součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu určitého druhu  
   komunikace –    0,5 
   zatravněné plochy –   0,05 
 

Avsak … vsakovací plocha zařízení v mě (výpočet dle ČSN 75 9010) 









+⋅=⋅= b

h
LbLA

vz

vsak
2

´  

L … délka podzemního prostoru v m 
b …  šířka podzemního prostoru v m 
hvz… výška propustných stěn v m 
 
Dle ČSN 75 9010 byly vsakovací zařízení posuzovány pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání  

od 5 min do 72 hod. Jako nejkritičtější se ukázala doba trvání srážek 5 min – 24 hod*, kdy přítok do vsakovacího 
zařízení je rychlejší než vsakovaný odtok. V tomto případě byl posouzen i retenční objem pro zadržení srážkových 
vod Vvz a doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr.  
Pozn. – Koeficient vsaku je orientačně uvažován 5 . 10 -6. Pro přesný návrh je nutný hydrogeologický průzkum. 
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Etapa I. -  

t hd i Avsak Qvsak Ared Přítok Odtok Vvz Tpr 

min /hod mm mm/hod m2 m3/s m2 m3 m3 m3 s hod 
5 min 10 120,0 715,33 0,001788325 3585,604 43,009 0,536 42,47 23750 6,597 

10 min 15,4 92,4 715,33 0,001788325 3585,604 66,234 1,073 65,16 36437 10,12 
15 min 18,7 74,8 715,33 0,001788325 3585,604 80,427 1,609 78,82 44074 12,24 
20 min 20,9 62,7 715,33 0,001788325 3585,604 89,890 2,146 87,74 49065 13,63 
30 min 23,6 47,2 715,33 0,001788325 3585,604 101,502 3,219 98,28 54958 15,27 
40 min 25,4 38,1 715,33 0,001788325 3585,604 109,244 4,292 105 58687 16,3 
60 min 27,9 27,9 715,33 0,001788325 3585,604 119,996 6,438 113,6 63500 17,64 

120 min 31,9 16,0 715,33 0,001788325 3585,604 137,200 12,876 124,3 69520 19,31 
4 hod 33,6 8,4 715,33 0,001788325 3585,604 144,511 25,752 118,8 66408 18,45 
6 hod 34,5 5,8 715,33 0,001788325 3585,604 148,382 38,628 109,8 61373 17,05 
8 hod 35,4 4,4 715,33 0,001788325 3585,604 152,253 51,504 100,7 56337 15,65 

10 hod 36,3 3,6 715,33 0,001788325 3585,604 156,124 64,380 91,74 51302 14,25 
12 hod 37,2 3,1 715,33 0,001788325 3585,604 159,995 77,256 82,74 46266 12,85 
18 hod 39,9 2,2 715,33 0,001788325 3585,604 171,607 115,883 55,72 31160 8,655 
24 hod 41,3 1,7 715,33 0,001788325 3585,604 177,629 154,511 23,12 12927 3,591 
48 hod 56,1 1,2 715,33 0,001788325 3585,604 241,282 309,023 - - - 
72 hod 63 0,9 715,33 0,001788325 3585,604 270,959 463,534 - - - 

Celková navrhovaná zasakovací travnatá plocha činí cca 740 m2. 

1.6 Koncepce zeleně 
Zeleň tvořící rekreační zázemí v rámci jednotlivých částí bude realizována zejména kombinací výsadby 

stromu, keřů a zatravnění v souvislých plochách přednostně na plochách veřejných prostranství. Konkrétní 
vegetační a sadové úpravy budou řešeny s návrhem zástavby v navazujících stupních PD. Koncepce zeleně ve 
veřejném prostoru ulic vychází z liniové výsadby stromů, kdy jednotlivé ulice budou lemovány uličním 
stromořadím. Stromy tvořící stromořadí budou umístěny v pruzích pro zeleň umístěné mezi parkovacími stáními. 
Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky a prostorové uspořádání jednotlivých ulic, snášely 
zatížení okolního prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem v průběhu celého roku. Zeleň se stává 
spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo navazuje i na své okolí. Navrhované druhové složení 
dřevin je jedno z možných řešení, volba druhů bude zohledňovat charakter venkovského prostředí. Vedení 
inženýrských sítí (včetně ochranných pásem) je navrženo tak, aby sítě nekolidovaly s navrhovanou výsadbou 
stromů. 

Výsadba stromů ve stromořadí je umístěna ve sponu nejvíce cca 30 m. Na okrajích uličního profilu příčných 
komunikací jsou mezi uliční čarou a komunikací navrženy zelené zatravněné pruhy. Šířky zelených pruhů jsou 
uvedeny ve výkrese koncepce dopravy. Stromy budou umístěny také do zelených ostrůvků v ulicích.  

Vzhledem k členitosti území bude odděleno veřejné prostranství od soukromých pozemků vhodnými 
architektonickými prvky maximální výšky 1 m.   

V severní části bude rozhraní mezi zastavěnou plochou a volnou zemědělskou krajinou řešeno zahradami 
(nejlépe zeleným lemem ovocných stromů) a ve východní části pak stávající krajinnou zelení.  

 
Doporučený sortiment: 

Jednostranné stromořadí: 
CORYLUS COLURNA (líska turecká) 
ACER RUBRUM (javor červený) 
PRUNUS AVIUM „Plena“ (třešeň ptačí plnokvětá) 

 
Stávající zeleň v kolizi s navrhovanými stavebními objekty bude odstraněna. V případě zachování stávající 

zeleně (stromů) je zapotřebí při realizaci provádět opatření proti poškození jejich nadzemní či podzemní částí 
(kořenového systému). 
 
V Tršicích 05/2017  

MgA.,Ing. arch. Lukáš Blažek 



Územní studie Tršice – Nad rybníkem 

 

S t r á n k a  13 | 14 
 

DOKLADOVÁ ČÁST 
- příloha č. 1 Zadání územní studie  
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