




ANOTACE 

OBSAH 

ZADÁNÍ             3 

ÚVOD              4

           

ČČÁST_PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT          5 

 SHRNUTÍ PROJEKTU, BILANCE NÁVRHU        6 

 SCHÉMA ŘEŠENÍ ÚZEMÍ          7 

 ÚZEMNÍ PLÁN      1_25 000     8 

 VRSTEVNICE       1_25 000     9 

 ŠIRŠÍ VZTAHY ÚZEMÍ     1_25 000     10 

 ANALÝZA_BYDLENÍ, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY  1_25 000     11 

 ANALÝZA_DOPRAVA, VEŘEJNÁ VYBAVENOST 1_25 000     12 

 KONCEPT A STRATEGIE ŘEŠENÍ         13 

 PROSTOROVÁ STRUKTURA     1_4000      14 

 FUNKČNÍ SITUACE     1_4000      15 

 NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA          16 

 NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA          17 

 

DIPLOMNÍ PROJEKT            18 

 ČÁST_URBANISMUS           19 

  PRŮVODNÍ ZPRÁVA + SCHÉMA NÁVRHU       20 

  NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  1_1000      21 

  DETAIL PARTER_HLAVNÍ NÁMĚSTÍ  1_500      22 

  MOBILIÁŘ_HLAVNÍ NÁMĚSTÍ         23 

  DETAIL PARTER_ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ  1_250      24 

  MOBILIÁŘ_ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ         25 

  URBANISTICKÉ ŘEZY    1_1000      26 

  DETAIL_SKLADBY POVRCHŮ   1_25      27 

  NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA            28-30 

  VIZUALIZACE…              31-33 

 ČÁST_ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA         34 

  PRŮVODNÍ ZPRÁVA          35 

  VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ ZELENĚ  1_1000      36 

  SEZNAM POUŽITÉ ZELENĚ            37-38 

  DETAIL_TRVALKOVÝ EXTENZIVNÍ ZÁHON 1_250      39 

  DETAIL_BAHENNÍ A POBŘEŽNÍ ROSTLINY 1_250      40 

 ČÁST_ARCHITEKTURA           41 

  PRŮVODNÍ ZPRÁVA          42 

  KNIHOVNA_PŮDORYS 1NP   1_250      43 

  KNIHOVNA_PŮDORYS 2NP   1_250      44 

  KNIHOVNA_PŮDORYS 3NP   1_250      45 

  KNIHOVNA_PŮDORYS 4NP   1_250      46 

  KNIHOVNA_ŘEZY    1_250      47 

     

 

 

 

 

KNIHOVNA_POHLEDY    1_250      48 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 1NP  1_250      49 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 2NP  1_250      50 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 3NP  1_250      51 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 1PP  1_250      52 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 2PP  1_250      53 

  OBCHODNÍ CENTRUM_PŮDORYS 3PP  1_250      54 

  OBCHODNÍ CENTRUM_ŘEZY   1_250      55 

KONCERTNÍ HALA_PŮDORYS 1NP  1_300      56 

KONCERTNÍ HALA_PŮDORYS 2NP  1_300      57 

KONCERTNÍ HALA_PŮDORYS 3NP  1_300      58 

KONCERTNÍ HALA_PŮDORYS 4NP  1_300      59 

  

 ČÁST_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA         60 

  TECHNICKÁ ZPRÁVA          61 

  KOORDINAČNÍ SITUACE SÍTÍ   1_1000      62 

  ULOŽENÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI   1_50      63 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY          64 

 

  

  





















































































































TTECHNICKÁ ZPRÁVA 

Jedná se o přestavbu celého postindustriálního území bývalého výrobního areálu Avia Letňany, konkrétně 

plocha zaujímá cca 77 ha. Převážnou část plochy tvoří obytná zástavba, dále pak ostatní doplňující 

objekty veřejné vybavenosti a administrativa. V projektu je předpokládáno zrušení veškerých stávajících 

inženýrských sítí v areálu a kompletní vybudování nových a to dle potřeb navržené zástavby a dále také 

z důvodu nedostupnosti podkladů o stávajícím stavu trasování sítí (ve školní úloze). Nové vedení sítí je 

navrženo v souladu s novou dopravní infrastrukturou a je tedy vedeno pod veřejnými komunikacemi či 

v přidruženém dopravním prostoru, přípojky jsou navrženy na pozemky jednotlivých budov. Veškeré sítě 

musí být vedeny v souladu s ČSN 736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a dodržovat 

ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenost potrubí od sebe. V diplomním projektu je řešena 

centrální část území a pro bilanci konkretních přípojek jsou zahrnuty tři objekty a to knihovna, nákupní 

centrum a koncertní budova. Dále je řešeno zásobování vodou navrhovaného vodního jezírka v centrální 

části parku.  

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Pro potřebu zásobování území pitnou vodou je počítáno s napojením na vodovodní řád, jehož vlastníkem a 

provozovatelem jsou Pražské vodovody a kanalizace a.s. Tento vodovod zásobuje témeř celé území Prahy 

vodou z úpravny vody Želivka. Napojení na stávající vedení vodovodu je uvažováno v severní části území, 

konkrétně na trasu v ulici Kostelecká, dále pak napojení na západním okraji z ulice Novosvětská od 

stávajících rodinných domů. Kapacitu stávajícího vodovodního řadu je nutno odborně posoudit výpočtem. 

Nové trasy pro vodovodní řady jsou navrženy z PVC ve vyhovující kapacitě, případně budou vedeny 

v chráničce pod hlavními dopravními komunikacemi. Trasování vodovodu je přednostně vedeno v prostoru 

pod chodníkem min. 1,5 m pod povrchem.  

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Tato vyhláška je v souladu s předpisy  EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Vodní prvky umístěné ve veřejném prostoru je uvažováno zásobovat dešťovou vodou, která bude 

zachytávána do velké akumulační nádrže umístěné v prostoru pod hlavním náměstím. Do této nádrže bude 

sváděna srážková voda z celého území nově navržené čtvrti a to oddílnou dešťovou kanalizací. Zbytková 

voda bude odváděna potrubím do stávající jednotné kanalizace. Následně dojde k přefiltrování vody od 

mechanických nečistot, aby neucpávaly vodovodní trysky použité v parteru náměstí a poté také 

k chemickému odstranění nečistot pro použití vody do nově vytvořené vodní nádrže umístěné nad 

náměstím (jezírko). Vzhledem k výškovém rozdílu mezi zachytávací nádrží vody a navrženým jezírkem bude 

použito přečerpávací stanice pro dopravení vody do jezírka. Voda z jezírka bude přes soustavu filtrů opět 

vracena do nádrže a bude tak stále cirkulovat. Při nadměrném množství srážkových vod bude voda z 

akumulační nádrže odváděna do stávající jednotné kanalizace v ulici Veselská samostatnou kanalizační 

přípojkou. Další bezpečnostní přepad může být vyveden do retenční nádrže, ze které se voda bude 

postupně vsakovat do okolí. Naopak při podrůměrných srážkových úhrnech bude jezírko sloužit jako suchý 

poldr, s využitím rostlin umožňujícím naplnit oba tyto extrémní klimatické jevy. Je to vhodné řešení 

likvidace srážkové vody v urbanizovaném prostředí, sníží se tak odvod dešťové vody do městského 

odtokového systému a zárověň se sníží používání pitné vody z veřejného vodovodu.    

 

ODVOD ODPADNÍ VODY 

Navržené kanalizační řady budou napojeny na stávající v přilehlých komunikacích, které ohraničují řešené 

území nové čtvrti, konkrétně ulice Kostelecká, Tupolevova a Veselská. V této oblasti je stávající 

kanalizace vedena jako jednotná (nutno odborně posoudit kapacitu sítě). Nově navržené vedení bude řešeno 

oddílným systémem odvodu odpadních vod. Veřejná kanalizační síť tak bude odlehčena o srážkovou vodu 

z poměrně velkého nově vzniklého území, ta bude využíváná pro zásobování vodních prvků (viz. předchozí 

odst.). Dále je v území uvažováno vybudování akumulačních nádrží pro zachytávání dešťových vod na 

závlahu městské zeleně. Nové kanalizační potrubí bude vedené pod novými pozemními komunikacemi 

v hlavním dopravním prostoru minimálně 1,8 m pod povrchem vozovky a v příslušném sklonu pro odvod 

splaškové a dešťové vody samospádem.  

 

NAKLÁDÁNÍ S TUHÝMI ODPADY 

V daném území se předpokládá produkce běžného komunálního odpadu vzhledem k funkčnímu využití pro 

bydlení a nenáročné provozy. Samostatně musí být řešen odvoz odpadů z technologického parku 

vybudovaného na severním okraji areálu. Lze předpokládat, že vzhledem k výzkumným aktivitám nebude 

produkován pouze komunální odpad ale případně i nebezpečný odpad lidkvidovaný dle z. 185/2001 Sb., Zákon 

o odpadech.  

Všechny objekty určené pro bydlení mají vymyzený prostor pro ukládání komunálního odpadu uvnitř budovy 

či na chráněném místě na pozemku. U budov veřejné vybavenosti se také předpokládá vymezení tohoto 

prostoru uvnitř budovy. Pravidelný odvoz bude prováděn jednou za týden firmou zajišťující svoz 

komunálního odpadu k likvidaci.  

Kontejnery na tříděný odpad budou v oblasti rozmístěny v docházkových vzdálenostech od sebe (cca 300m) 

na veřejně přístupných místech. Předpokládá se použití velkoobjemových podzemních kontejnerů, které 

budou také vyváženy jednou za týden nebo dle potřeby pověřenou firmou. Tyto kontejnery jsou umístěny 

pod dlažbou ulice a nenarušují tak čisté moderní město a zárověň podporují recyklování odpadů.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM – v řešeném území se nepředpokládá.  

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Navržené trasy budou napojeny na stávající soustavu podzemního vedení NN v ulici Tupolevova a 

Kostelecká. Stávající sítě je nutné odborně posoudit pro ověření kapacity. V celém území bude nově 

vybudovaná síť podzemního vedení NN, trasy budou vedeny pod novými pozemními komunikacemi 

v přidruženém dopravním prostoru. Budou přednostně vedeny pod chodníkem v minimální hloubce 0,35 m 

v případě vedení pod vozovkou v hloubce minimálně 1,0 metru.  

TELEKOMUNIKACE 

Navržené trasy budou napojeny na stávající v okolním území, předem je nutno ověřit kapacitu sítí. 

Všechny nové trasy jsou vedeny pod komunikacemi v přidruženém dopravním prostoru.  



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  

Uvažuje se využití teplených čerpadel jako alternativního zdroje energie pro jednotlivé domy pro ohřev TUV 

a případně dohřev otopné vody. Tepelná čerpadla budou na principu přenosu tepla země/voda, kdy se teplo 

z okolního prostředí odnímá pomocí svislých zemních vrtů.  

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM – napojení na primární nadzemní horkovod zásobující Prahu vedením z Mělníka, 

veden při ulici Tupolevova a Kostelecká. Teplonosné médium o teplotě 160°C bude primárním potrubím 

přivedeno do výměníkové stanice, která bude umístěna v západní části území co nejblíže nadzemnímu 

potrubí. Ve stanici se teplo předá vodě do rozvodné sekundární sítě k jednotlivým objektům. Potrubí 

v jednotlivých objektech bude končit v technické místnosti, kde musí být umístěna další objektová 

předávací stanice v této soustavě centrálního zdroje tepla. Napojení na otopnou soustavu by mělo pro 

hospodárnost být tlakově závislé se směšovacími čerpadly. Pro dostatečné ohřátí otopné vody a 

k přípravě TUV budou použita ještě tepelná zemní čerpadla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek https://publi.cz/books/177/02.html 

1_ primární okruh 2_sekundární okruh 3_elektrárna Mělník (odpadní teplo) 4_ čtvrťová předávací stanice 

5_domovní předávací stanice velká 6_bytové domy (větší objekty) 7_předávací stanice malá 8_rodinné 

domy 

 

VÝPOČET ZÁKLADNÍ BILANCE (knihovna) 

PPOTŘEBA VODY 

Zaměstnanci   - knihovna – 15 stálých zaměstnanců 

(14 m3/rok/os)  - galerie – 1 stálý zaměstnanec 

(60 m3/rok/os)  - kavárna – 2 stálí zaměstnanci 

 

Návštěvníci (počet zařizovacích předmětů) 

(2 m3/rok/os) - knihovna – 3 700 m2/2,5m2 = max. 1500 osob  1WC na 100 os 

       - 8 WC ženy, 4 WC muži, 4 pisoáry, 4 WC pro invalidy (1/patro) + 2WC sál 

(2 m3/rok/os) - galerie – 400 m2, 100/2m2+300/10m2 = max. 80m osob  1WC na 100 Ž, 1WC na 100 M,  

1 PISOÁR na 50 M 

      - 2 WC ženy, 1 WC muži, 2 pisoáry, 1 WC pro invalidy 

 

(60 m3/rok/mytí)- kavárna – 60 osob dle míst k sezení  1WC na 10/20 Ž, 1WC na 10/40 M,  

      1 PISOÁR na 10/40 M 

         - 2 WC ženy, 2 WC muži, 2 pisoáry, 1 WC pro invalidy 

Celkem = 15x14 + 1x14 + 2x60 + 100 000x2 + 10 000x2 + 2x60 = 220 500 m3/rok 

 

Požadavky - Městské standardy pro území Prahy: 

• výpočet potřeby vody Qd v m3/den (průměrná denní potřeba) 

 Q
d
= 220500/365 = 605 m3/den 

• výpočet potřeby vody Qdmax v m3/den (maximální denní potřeba) 

 Q
d,max

= Q
d
 x k

d
 = 605 x 1,5 = 907,5 m3/den 

 k
d 
= součinitel denní nerovnoměrnosti (1,5) 

• výpočet potřeby vody Qhmax v l/s(maximální hodinová potřeba) 
Q

h,max
= Q

d,max
 x k

h
 / 24 = 907,5 x 2,3 / 24 = 87 m3/hod = 87x1000x3600 = 24 l/s  2x DN 100 

 K
h 
= součinitel hodinové nerovnoměrnosti (2,3) 

• předpokládaná roční potřeba vody v m3/rok 

 220 500 m3/rok 

 

KANALIZACE 

 

Výpočtový průtok dešťových a splaškových vod [ l/s ]: 

Q
rw
= 0,33 Q

ww
 + Q

r
 + Q

pr
 = 0,33x6,08 + 0 + 0 = 2,0 l/s  DN 70 (nelze kvůli připojení WC)  DN100 

Q
ww
 - průtok splaškových odpadních vod [l/s] 

Q
r
 - odtok dešťových vod [l/s]  oddílná kanalizace 

 Q
r
= i . A . C = 0,03x1640x1,0 = 50 l/s  DN 250 

i - intenzita deště = 0,03 l/s. m2 

A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2] 

C - součinitel odtoku dešťových vod [-] 

Q
pr
 – odtok průmyslových vod [l/s]  není 

Pokud je průtok Q
rw
 průtok Q

ww
, dimenzuje se svodné potrubí na průtok Q

ww 

 

 

 = 0,7x√77,5 = 6,08 l/s 

DU - výpočtové odtoky [l/s] 

K - součinitel odtoku [-]  0,7 budovy občanského vybavení 

Zařizovací předmět x odtok     –  Záchodová mísa se splachovací nádržkou – 22x2,0 = 44 

- Umyvadlo – 25x0,5 = 12,5  

- Pisoárové stání – 4x0,2 = 0,8 

- Sprcha – 3x0,6 = 1,8 

- Výlevka – 6x2,5 = 15 

- Dřez – 2x0,3 = 0,6 

- Automatická myčka – 1x0,8 = 0,8 

 

 



AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

POLDR 4100 m²

JEZÍRKO 3500 m ••

LEGENDA

JEDNOTNÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TRASA VODOVODNÍHO ŘÁDU

PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL

TEPLOVODNÍ POTRUBÍ

0 10  20  50   80[m]



MÍSTNÍ KOMUNIKACE

asfalt. koberec mastixový pro obrusné vrstvy 40 mm

spojovací postřik
asfalt. beton pro ložné vrstvy 60 mm

obalové kamenivo středozrnné 50 mm
vibrované kamenivo 180 mm

štěrkodrť 200 mm

štěrkopískový podsyp
flexibilní drén z PVC r=150mm

ochranná geotextilie

násyp úrodnou zeminou

původní terén

dlažba 60 mm

ložní vrstva písek 40 mm

štěrkopískový podsyp
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