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ČÁST A_PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT 

NÁVRH URBANISTICKÉHO ROZVOJE LOKALITY U VRBENSKÝCH RYBNÍKŮ 
 



 

Historie 

       Českobudějovické kasárny Čtyři Dvory postavil statkář Karel Ploner v letech 1915-

1916. Lokalita má tvar trojúhelníku, která je ohraničena ulicemi E. Rošického, Husova 

třída a novou propojkou Strakonická - M. Horákové. Čelní postavení u křižovatky s ulicí 

O. Nedbala zabírá budova štábu. Další přilehlé budovy tvořily písmeno V. Čtyři Dvory 

byly v té době samostatnou vesnicí. V roce 1916 Karel Ploner nové budovy pronajal 

105. Artilerie Regiment. I po válce byly kasárny využívané dělostřeleckým plukem č. 105 

a dalšími jednotkami. Kasárny odprodala československá armáda a v roce 2001 byly 

předány městu.  

Současnost 

       V současné době je lokalita prázdným prostorem. První budovy se začaly bourat 

od roku 2011. Většina staveb kasáren Čtyři Dvory byly srovnány se zemí. Stavby 

chátraly, statika byla narušena vlhkostí zdí a kasárny obývali bezdomovci. Zůstala 

jediná stavba, která městu nepatřila, a to budova štábu u křižovatky s ulicí O. Nedbala. 

Nyní je zde nově zřízeno shromaždiště odpadů, aby se eliminovaly černé skládky 

především na sídlišti Máj. První novou stavbou je hokejové centrum Pouzar. Dalším 

přetvořením zdevastovaného území je vybudování soudobého městského parku pro 

všechny věkové kategorie. Na Husově třídě vyrost nový bytový dům Kasárna, který 

nabízí energeticky úsporné byty. 

       Volná plocha je velkou příležitostí pro vytvoření nové městské čtvrti.  K příjemnému 

a kvalitnímu městskému prostředí kladně přispívá ojedinělá příroda, která do území 

vstupuje ze severozápadu. Je důležité pečlivě uvážit, jak se s prázdným prostorem 

naloží, aby dotvoření levobřežní části města bylo atraktivní a plnohodnotné.  

       Řešená plocha je definována jako plocha smíšené obytné funkce a plocha 

umístění stavby nadměstského  významu s výstavbou koncertního a kongresového 

centra. Plocha má plnit funkci polyfunkčního městského centra.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: http://forum.valka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://peterth.rajce.idnes.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://peterth.rajce.idnes.cz 



Fotodokumentace současného stavu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova štábu u křižovatky s ulicí O. Nedbala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejové centrum Pouzar v ulici E. Rošického 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytový dům Kasárna na Husově třídě 
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Shromaždiště odpadů uprostřed lokality                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napojení na kruhový objezd nové propojky Strakonická-M. Horákové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídliště Vltava - pohled od hokejového centra Pouzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariéra podél Husovy třídy 



Sídliště Máj - pohled z ulice E. Rošického          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulice Nadporučíka Křečana - pohled od hokejového centra Pouzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídliště Máj - pohled z parku 4Dvory                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariéra podél Husovy třídy 
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Shrnutí analytické části 
       

       Lokalita u Vrbenských rybníků v Českých Budějovicích leží na samotné špičce klínu 

přírodních ploch vnikajících od severozápadu do městského prostoru. Lokalita se 

nachází na místě bývalých kasáren a vojenského cvičiště Čtyři Dvory mezi dvěma 

největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Jedná se o zdevastované území 

vyvíjející se přirozeně bez zásahu člověka. Návrh v nové lokalitě má za úkol revitalizovat 

vojenský prostor. V přilehlých oblastech sídlišť Máj, Vltava a Šumava žije čtyřicet tisíc 

obyvatel. Nový návrh v lokalitě by měl být logickým zázemím, které bude navazovat 

na Vrbenské rybníky a ze západu na Branišovský les. 

    

 Širší vztahy   

       Lokalita je určena jako plocha k obnově nebo opětovnému využití. V řešené 

lokalitě zůstala pouze jedna nedotčená budova štábu a nově v lokalitě vzniklo 

hokejové centrum Pouzar, nový bytový dům s občanským vybavením v parteru a 

veřejné prostranství park Čtyři Dvory. Lokalitu je možné obsloužit ze dvou přiléhajících 

silnic III. třídy. Z Husovy třídy a ulice E. Rošického. V lokalitě v nedávné době vznikly i 

nové ulice, které zatím nedovolují průjezd celou lokalitou. Jsou to ulice T. G. Masaryka, 

Poručíka Vondráčka, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana. Ze severozápadu k 

lokalitě přiléhá soustava rybníků a lesy. Celá tato lokalita je přírodní rezervace s 

významnými krajinnými prvky. V této významné lokalitě je i několik ÚSES s lokálním i 

regionálním centrem.  

 

Limity v území 

        Nejzásadnějším limitem, který je nutno respektovat je evropsky významná lokalita 

NATURA 2000 -  Vrbenské rybníky (CZ0313138) a Ptačí oblast Českobudějovické rybníky 

(CZ0311037, vymezená nařízením vlády č. 405/2009 Sb.). Jedná se o významný krajinný 

prvek vodní plochy a lesů s ochranným pásmem. Významný krajinný prvek je 

registrovaný a je národní přírodní památkou. Dalším důležitým limitem je lokální a 

regionální centrum ÚSES. V přírodní rezervaci se nachází i kulturní památka - území s 

archeologickými nálezy I. kategorie. Řešené území se nachází mimo záplavové území 

Q100, ale většina území spadá do území zvl. povodně pod vodním dílem. Dalšími limity, 

s kterými je třeba počítat jsou ochranná pásma dopravy a technické infrastruktury. 

Jedná se o ochranné pásmo letiště se zákazem výškových staveb, ochranná pásma 

vodovodů, produktovodů, rádiových směrových spojů, elektřiny, trafostanic a 

telekomunikací.  

 

Územní plán platný + funkční a prostorová analýza 

       Podle územního plánu je zamýšleno v lokalitě vybudovat plochy smíšeně obytné, 

plochy sportu a rekreace, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní infrastruktury 

a areál nadměstského významu. Ve vedlejších lokalitách převažuje funkce kolektivního 

bydlení s nejvyšším počtem podlaží 10. Jako druhá funkce převažují plochy smíšeně 

obytné. Dále je zde bydlení individuální v rodinných domech, sportovní areály a pásy 

zeleně parkové nebo městské. 

 

Hodnoty a problémy - vyhodnocení 

      Hodnotou krajinou a přírodní je Natura 2000, což je evropsky významná lokalita 

přírodní rezervace a také ptačí oblasti. Místo Vrbenských rybníků je krásné svým 

krajinným rázem. V přírodní rezervaci se nachází archeologické naleziště I. třídy. 

Lokalita bývalých kasáren je spojena dopravní osou s centrem města České 

Budějovice, které je památkovou rezervací s významnými kulturními památkami. V 

řešené lokalitě se nachází urbanisticky významná struktura se stávající budovou štábu. 

Přímo v lokalitě se nenachází žádný chráněný objekt, nejbližší kulturní památky se 

nachází ve čtvrti České Vrbné nebo v centru Českých Budějovic.  V urbanistickém 

návrhu bude možno pracovat s napojením lokality na stávající síť cyklostezek, na 

zelené pásy městské a parkové zeleně, spojení Vrbenských rybníků s Branišovským 

lesem, který se nachází za sídlištěm Máj, turistickými trasami, napojení lokality na 

veřejné prostory českobudějovického Výstaviště nebo na Vltavské břehy údolní nivy s 

vodní cestou.  

       V plánech územních se plánuje nová propojka ulice Strakonické a M. Horákové, 

která má podle plánů vést v zářezu s dvěma ekodukty. Je nutné tuto myšlenku lépe 

zpracovat v návrzích, zda budou dva ekodukty stačit. Dále se musí počítat s hrozbou 

zvýšeného hluku od přiléhajících silnic bariérovými budovami. V lokalitě se počítá s 

umístěním stavby nadměstského významu. Dále je třeba zachovat stávající hokejové 

centrum Pouzar, nový bytový dům a budovu štábu a nově vybudovaný park Čtyři 

Dvory.  

        

Swot analýza lokality 

 

            Silné stránky                                                                       Slabé stránky 

- Místo lokality se nachází v blízkosti centra             - Odříznutí rekreace od lokality silnicí 

- Návaznost na rekreaci Vrbenských rybníků          - Neřízený růst staveb bez urb. návrhu 

- Návaznost na veř. prostor Výstaviště                     - Dnešní využívání lokality jako skládky 

- Lokalita nabízí mnoho možností řešení                  - Vysoký hluk z přiléhajících tříd 

- Možnost vytvoření lokálního centra                       - Sledovanost aktivit v území 

 

             Příležitosti                                                                           Hrozby 

- Vytvoření lokálního centra s bydlením                    - Špatné kompoziční řešení 

- Umístění stavby nadměstského významu               - Střet s nově navrhovanou spojkou 

- Blízkost zeleně a rekreace                                         - Nefunkčnost návrhu  

- Promyšlený urbanistický návrh                                 - Hluk 

- Polyfunkční využití území                                           - Sociální jednotvárnost 

 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B_DIPLOMNÍ PROJEKT 

CENTRUM LOKALITY U VRBENSKÝCH RYBNÍKŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 



Autorská zpráva diplomové práce 

       Cílem diplomové práce je dotvoření prostoru bývalého vojenského cvičiště 4Dvory 

v Českých Budějovicích. Řešená část území je ze severu ohraničena stávajícím parkem 

4Dvory, z východu nově vytvořenou jednosměrnou ulicí Desátníka Očka, z jihu nově 

vytvořenou ulicí Plukovníka Potměšila a stávající ulicí E. Rošického, ze západu je 

ohraničena ulicí Nadporučíka Křečana. Pro ukázku potenciálu na druhé straně ulice E. 

Rošického je do části diplomové práce zahrnuta část území vedle ulice Větrné. Ulice E. 

Rošického a Větrná jsou hlavními sběrnými komunikacemi území, kudy vedou 

autobusové linky.  

Koncept 

       Hlavní zásady řešení jsou popsány v části předdiplomního projektu. Hlavním 

řešením diplomního projektu je vytvoření lokálního centra s bydlením. Srdcem lokality je 

polyfunkční objekt koncertního a kongresového centra a veřejný prostor v křížení 

hlavních pěších os. Atraktivnost řešené části doplňuje stávající park 4Dvory a blízkost 

Natury 2000 Vrbenské rybníky.  

Návrh 

        Na základě potřeb a požadavků města a analýz byl v návrhu vyhrazen prostor ve 

středu řešené lokality pro areál nadměstského významu. Pro vytvoření lokálního centra 

byl tento centrální prostor obklopen bytovými domy, bytovými domy s občanskou 

vybaveností v parteru a veřejnými prostory. Podél ulice E. Rošického jsou bytové domy 

s občanskou vybaveností v parteru. Jedna z hlavních pěších os z ulice E. Rošického je 

taktéž doplněna občanskou vybaveností v parteru domů. Jeden úsek území je 

věnován dalším funkcím. Jedná se o parkovací dům, centrum cytologického a 

histologického lékařství a domov s hospicovou péčí. Cílem je vytvořit architektonicky 

atraktivní místo, které žije přes den i v noci.  

Veřejné prostory 

       Řešený veřejný prostor, který je více specifikován v části urbanistického detailu, je 

místem křížení hlavních pěších os. Pěší "zelená osa", která spojuje veškerá nová i 

stávající veřejná prostranství a směřuje přes ekodukt k vertikální dominantě ptačí 

rozhledny dál k Vrbenským rybníkům. Pěší "obchodní osa" která směřuje z 

autobusových zastávek v ulici E. Rošického a směřuje podél koncertního a 

kongresového centra dál k ulici Husovy třídy. V "obchodní ose" jsou umístěny obchůdky 

a předzahrádky kaváren.  

       Na jihovýchodě koncertního a kongresového centra je vytvořen nový veřejný 

předprostor, který v sobě skrývá trojúhelníkový tvary zelených ploch a vodní plochy, 

která je tvořena tryskami v dlažbě. Trojúhelníkové tvarové řešení bylo zvoleno z důvodu 

trojúhelníkového tvaru lokality. Veřejný prostor doplňuje restaurace s venkovním grilem 

a posezením. Tento veřejný prostor byl zpracován v předdiplomní části projektu.  

       Ze severu na koncertní a kongresové centrum navazuje stávající park 4Dvory, který  

slouží k vyžití všech věkových kategorií. V parku 4Dvory je i možnost posezení v kavárně. 

Vedle parku je navržena jednopatrová budova hopsária, která slouží k vyžití dětem při 

nepříznivém počasí. V jižní části parku, která navazuje na zmiňované pěší osy je 

vytvořeno atraktivní letní kino, které je více specifikováno v urbanistickém detailu. Letní 

kino bylo vytvořeno pro kulturní vyžití venku jako protiklad kulturnímu vyžití uvnitř 

koncertního a kongresového centra.  

Polyfunkční objekt koncertního a kongresového centra 

       V objektu koncertního a kongresového centra nalezneme malý sál, víceúčelový 

velký sál, zázemí sálů, knihovnu, galerii a nebytové prostory, kde se počítá s 

infocentrem a občerstvením, které při příležitostech bude sloužit i pro potřeby galerie. 

Detailnější popis polyfunkčního objektu je v průvodní zprávě koncertního a 

kongresového centra. 

Restaurace 

       Restaurace je umístěna v severovýchodní části veřejného prostoru a má jedno 

nadzemní podlaží. Restaurace je obsluhována z jednosměrné ulice Desátníka Očka, 

kde je šikmé parkování pro návštěvníky restaurace. Na veřejném prostoru je umístěné 

venkovní posezení s grilem. Na restauraci navazují veřejné toalety.  

Domov s hospicovou péčí 

       Domov s hospicovou péčí je umístěn v řešeném úseku území 1.  Domov má v jedné 

části 5 nadzemních podlaží. Z této části je přístup na zelenou střechu druhé části, která 

má 4 podlaží. Ze severu na něj navazuje ulice Generála Klapálka, ze které probíhá 

obsluha. Domov s hospicovou péčí má kapacitu 72 lůžek. Pokoje jsou situovány na jih 

do polosoukromého vnitrobloku. V objektu se dále nachází kuchyně, místnost pracovní 

terapie, fyzioterapie, prádelna, vodoléčba, lékařská ordinace atd. Dále jsou zde 

prostory na sezení a odpočinek, na které navazují 2 prosklené tubusy se zelení, které 

prostupují celou budovou. Ve vnitrobloku je okrasné jezírko na které navazuje vyvýšená 

dřevěná terasa pokojů a jídelny a posezení podél i uvnitř okrasného jezírka. Přístup do 

vnitrobloku je ze severovýchodu od hlavního vstupu do domova   i z jihu z parkovacího 

domu, který slouží pro parkování návštěv domova. Vnitroblok se na noc uzavírá.  

Centrum cytologického a histologického lékařství 

       Tento objekt má 6 nadzemních podlaží a navazuje na domov s hospicovou péčí a 

slouží převážně ke zkoumání vzorků z domova s hospicovou péčí a z nemocnice v 

Českých Budějovicích.  

Parkovací dům 

       Parkovací dům má 6 nadzemních podlaží s celkovou kapacitou 150 parkovacích 

míst. Slouží k parkování návštěv domova a k parkování rezidentů 2 bytových domů 

přiléhajících na park 4Dvory, které nemají dostatečný počet parkovacích míst v 

garážích z důvodu počtu nadzemních pater (9 a 5 nadzemních podlaží bytových 

domů). Vzhled parkovacího domu je eliminován zelenou fasádou. 

Bytové domy 

       Podél ulice E. Rošického a v "obchodní ose" mají bytové domy v přízemí nebytové 

prostory, které budou sloužit k občanské vybavenosti území. V dalších podlaží se 

nachází byty (garsonky, byty do 100 m2 a byty nad 100 m2). Celkový počet bytů v 

jednotlivých objektech je patrný v celkových bilancí území. Každý byt má lodžii nebo 

balkón. Na byty v přízemí navazují předzahrádky v minimální šíři 3 metry a vlastní 

předzahrádky k vyžití majitelů bytů. V ulici E. Rošického mají byty nejvýše 6 nadzemních 

podlaží, kde poslední podlaží ustupuje a vytváří tím velkou terasu s výhledem na okolí. 





Průvodní zpráva koncertního a kongresového centra 

(viz. Půdorysy podlaží, celková bilance území) 

       Koncertní a kongresové centrum je umístěno uprostřed prostoru cvičiště Čtyři 

Dvory. Celkem má 2 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Budova je rozdělena 

pasážemi na 4 části. V severních částech budovy je umístěn víceúčelový velký sál, 

galerie, nebytové prostory a knihovna. V jižních částech budovy je umístěn malý sál, 

zázemí velkého sálu, nebytové prostory, kanceláře a nahrávací studio. 

Parking, podzemní podlaží  

       Koncertní a kongresové centrum má dvoupodlažní podzemní parkoviště se 427 

parkovacími místy. Potřebný celkový počet stání je vypočítán v tabulce celkových 

bilancí, ze kterého plyne, že je splněno množství parkovacích míst. Vyhláška 398/2009 

Sb. stanovuje požadavky na stání pro vozidla, přepravující osoby těžce pohybově 

postižené v hromadných garážích. Pro tyto vozidla musí být vyhrazeno 10 parkovacích 

míst. Zároveň musí být vyhrazena stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku v 

minimálním počtu 1% stání z celkového počtu stání. Pro tyto vozidla je v hromadných 

garážích vyhrazeno 6 parkovacích míst. V podzemních garážím se počítá s umístěním 

10 dobíjecích stanic elektromobilů. Základy 2 podzemních podlaží budou z 

vodonepropustné konstrukce bílé vany. 

       V podzemních patrech se dále nachází strojovny ÚT, VZT a chlazení, výtahů, 

technické místnosti pro kanalizační šachtu, vodoměrnou soustavu a čerpadla vodního 

prvku v parteru. Centrum má svojí vlastní trafostanici, sprinklerovou nádrž pro 

akumulaci pohotovostní zásoby požární vody, ústřednu EPS, která zajišťuje včasnou 

signalizaci požáru pomocí hlásičů a přivolání pomoci požární ochrany dálkovým 

přenosem. 

Víceúčelový velký sál 

       Hlavní multifunkční sál pro 950 sedících diváků je na úrovni přízemí a má 1 balkon. 

Sedadla je z důvodu multifunkčního využití sálu pro plesy možné zasunout pod 

vyvýšené jeviště nebo navrhnout systém mobilního zasunutí střední části se sedadly 

pod hlediště. Stěny a zavěšený podhled budou opatřeny šikmými akustickými panely, z 

důvodu eliminace koutové ozvěny. Polstrování sedadel bude z měkkého materiálu. 

Podlaha bude tvrdá například z vinylových pásů. Multifunkční sál je v přízemí opatřen 

bočními únikovými prostory. 

Konstrukční systém  

       Nosný systém je kombinovaný a monolitický ze železobetonu. 

       Ocelová konstrukce zastřešení velkého sálu je ve tvaru kulového vrchlíku. Je 

tvořena v příčném směru obloukovými vzpínadly o maximálním rozpětí 45 m. 

Příhradové trubkové vazníky trojúhelníkového tvaru na sebe navazují a jsou doplněny 

předpjatým táhlem v příčném i podélném směru, který zajišťuje ztužení a zavětrování. 

Volný prostor mezi táhly a konstrukcí lze navíc využít pro osvětlení, ozvučení a další 

prvky koncertní technologie. Zastřešení malého sálu je založeno na stejném principu 

jako zastřešení velkého sálu s tou výjimkou, že malý sál je opatřen rovinnými ocelovými 

vazníky. Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny požárním nástřikem trvající 90-

120 minut. Nosná střešní konstrukce se nesmí přitěžovat, proto obálka střechy bude 

tvořena trapézovým plechem vyplněný TI pěnou v tloušťce min. 24 cm a 2 vrstvami HI 

folie. Trapézové plechy musí být systémově kotveny proti větru. Budova koncertního a 

kongresového centra je horizontální dominantou v území, proto je střecha důležitým 

architektonickým ztvárněním. Střecha je dělena na pásy solárních panelů a skleněných 

pásů, který propouští světlo do pasáží a dispozic. Skleněné pásy střechy jsou opatřeny 

robotickými čističi skel. Vnější předsazená fasáda je z perforovaných trapézových 

profilů, který tlumí hluk uvnitř prostor. Fasáda bude nerezová a uzemněná. Vnější 

předsazená fasáda bude v noci barevně náladově nasvícena.  

Veřejný prostor kolem centra 

       Na koncertní a kongresové centrum ze severní strany přiléhá stávající veřejný 

prostor park 4Dvory, který je proti původnímu návrhu rozšířen o architektonicky 

ztvárněné letní kino. Promítací plátno letního kina je umístěno na předsazenou 

konstrukci navazující na knihovnu.  Z jižní strany přiléhá nově navržený veřejný prostor 

náměstí, na kterém je restaurace s venkovním posezením. Tyto dva veřejné prostory 

spojuje hlavní pasáž koncertního a kongresového centra, ve které jsou prostory na 

sezení, vodní fontána, prostory na výstavu a malé obchůdky. Hlavní pasáž protíná 

druhá pasáž, která je z poloviny využívána jako foyer při koncertu ve velkém sálu. Tato 

část pasáže je uzavřena a slouží pouze pro návštěvníky velkého sálu. 









































Autorská zpráva k návrhu řešení parteru střetu pěších os "zelené" a 

"obchodní" u koncertního a kongresového centra 

(viz. Architektonické a technické řešení parteru, knihovny použitých prvků, prostorové 

vizualizace) 

 

       Předmětem návrhu jsou parterové plochy hlavních pěších os v území, které se kříží 

na rohu koncertního a kongresového centra a stávajícího parku 4Dvory. Cílem bylo 

zajímavé propojení se stávajícím parkem 4Dvory a vyřešení křížení pěších os s 

návazností na koncertní a kongresové centrum.  

Koncept 

       Pěší zelená osa vede od jihovýchodu směrem k ptačí rozhledně za plánovaným 

ekoduktem. Pěší obchodní osa vede od jihozápadu z ulice E. Rošického směrem k 

Husově třídě. Z názvů os je zřejmé, co v ulicích převažuje za funkci. V zelené ose 

převažuje rekreace a odpočinek pod dvouosou alejí stromů, v obchodní ose jsou 

situovány vstupy do jednotlivých prodejen a sezónní umístění kavárenských stolků na 

zahrádku před prostor kaváren a restaurací. U budovy koncertního a kongresového 

centra a nově vybudovaného parku 4Dvory se hlavní osy protínají a je kladen důraz na 

atraktivní ztvárnění křížení a propojení s parkem. Hlavní myšlenkou je vybudování ve 

středu střetu os prostor pro umístění uměleckého díla. Je otázkou jestli umělecké dílo 

bude stálé (např. socha houslistky, moderní vodní fontána) nebo se v průběhu roku a 

výstav v přiléhající galerii v koncertním a kongresovém centru bude vnější expozice 

měnit (např. v zimě vánoční strom, o Velikonocích kovové vejce, v průběhu výstavy 

umělce umístění jeho uměleckého díla i venku mimo galerii atd.). Do stávajícího parku 

4Dvory je v přiléhajícím úseku na střet os plánováno letní kino, které bude sloužit ke 

kulturnímu vyžití venku jako protiklad kulturnímu vyžití uvnitř koncertního a 

kongresového centra. 

Skladba parteru 

Povrchy 

       Na hlavní osy jsou použity velkoformátové dlažby. Zelená osa je z kamenné dlažby 

s pískově béžovým povrchem (základní rozměr 500x500 mm ozn. P3). Ve středu zelené 

osy pod alejí stromů je v jednom segmentu použita pochozí ekologická dlažba (ozn. 

P7) a v druhém segmentu je trávník (ozn. T1). Obchodní osa podél koncertního a 

kongresového centra je z betonové dlažby s bílým a šedým povrchem (základní rozměr 

1 000x500 mm ozn. P10) a podél jednotlivých prodejen z betonové dlažby s tmavě 

béžovým povrchem (základní rozměr 400x400 mm ozn. P5). V části obchodní osy u 

křížení os je použita mozaiková dlažba s tmavě šedým povrchem (ozn. P4).  V místě 

křížení os se dlažba geometricky a barevně liší. U všech povrchů je uvažováno 

povrchové odvodnění do odvodňovacích kanálků. Hlavní dlažby jsou odolné vůči 

pojezdu (např. zásah hasičského vozu, odvoz odpadků). 

Osvětlení 

       Základním typem je designové stožárové osvětlení, které slouží pro osvětlení 

hlavních pěších tahů. Pro obchodní osu podél koncertního a kongresového centra je 

použito povrchové osvětlení a osvícení pod vyvýšenou prkennou podlahou podél 

galerie s otevřenou expozicí. V atraktivním propojení os a parku je vytvořeno letní kino s 

vyvýšeným hledištěm doplněné vyvýšenými záhony. V této části je použito designové 

sloupkové osvětlení (viz. knihovna městského mobiliáře). 

 



Zeleň 

       Je navrhováno osázení okrasnými stromy, keři, květinami, trvalkami a okrasnými 

travinami. 

       V zelené ose je navrhována dvouřadá alej stromů, pod kterou je umožněné sezení 

a odpočinek. Je vytvořena kombinace dvou druhů stromů. Je zvolen dub letní 

(Quercus robur ozn. S1), který navazuje na stávající duby letní v jižní části území. Druhou 

alej tvoří jerlín japonský (Sophora japonica ozn. S2). V jednom segmentu je dub letní 

zaměněn za jerlín japonský pro lepší průchodnost skrz aleje. V křížení os je osazen jako 

solitér dub červený (Quercus rubra ozn. S3). Obchodní osu lemují stromy hrušky 

Calleryovy ( Pyrus Calleryana chanticleer ozn. S4). V ostatních přiléhajících ulicích jsou 

vysázeny stromy muchovníku stromovitého (Amelanchier Arborea robin hill ozn. S5). V 

úseku letního kina je kombinace dubu letního a břízy himalájské (Betula Jacquemontii 

ozn. S6), která reprezentuje sukcesní zeleň v parku 4Dvory. U všech stromů se 

předpokládá dodržení podchodné výšky 2,4 m pod korunou stromů. Stromy budou 

kotveny ochrannou mříží typu mmcité arboturra (ozn. M3) nebo kačírkem kolem stromu 

(ozn. M2). V předzahrádkách, travnatých plochách i ve vyvýšených záhonech jsou 

vysázeny okrasné keře (viz, knihovna zeleně, ozn. K1 a K2). Ve vyvýšených záhonech 

letního kina jsou dále vysázeny okrasné květiny, trvalky a traviny (ozn. K3 a T3). 

Vyvýšené záhony pro květinovou výsadbu jsou z betonových květníků, kde minimální 

hloubka substrátu je 0,6 m. Květníky budou zavlažovány kapkovým systémem, 

odvodnění bude zajištěno přes filtrační systém. Horní hrany květníků jsou přizpůsobeny 

pro sezení letního kina. Záhony jsou děleny na pásy, kde se střídá pobytový trávník (ozn. 

T1) s kačírkem (ozn. T2). Cílem je dosáhnout estetického dojmu. Přiléhající bytový dům 

na křížení os, který je vertikální dominantou území má rohový balkón. Rohový balkón je 

opatřen pevně osazenými slunolamy, které také slouží k pnutí popínavé rostliny akébie 

pětičetné (ozn. K4). 

Městský mobiliář 

       Jako hlavními prvky pro sezení pod korunami stromů v zelené ose jsou použity 

parkové lavičky s opěradly mmcité woddy (skladebné rozm. 600x790x3 000 mm ozn. 

L1), betonové lavičky bez opěradel (skladebné rozm. 400x400x2 000 mm ozn. L2) a 

designová parková lavička (ozn. L3), která je umístěna kolem vyvýšeného prostoru na 

umístění uměleckého díla (ozn. M1). V obchodní ose jsou použity betonové lavičky bez 

opěradel (skladebné rozm. 400x400x2 000 mm ozn. L2). V prostoru letního kina jsou 

umístěny designové parkové lavičky zapuštěné do květníků (ozn. L4) a designové 

parkové lavičky na hranách květníků (ozn. L5). Oba typy laviček jsou s opěradly.  

       V parteru jsou dále malé odpadkové koše na tříděný odpad typu mmcité crystal, 

designový kolostav (ozn. M8), pítko pod dubem červeným typu mmcité carmel (ozn. 

M4), prostor pro projektor letního kina (ozn. M7). Na fasádě objektu bytového domu je 

kreslící tabule pro děti (ozn. M5) a elektronická informační tabule (ozn. M6). Veřejné 

toalety, které jsou pro potřebu letního kina, jsou umístěny v severozápadní části parku 

za skateparkem.  

 













































Kultura - koncertní síň 4 sedadla 950 sedadel 238 0 238 0

Kultura - galerie, muzeum 50 m² plochy pro 

veřejnost
1 562 m² 16 16 16 10

Kultura - knihovna 20 m² plochy pro veřejnost 2 700 m² 67 68 67 52

Administrativa s malou návštěvností 35 m² 

kancelářské plochy
385 m² 9 2 9 2

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
884 m² 2 16 2 10

332 74 406

R Restaurace 1 173 173 606
Stravování - restaurace 3. skupiny 8 m² plochy 

pro hosty
173 7 5 18 1 5 0,6 11 16

Úsek území 1

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 6 bytů 18 6

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 18 bytů 72 36

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 9 bytů 27 9

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 34 bytů 136 68

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 15 bytů 45 15

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 5 bytů 20 10

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
300 m² 3 1 5 1 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 10 bytů 30 10

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
354 m² 4 1 6 1 4

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 20 bytů 60 20

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 5 bytů 20 10

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
429 m² 6 1 8 1 5

F Parkovací dům 6 1 035 6 210 18 630 150

G

Centrum cytol. 

a histolog. 

lékařství

5 271 1 355 4 065 Laboratoře - 3 x zdravotnický personál 27 osob 27 9 0 9 0

H
Domov s 

hospic.péčí
5 1 385 6 925 24 238 Domov důchodců - 5 lůžek 72 lůžek 55 15 2 15 2

231 26 257

Úsek území 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 10 bytů 30 10

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 7 bytů 28 14

Byt o 1 obytné místnosti - 2 5 bytů 10 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 2 byty 6 2

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

Byt o 1 obytné místnosti - 2 5 bytů 10 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 2 byty 6 2

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20
Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
60 m² 1 1 1 1 1

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 12 bytů 36 12

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

107 9 116

Úsek území 3

Byt o 1 obytné místnosti - 2 4 byty 8 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 12 bytů 36 12

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 4 byty 16 8

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
363 m² 6 1 7 1 5

Byt o 1 obytné místnosti - 2 4 byty 8 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 20 bytů 60 20

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
246 m² 3 1 4 1 3

Byt o 1 obytné místnosti - 2 3 byty 6 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 8 bytů 24 8

Byt o 1 obytné místnosti - 2 3 byty 6 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 8 bytů 24 8

1 0,6

1 0,6

1 0,6

1 0,6

10 1

1 10 1

2 25 2

30 2

2 30 2

2

D Bydlení 4 285 1 140 3 420 1

C Bydlení 4 285 1 140 3 420

B
Polyfunkční 

objekt
6 630 3780 11 340

2 22 2

6306
Polyfunkční 

objekt
A

32 2

11 3403780

3

2 22 2

C Bydlení 7 363 2 541 7 623

2

B Bydlení 7 363 2 541 7 623 2 25 2

BydleníA 7 538 3 766 11 298 2 24

E
Polyfunkční 

objekt
6277 4 389 39 501

2

458 3 206 9 618

7 550 3 850 11 550D
Polyfunkční 

objekt

Polyfunkční 

objekt

1

42 3

70610BydleníB

2 25

C 7

4 272 12 816

8 77

A Bydlení 6 712

Počet 

zaměstnanců

Počet 

obyvatel
Počet jednotekÚčelová jednotka připadající na 1 stání

Objem zástavby 

(m³)

521 1807 060

166 512 125 0,6

Počet stání celkem 

pro jednotlivé 

úseky 

Celkový počet 

návštěvnických odstavných 

stání KRÁTKODOBÉ

Součinitel redukce 

počtu stání kp=0,6

Celkový počet 

podzemních parkovacích 

stání DLOUHODOBÉ

Stupeň automobilizace 

ka= 400 aut/1000 

obyv.=1

Počet návštěvnických 

odstavných stání Po

D
Polyfunkční 

objekt
7 622 4 354 13 062

4

Celkem podlažní 

užitná plocha (m²)

Plocha podlaží 

(m²)

Počet podlaží 

objektu (i 

podzemních)

Název objektuOznačení objektu

4

Polyfunkční 

objekt: 

Koncertní a 

kongresové 

centrum

KKC 10 407 41 628

Základní počet 

odstavných stání 0o



Byt o 1 obytné místnosti - 2 3 byty 6 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 8 bytů 24 8

Byt o 1 obytné místnosti - 2 3 byty 6 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 8 bytů 24 8

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 5 bytů 15 5

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 14 bytů 56 28

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 13 bytů 39 13

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 5 bytů 20 10

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 17 bytů 51 17

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
227 m² 2 1 4 1 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 10 bytů 30 10

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
257 m² 2 1 5 1 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 30 bytů 90 30

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 1 byt 4 2

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
368 m² 5 1 7 1 5

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 26 bytů 78 26

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 5 bytů 20 10

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
325 m² 4 1 7 1 5

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 10 bytů 30 10

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 10 bytů 40 20

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
257  m² 2 1 5 1 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 20 bytů 60 20

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 5 bytů 20 10

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
383 m² 6 1 7 1 5

343 56 399

Úsek území 4

Byt o 1 obytné místnosti - 2 6 bytů 12 3

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 20 bytů 60 20

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 1 byt 4 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 20 bytů 60 20

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 3 byty 12 6

Byt o 1 obytné místnosti - 2 4 byty 8 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 13 bytů 39 13

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 3 byty 12 6

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 12 bytů 36 12

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 6 bytů 24 12

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 16 bytů 48 16 2 16 2

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
133 m² 2 1 2 1 2

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 12 bytů 36 12

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 4 byty 16 8

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
384 m² 4 1 7 1 5

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 8 bytů 24 8

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 8 bytů 32 16

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
389 m² 4 1 7 1 5

Byt do 100 m² celkové plochy - 1 12 bytů 36 12

Byt nad 100 m² celkové plochy - 0,5 4 byty 16 8

Obchod - jednotlivé prodejny 50 m² prodejní 

plochy
388 m² 4 1 7 1 5

CH Bydlení 6 460 2 760 8 280 Byt do 100 m² celkové plochy - 1 19 bytů 57 19 2 19 2

Celkem podlažní 

užitná plocha (m²)

Celkem objem 

zástavby (m²)
Celkem bytů

Celkem počet 

stálých 

obyvatel

Celkem odhad 

počtu 

zaměstnanců

199 35 234

163 388 561 676 655 2127 272 1428

Pozn: 1306 míst

201 míst

počet parkovacích míst v 

podzemních garážích

počet parkovacích míst na povrchu

2

1 0,6

24 2

2

24 2

3 25

1 0,6

2

3 36 2

37 2

H
Polyfunkční 

objekt
6 588 3 528 10 584

2 20

2 20

G
Polyfunkční 

objekt
6 584 3 504 10 512

3

F
Polyfunkční 

objekt
6 587 3 522 10 566

E
Polyfunkční 

objekt
6 465 2 790 8 370

2 221

D Bydlení 5 511 2 555 7 665 3

B 3 26 2

C Bydlení 5 559 2 795 8 385

9 7053 2356475Bydlení

A Bydlení 5 735 3 675 11 025

30 2

M
Polyfunkční 

objekt
7 579 4 053 12 159

2 30

L
Polyfunkční 

objekt
7 451 3 157 9 471

2

2

K
Polyfunkční 

objekt
7 660 4 620 13 860

2

J
Polyfunkční 

objekt
7 663 4 641 13 923

2 32 2

I
Polyfunkční 

objekt
7 450 3 150 9 450

2 30

2 23 2

CH
Polyfunkční 

objekt
7 579 4 053 12 159

3

H Bydlení 6 584 3 480 10 440

3 33 2G Bydlení 6 580 3 480 10 440

1

F Bydlení 4 285 1 140 3 420 1 10 1

E Bydlení 4 285 1 140 3 420 1 10



Technická zpráva dopravního řešení vybraného úseku území 

(viz. Provozně funkční situace, celková bilance území) 

Koncepce dopravy, vstup do území 

      Dopravní řešení v daném území je napojené na sběrnou komunikaci B ulice E. 

Rošického 2 vstupy. První vstup je ze stávající ulice Nadporučíka Křečana a druhý vstup 

je z nově vybudované ulice Plukovníka Potměšila. V řešeném území je docíleno 

zklidnění dopravy pomocí změn materiálu komunikací, nepřímého průběhu komunikací 

a jednosměrných ulic. 

Sběrné komunikace 

      V řešeném území tvoří hlavní sběrnou komunikaci ulice E. Rošického. Ulice E. 

Rošického z jihu ústí do ulice O Nedbala a ze severu pokračuje přes kruhový objezd na 

Zavadilku a Haklovy dvory. Komunikace má v každém směru 1 jízdní pruh s postranními 

odstavnými pruhy. Cyklistická doprava vede v prostoru chodníku a  je od komunikace 

segregována odstavnými místy a zelení mezi parkovacími místy.  

Obslužné komunikace 

      Z ulice E. Rošického ze severu je první vstup do území ze stávající ulice Nadporučíka 

Křečana, která navazuje na ulici Generála Klapálka, která je zklidněná a vyvýšená. 

Tato ulice navazuje na ulici Poručíka Vondráška. Ulice Nadporučíka Křečana a 

Poručíka Vondráška jsou stávající a mají asfaltový povrch. Ulice Generála Klapálka je 

přemístěna dále od parku 4Dvory a má povrch z pojezdové dlažby. Druhý vstup do 

území je z jihu z nově vybudované ulice Plukovníka Potměšila, která má asfaltový 

povrch.  

Zklidněné komunikace - automobilová doprava 

      Na ulici Poručíka Vondráška a Plukovníka Potměšila navazuje zklidněná 

komunikace Kapitána Dostála v šířce 5 metrů,  která je vyvýšená a povrch je z 

pojezdové dlažby. V prostřední sekci řešeného území je ulice Kapitána Dostála 

rozdělena na 2 větve pro obsluhu nové zástavby. Koncertní a kongresové centrum je 

přístupné ze zklidněné komunikace Desátníka Očka, která je napojena na sběrnou 

komunikaci Husovy třídy na severovýchodě území. Ulice Desátníka Očka je řešena jako 

jednosměrná  šířky 3,5 metru s povrchem pojezdové dlažby. 

Zklidněné komunikace - pěší doprava 

      Hlavní myšlenkou je eliminace střetu pěšáka s automobilovou dopravou. Proto jsou 

hlavní vstupy pěších do území řešeny kolmo na hlavní komunikaci E. Rošického a 

automobilová doprava v řešeném území je rovnoběžná s ulicí E. Rošického. Zklidněním 

automobilů je docíleno zúžením prostoru dopravní komunikace uprostřed řešeného 

území na 5 metrů a povrch vozovky je z pojezdové dlažby ve stejném odstínu jako 

chodníky.  

 

Městská hromadná doprava 

      Městská hromadná doprava vede ve sběrných komunikací. Z ulice E. Rošického a z 

Husovy třídy. Z Husovy třídy, která není patrná z vybraného úseku území, prochází 

trolejbusová linka. která v předdiplomu byla doplněna o jednu zastávku a druhá 

zastávka byla přesunuta dál od nově vybudovaného kruhového objezdu. V ulici E. 

Rošického prochází autobusová linka, kde všechny stávající autobusové zastávky byly 

ponechány. Autobusové zastávky mají nově řešen povrch komunikace a to z asfaltu 

na pojezdovou dlažbu. Ulice jsou doplněny novými přechody, které jsou řešeny s 

prostředním ostrůvkem na vyvýšeném profilu a povrch mají z pojezdové dlažby.  

Přechody jsou dále osvětleny stožárovým osvětlením. 

Cyklostezka 

      V řešeném území vede cyklostezka podél ulice E. Rošického i podél Husovy třídy. 

Podél těchto hlavních komunikaci je cyklostezka vedena vedle chodníku a od 

dopravy je segregována odstavnými místy a zelení mezi parkovacími místy. 

Cyklostezka má jiný povrch než chodník a je značena. Skrz území je cyklostezka 

vedena severovýchodně kolem restaurace a koncertního a kongresového centra, 

pokračuje kolem parku 4Dvory směrem na Vrbenské rybníky přes ekodukt. Cyklostezka 

z ulice E. Rošického může pokračovat ulicí Nadporučíka Křečana směrem k parku 

4Dvory nebo přes přejezd pro cyklisty ulicí Větrnou směrem na sídliště Máj a Šumava, 

kde se napojí na stávající cyklostezku. 

Parking, doprava v klidu 

      Pro koncertní a kongresové centrum je navrženo dvoupodlažní podzemní 

parkování. Celkem je zde 427 parkovacích míst a 6 povrchových stání pro zásobování 

objektu. Vjezd do garáží zajišťují obousměrné rampy z ulice Desátníka Očka. Ostatní 

objekty mají jednopodlažní nebo dvoupodlažní podzemní parkování (viz. půdorysy 1.PP 

úseků území). V území se nachází parkovací dům, který je přístupný z ulice 

Nadporučíka Křečana. Parkovací dům má 6 nadzemních podlaží a má celkovou 

kapacitu 150 parkovacích míst. Převážně bude sloužit centru cytologického a 

histologického lékařství, domovu s hospicovou péčí a bytovým domům v ulici 

Generála Klapálka. V celém území jsou navržena odstavná parkovací místa podélná 

nebo šikmá, která jsou doplněna doprovodnou zelení. Povrchová parkování jsou 

převážně vyhrazena obsluze nebytových prostor a návštěvám. 

Zásobování, obsluha odpadového hospodářství 

      Obsluha odpadového hospodářství obytných budov probíhá v 1 nadzemním 

podlaží, kam jsou soustředěny místnosti pro skladování odpadu směrem ke komunikaci. 

Zásobování provozoven v přízemí probíhá ve vyhrazených místech z ulice.  

Bezbariérový přístup 

      V území je vymezen dostatečný počet odstavných stání pro osoby těžce pohybově 

postižené. Území je rovinatý, tudíž se zde nepočítá s rampami ani plošinami.  







Základní výpočty pro návrh inženýrských sítí 

Vstupní údaje (výpočty jsou na řešenou část území): 

nové budovy: 37 

počet bytů: cca 655 

zastavěná plocha: 30 343,026 m2 

plocha pro bydlení: 122 541 m2 

plocha vybavenosti: 40 847 m2 

počet obyvatel: cca 2 399 osob 

celkový objem zástavby: 561 676 m3 

zpevněná plocha: 43 829,9 m2 

zatravněná plocha: 22 452,7 m2 

1, Potřeba vody:                                                                 N1-počet osob 

Průměrná denní potřeba vody:                                        A-množství vody pro byt. fond 

Qp = N1*(A+B)=2 399*(150+80)=551 770 l/den            B-množství vody pro obč. budovy 

Maximální denní potřeba vody:                                       kd-koef. denní nerovnoměrnosti odběru 

Qm = kd*Qp=1,35*551 770=744 890 l/den                  (dle tabulek z MS 1,35) 

Maximální hodinová potřeba vody:                                kh-koef. hod. nerovnoměrnosti odběru vody 

Qh=Qm*kh/24=744 890*2,1/24=65 178 l/h ( 18,1 l/s=0,018 m3/s )                 (dle tabulek z MS 2,1) 

Potřeba požární vody:                                                       Qpož out-potřeba vody pro vnější zásah (10-20l/s) 

Qpož=Qpož out+Qpož in=20+35=55 l/s                         Qpož in-potřeba vody pro vnitřní zásah (10-35l/s) 

Návrh dimenze potrubí:                                                    Qmax - maximální průtok 

Qmax=Qh, Qh<Qpož, Qtr=0                                              Qtr - tranzitní průtok požární vody 

d=√(4*Qmax/∏*v                                                               v - rychlost průtoku vody v potrubí (1,5m/s) 

d=√(4*0,018/∏*1,5)=0,124 m NÁVRH DN150 

2,Kanalizace: 

a, splašková 

Průměrný odtok splašek: 

Qs=Qp*0,9=551 770*0,9=496 593 l/den (0,006m3/s) 

Maximální odtok splašek: 

Qs,max=Qs*kh=0,006*2,1=0,013 m3/s 

Průtočná plocha kanalizačního potrubí: 

Qs,max=F*v, F=∏*d2/4                                             F - průtočná plocha, v - rychlost průtoku splašků (4m/s) 

d=√(4*Qs,max/∏*v)=√(4*0,013/∏*4)=0,065 m  NÁVRH DN450 

b,dešťová 

Odtokové množství dešťové vody:                                          A-plocha v ha 

Qd=A*qs*ᴪ                                                                                 ᴪ-součinitel odtoku 

-střecha: Qd1=(30 343,026/10000)*0,7*144=305,9 l/s       qs-intenzita deště (zvoleno ČB 144) 

-zp. plocha: Qd2=(43 829,9/10000)*0,7*144=441,8 l/s  

-zeleň: Qd3=(22 452,7/10000)*0,3*144=97 l/s   

Qd=Qd1+Qd2+Qd3=305,9+441,8+97=844,7 l/s  (0,845 m3/s)     

Maximální odtok:                                                               k-předpoklad nerovnoměrnosti (1,5) 

Qs,max=Qd*k=0,8447*1,5=1,27 m3/s 

Průtočná plocha kanalizačního potrubí: 

Qs,max=F*v, F=∏*d2/4                                              

d=√(4*Qs,max/∏*v)=√(4*1,27/∏*4)=0,64 m  NÁVRH DN700 

3,Odpadové hospodářství: 

Oh=250 kg/os/rok →N1*Oh=2 399*250=599 750 kg/rok (599,75 t/rok) 

4,Energie:                                                                                       m-počet bytů 

Vytápění objektů:                                                                          q-tepelná charakteristika (0,4-0,8 W/m3K) 

Qvyt=m*5 000+(q*V*Δt)                                                              V-objem budov (m3) 

Qvyt=655*5 000+(0,8*561 676*35)=19 001 928 W (19 MW)                           

Větrání objektů:                                                                             Δt-rozdíl teplot (35oC, 25oC) 

Qvět=m*4 000+(0,35*n*0,9*V*Δt)                                            n-počet výměn vzduchu (0,4-2,5h-1) 

Qvět=655*4 000+(0,35*1*0,9*561 676*25)=7 043 198,5 W (7,05 MW) 

Příprava TV:                                                                                    Ni-počet obyvatel trvalých,zaměstnaných 

Qtv=((N1*q1)/24)*kd*kh*1,163*Δt                                            qi-specif. potřeba vody (trvalý 40l/os/den) 

Qtv=((2 127*40+272*20)/24)*1,5*1*1,163*65=427 678,7 W (428 kW)                    (zam. 20-60l/os/den)  

Ostatní funkce: 

Qost=0,6*N=0,6*2 399=1 439,4 W (1,44 kW) 

Občanská vybavenost: 

Qobč.vyb.=N*(0,3+0,3)=272*0,6=163,2 W (0,16 kW) 

Umělé osvětlení budov:                                                                   F-plocha všech podlaží (m2) 

Qosv.=F*(8-12W/m2)=(122 541+40 847)*10=1 633 880 W (1,63 MW) 

Veřejné osvětlení: 

Qveř.osv.=A*2,5=43 829,9*2,5=109 574,75 W (109,6 kW) 

Celkové množství energie: 

Q=Qvyt+Qvět+Qtv+Qost+Qobč.vyb.+Qosv+Qvwř.osv.=19 001 928 +7 043 198,5+427 678,7 

+1 439,4+163,2+1 633 880+109 574,75=28 217 862,55 W=28,22 MW  



Technická zpráva řešení infrastrukturního napojení 

(Viz. Koordinační situace inženýrských sítí) 

 

      Řešená lokalita se nachází v Českých Budějovicích na levém břehu Vltavy u lokality 

Vrbenských rybníků. Ze severovýchodu ohraničena Husovo třídou, z jhozápadu ulicí E. 

Rošického. 

     Navrhované řešení předpokládá napojení na stávající inženýrské sítě v ulici E. 

Rošického, Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana. V části řešené lokality se nyní 

nenachází žádná stávající zástavba, tudíž stávající sítě které v území jsou se nevyužívají. 

Je navržena likvidace těchto nevyhovujících sítí v téměř celém území a jsou navržena 

nová vedení inženýrských sítí.  

 

Splašková kanalizace 

     Potrubí bude vedeno osou navržených komunikací, jedná se o jednotnou 

kanalizační stoku. Vstupní šachty budou prefabrikované (DN 1000), s pojízdným 

litinovým poklopem. Vstupy budou osazeny v místech změny směru nebo sklonu 

přímých úseků, avšak v maximální vzdálenosti 50 metrů od sebe. Napojovací místa 

nového vedení jsou patrná z koordinační situace, která jsou v ulici E. Rošického, 

Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana. Splašková kanalizace je navržena z PVC-

KG. 

 

Dešťová kanalizace 

     V lokalitě se nenachází trasování dešťové kanalizace, tudíž odvodnění objektů, 

veškerých komunikací, chodníků a zpevněných ploch bude odvedeno do uliční vpusti, 

která bude polymerbetonová s litinovým košem a odvodňovacích kanálků z 

nerezového materiálu s antiskluzovou krycí mřížkou. Dešťová voda bude odvodněna 

do monolitických retenčních nádrží s bezpečnostním přepadem do vsaku opatřené 

zpětnou klapkou. Retenční nádrže mohou sloužit k využití dešťové vody pro toalety v 

budovách, mohou být plně automatické, provozní s monitorovací jednotkou s 

čerpadlem, řídící jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z 

řádu. Jednotka může být napojena na všechny spotřebiče vně i uvnitř budov jako jsou 

toalety. Retenční nádrže v řešeném úseku území mají celkovou kapacitu 5 437 m3. 

 

Rozvody vody 

     Napojení nového trasování vodovodního řádu na stávající vodovodní řád bude v 

místě ulic Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana (viz. koordinační situace). 

Stávající vodovodní potrubí je vedeno v silnici a nové vodovodní potrubí je vedeno v 

chodníku. Rozvody, které nekorespondují s novou zástavbou a konceptem v části 

přeložené ulice Generála Klapálka budou přeloženy nebo zrušeny. Vodovod bude 

navržen z PE, vodovodní přípojky budou napojeny na novou zástavbu navrtávacím 

pásem. Napojení objektů bude přes vodoměrnou sestavu umístěnou v garážích v 

technické místnosti. 

 

Rozvody plynu 

Plynovodní síť STL je v území vedena ulicí E. Rošického. V části řešeného území se s 

vedením plynovodu nepočítá.  

 

 

Centrální zásobování teplem 

     Napojení nového trasování teplovodní sítě na stávající rozvody CZT jsou situovány z 

ulice Nadporučíka Křečana. Teplovodní potrubí je vedeno v celém řešeném úseku 

území. Stávající potrubí je vedeno z teplárny v Českých Budějovicích. Teplonosným 

médiem je horká voda upravená dle ČSN 07 7401. K přepravě horké vody jsou 

zapotřebí oběhová čerpadla, která jsou umístěna v teplárně a v předávacích 

stanicích. Voda se ohřeje maximálně na 180 oC a distribuována je tepelně izolovanými 

teplovody přímo k objektům. Na začátku tepelné přípojky a za vstupem do objektu 

budou osazeny uzávěry. 

 

Rozvody elektronické komunikace 

     Napojení nového vedení NN na stávající vedení je v ulici Nadporučíka Křečana (viz. 

koordinační situace). V řešené části nejsou žádné rozvody NN. Nové vedení NN je 

vedeno v chodníku. Práce s vedením NN budou prováděny pod dozorem správců 

inženýrských sítí.  

 

Rozvody silnoproudu 

     Trasování silnoproudu je v ulicích E. Rošického a Nadporučíka Křečana . Podél ulice 

E. Rošického jsou navrženy 3 nové trafostanice. Silnoproudu v území není zapotřebí. 

Nové objekty jsou napojeny na slaboproud NN.  

 

Rozvody veřejného osvětlení 

     V celém území bude navrženo nové veřejné osvětlení, které bude rozvedeno ze 

stávajících kabelů veřejného osvětlení. Rozvody, které nekorespondují s novou 

zástavbou a konceptem v řešené části budou přeloženy nebo zrušeny. Hlavní osvětlení 

ulic bude stožárové osvětlení s výškou stožáru do 4,8 metrů a bude použito LED svítidel. 

Osvětlení hlavního náměstí bude stožárové. Jednotlivé použití dalších typů osvětlení je 

specifikováno v knihovně prvků. Kabely povedou ve volném terénu s minimálním krytím 

0,5 metru na okraji chodníku.  

 

Možné využití alternativních zdrojů 

     Alternativní zdroje je možné využít k pokrytí energie potřebné pro vytápění, větrání, 

ohřev TV a osvětlení. 

     Prvním alternativním zdrojem je solární energie pomocí fotovoltaických nebo 

fototermických panelů montované na střechy nebo fasády nových objektů. Druhým 

alternativním zdrojem mohou být tepelná čerpadla.      

     Využitím retenčních nádob pro akumulaci dešťové vody je možné napojení a využití 

šedých vod pro spotřebiče vně i uvnitř budov jako jsou toalety.  

 

Závěrečná čísla z bilancí         

Potřeba vody                         744 890 l/den                       

Splašková kanalizace           496 593 l/den 

Dešťová kanalizace              72 982 080 l/den 

Odpadové hospodářství     599 750 kg/rok 

Celková energie                    28,22 MW      
                







Technická zpráva řešení koncepce zeleně 

(viz. výkres koncepce zeleně) 

Koncepce zeleně 

         Koncepce zeleně je řešena návazností na stávající druhy zeleně. Na malém 

veřejném náměstí v jižní části území jsou vzrostlé duby. V parku 4Dvory je vegetace z 

větší části ponechána přirozenému vývoji neboli neřízené sukcesi, která přirozeně 

propojuje ostatní plochy kolem parku. Za těchto podmínek zde vzniká jedlová 

doubrava, travobylinná společenstva, přes keřové a stromové nálety až po vzrostlý les. 

V blízkosti lokality se nachází Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, která sčítá přes 40 

druhů vyšších rostlin. Jedná se tedy o bohatě druhovou oblast například porost olší a 

stromořadí starých dubů.   

          Hlavní myšlenkou je propojení všech nově i stávajících veřejných prostranství 

jednou osou, která se nazývá "zelená osa". Zelená osa začíná na malém náměstí, kde 

jsou zmiňované vzrostlé duby. "Zelená osa" začíná alejí dubů letních (Quercus robur) a 

pokračuje k náměstí před koncertním a kongresovým centrem, kde se osa rozšiřuje a je 

vytvořena dvojitá alej. Druhou alej tvoří jerlín japonský (Sophora japonica). V jednom 

segmentu vedle koncertního a kongresového centra se duby letní zamění za jerlín 

japonský z důvodu lepší průchodnosti pod korunami stromů jerlínu japonského. Osa 

dále pokračuje a připojuje k sobě další veřejný prostor, kterým je nově vybudovaný 

park 4Dvory. Osa dále vede přes ekodukt přes novou spojku a pokračuje k dominantě 

osy k ptačí rozhledně a dále k Přírodní rezervaci Vrbenským rybníkům. Záměrem v 

kombinaci zmiňovaných stromů je docílení hmotové představy a vertikálního členění 

pomocí etážové zeleně. Přechod ze zástavby, k velké koruně dubu letního dál k 

bohaté kulaté koruně jerlínu japonského. Dalším záměrem je návaznost na sukcesní 

zeleň v parku 4Dvory i na novém náměstí. Je snaha docílit oddělení přírodní složky od 

zástavby. 

        Podél ulice E. Rošického budou vysázeny mezi parkovací místa stromy javoru 

babyky (Acer campestre Elstrijk), který má menší korunu a odolává i nepříznivým 

podmínkám podél komunikací. Jako vedlejší aleje v uličních profilech jsou zvoleny 

platany (Platanus acerifolia Huissen), hrušeň Calleryova (Pyrus Calleryova Chanticleer) 

a alej muchovníku stromovitého (Amelanchier arborea Robin Hill), které snáší dobře 

městské prostředí.  

        Důležitá veřejná prostranství jsou kompozičně navržena jako kombinace 2 druhů 

stromů. Na náměstí před koncertním a kongresovým centrem jsou zkombinovány břízy 

Himalájské (Betula jacquemontii), které mají plně bílý kmen a mají ztvárnit stránku 

sukcesní (náletové) zeleně a dub letní (Quercus robur), který je použit v zelené ose. 

Záměrem je vytvořit bizardní kombinaci "zelené osy" a sukcesní zeleně. Stejný princip 

spojení je uvažován i u "zelené osy" a parku 4Dvory. V polosoukromém vnitrobloku 

domova s hospicovou péčí jsou zkombinovány okrasné stromy krásné především svojí 

barevností a vůní. Kombinace borovice černé a keře žlutého vilínu, barevnost javoru 

japonského a hortenzie dubolisté, vůně šeříku a kaliny vonné.  

       Vytvořená stromořadí doprovází i bohaté okrasné keře. V řešené části parku je 

vytvořen pestrý  květinový záhon s doprovodem okrasných travin, které jsou popsány a 

vyobrazeny v knihovně použitých prvků. 

       V architektonické situaci jsou použity symboly zeleně, které člení zeleň na pět 

úrovní. První úrovní je vysoká zeleň okrasných stromů, druhou úrovní je střední zeleň 

velkých okrasných keřů, třetí úrovní je střední zeleň malých okrasných keřů, čtvrtou 

úrovní je nízká zeleň okrasných travin a květin a pátou úrovní je pobytový trávník. 
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