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Abstrakt

Předmětem diplomové práce je urbanistická studie transformace oblasti areálu textilní továrny 
Evona v Chrudimi a přilehlých veřejných prostranství. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího 
stavu území a následné navržení nového využití území, které respektuje prostorové a funkční 
vztahy města. Samotné diplomové práci předcházela komplexní urbanistická studie jihozápadní 
části města.

Základní myšlenkou mého návrhu je plnohodnotné propojení nádraží s městem a vytvoření  
multifunkční městské čtvrti s možností pracovních příležitostí. Dále se diplomová práce soustředí  
na detailnější zpracování vybraného veřejného prostoru. Součástí práce je také návrh prvků  
mobiliáře a zeleně, koncepce technické a dopravní infrastruktury.

Klíčová slova

urbanistická studie, Chrudim, revitalizace, brownfield, veřejný prostor, Evona, urbanismus

Abstract

The subject of this project is an urban study on the transformation of the area of the Evona 
textile mill in Chrudim, Eastern Bohemia, including surrounding public spaces. The aim of this 
study is to propose a new use for the area, which will respect existing spatial and traffic 
relations. The diploma project itself was preceded by a complex urban study of the southwest 
of Chrudim.

The main idea of the study is to outline a fully working connection between the railway station 
and the rest of the town, creating a new multifunctional urban district with employment oppor-
tunities. A detailed design of a newly created public space was also outlined. Overall, this study 
comprises an analysis of the design of elements of urban furniture and greenery as well as a 
concept for technical and transport infrastructure.

Klíčová slova

urban study, Chrudim, revitalization, brownfield, public space, Evona, city planning

ABSTRAKT
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AUTORSKÁ ZPRÁVA

PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT

Autorská zpráva:

Město
Chrudim je středně velké město ve východních Čechách, vyznačuje se historickým centrem na výrazném ostrohu nad řekou 
Chrudimkou. Leží na zlomu podhůří Železných hor a Vychodolabské tabule několik kilometrů jižně od Pardubic. Žije zde 
přibližně 23 tisíc obyvatel. Město tvoří souměstí se Slatiňany a je součástí větší hradecko-pardubické aglomerace.

Historie
Chrudim má poměrně velké historické centrum, které je městskou památkovou zónou. Historicky bylo sídlem Chrudimského 
kraje, během průmyslové revoluce bylo negativně ovlivněno výrazným rozvojem sousedních Pardubic. Rozvoj průmyslu a 
výstavby během 19. století proběhl, ale nebyl natolik výrazný jako v Pardubicích, které se staly centrem regionu. Během 
20. století vznikla výrazná výstavba rodinných domů v duchu zahradního města a několik panelových sídlišť. Je třeba říci, 
že ne vždy probíhala nová výstavba citlivě, dokladem toho budiž demolice historické zástavby Kateřinské ulice při vzniku 
sídliště Dukla. V současné době je struktura města místy až bizarně pestrá, například můžeme najít domkařské stavení 
v těsné blízkosti měšťanského domu konce 19. století a věžového panelového domu.

Situace města
Populace města dlouhodobě stagnuje. Na druhou stranu je Chrudim signifikantní dojížďkou za prací. Jednak obyvatelé města 
dojíždějí do Pardubic, jednak do Chrudimi dojíždí za prací lidé z celého okresu (Slatiňany, Nasavrky, Hlinsko, Heřmanův 
Městec, Chrast, Luže, apod.). Město se může chlubit zachovalým historickým centrem, příhodným klimatem, blízkostí CHKO 
Železné hory a poměrně dobrým dopravním spojením (vč. železnice). Na druhou stranu město postrádá atraktivní turistické 
cíle, trpí na roztroušenou průmyslovou zástavbu (relikt 19. století) a má málo nové výstavby. V současné době je vybu-
dovaná stěžejní část městského okruhu a město je z velké části zbaveno tranzitní dopravy.

Lokalita
Řešená lokalita vybíhá jihozápadně radiálně od centra města (hranice městské památkové zóny) až po jeho okraj. Území 
má velikost zhruba 1200 x 350 m, lze jej pomyslně rozdělit na dvě části:

 PŘED TRATÍ  zastavěné území, které je předmětem vyhodnocení a úprav
 ZA TRATÍ  velká zastavitelná plocha, která je předmětem návrhu nové výstavby

Území před tratí se vyznačuje složitou historickou stopou. Městské budovy z 19. století jsou zde promíchány s domky 
předměstského typu, malými panelovými sídlišti a průmyslovou výrobou, jejímž nejvýraznějším představitelem je areál tex-
tilního závodu Evona, který je z majoritní části de facto brownfield.

Území za tratí (Skřivánek) je klín zelené louky, který je územním plánem určen jako zastavitelná plocha. Táhlý mírný se-
verovýchodní svah směřuje přímo na historické centrum Chrudimě (reprezentované především vysokými věžemi katedrály). 
Ze severní strany sousedí s předměstskou kobercovou zástavbou rodinných domů, na jihu s průmyslovým územím, které 
v budoucnosti nahradí funkce bydlení.

Návrh
Řešení se opírá o reálnou společenskou poptávku: 
 . značná denní migrace za prací -> 
 . poptávka po bydlení všech forem a velikostí
 . zklidnění městské třídy výstavbou okruhu
 . přesunutí průmyslové výroby do průmyslové zóny ->
 . zastavět uvažovaný brownfield v těsném kontaktu s nádražím
 . rehabilitovat zaniklé urbanistické vazby (např. zdemolovaná ulice Kateřinská)
 . vytvořit pracovní pozice
 . vytvořit atraktivní cíle místním, dojíždějícím i turistům
 . vytvořit požadovanou občanskou vybavenost
 . propojit dvě části města oddělené tratí

Návrh se opírá o podrobnou analýzu území, strategický plán města a územní plán města.
Důraz je kladen na systém propojených veřejných prostranství, rehabilitaci nepřiměřených zásahů a racionální využití 
území, zejména funkcí bydlení a občanské vybavenosti s důrazem na vznik atraktivních cílů pro potenciální návštěvníky 
města. Krom toho je součástí zadání předdiplomní práce i konceptuální urbanistická studie vybraného veřejného prostoru 
v nově vzniklé obytné lokalitě. 

Obr.1 Chrudim během druhého vojenského mapování (1836-1852)

Obr.2 Chrudim dnes (2018)
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ANALÝZA ÚZEMÍ

Obr.3 Centrum Chrudimě

Palackého třída, v pozadí areál texitlní továrny Evona

Obr.4 Letecký pohled na řešenou lokalitu, pod nápisem Chrudim se nachází historické centrum

Pohled ze zastavitelné plochy (Skřivánek) na centrum města
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ÚZEMNÍ PLÁN
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městský okruh stávající

Chrudimka

historické centrum

bývalý tranzit městem

řešené území

městský okruh - návrh

městský okruh - návrh

  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
SITUACE SIRŠÍCH VZTAHŮ
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  PROBLÉMOVÝ VÝKRES

železnice

městský okruh (návrh)

řeka Chrudimka

městská třída zbavená tranzitu

další páteřní městské komunikace

vymezení řešeného území

bývalá uliční čára (do 70. let 20. století)

vedení vysokého napětí (záměr)

chybějící pěší propojení

nevyhovující budovy

brownfield Evona (textilní průsmysl)

zastavitelné území

historické centrum (m. p. zóna)

kostel sv. Kateřiny

výšková dominanta (kostel)

PROBLÉMOVÝ VÝKRES
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rodinné domy

zahrádky

lokální centrum lávka

řadové domy
bytové domy

rehabilitace  
Palackého třídy a  Kateřinské ulice

změna využití 
Palackého třídy

propojení s centrem

konverze 
Evony

systém 
veřejných 
prostorů

výhled na centrum
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KONCEPT

  KONCEPT
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VIZUALIZACE CELKU

CÍLE:

PŘED TRATÍ
- vytvořit propojený systém 

uzavřených veřejných prostorů
- vytvořit atraktivní cestu z nádraží do centra

- obnovit zaniklé uliční čáry
- využít racionálně areál továrny Evona

- překonat trať lávkou

ZA TRATÍ
- navrhnout převážně obytnou zástavbu

- maximalizovat výhledy na centrum města
- pokračovat v systému pěších tras a prostranství

- vytvořit odpovídající lokální centrum
- segregovat hlavní pěší tahy od dopravy

- umožnit racionální garážování vozidel
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE - 1 : 1 250
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LEGENDA

třída komunikace A
třída komunikace B
třída komunikace C
třída komunikace D
vjezd IZS

železniční trať
nádraží

autobusové nádraží

zastávka MHD 

PROVOZNÍ SCHEMA

SCHEMA - PROVOZNÍ
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LEGENDA

izolační zeleň
liniová zeleň
doprovodná zeleň komunikací
strom na kompoziční ose

plocha veřejné zeleně - návrh
vedení vysokého napětí
transformátor
páteřní vodovod

retence dešťové kanalizace

ZELEŇ A TECH. INFRASTRUKTURA

přívod vody
odvod splaškové kanalizace

plocha veřejné zeleně stávající

PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT

SCHEMA - ZELEŇ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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mateřská škola

sportoviště

restaurace kavárna

domov s peč. službou

kult.

bytové domy

rodinné domy

zahrádkářská kolonie

administrativa

komerce

občanská vybavenost

obchodní parter

hřiště / venkovní posilovna

SCHEMA - FUNKCE A VÝŠKOPIS
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LEGENDA

FUNKCE A VÝŠKOPIS
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podzemní garáže
odstavné stání - garáž
parkovací stání - venkovní
místní komunikace

PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
SCHEMA - DOPRAVA V KLIDU

LEGENDA

DOPRAVA V KLIDU
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DÍLČÍ VIZUALIZACE
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DÍLČÍ VIZUALIZACE
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DÍLČÍ VIZUALIZACE
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DETAIL - NOVÉ NÁMĚSTÍ
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1 : 750

0 10 20 50 m PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
DETAIL - NOVÉ NÁMĚSTÍ
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Autorská zpráva:

Diplomní práce vychází ze zpracovaného zadání předdiplomní práce a zaměřuje se na blíže určenou lokalitu.

Hranice lokality:
 Palackého třída (včetně a s důrazem na ni)
 Fibichova ulice (včetně, s dílčími úpravami)
 ulice Čs. Armády (na ni je již zpracován projekt, který se touto dobou realizuje, projekt přejímám)
 Rooseveltova ulice (včetně, s dílčími úpravami)

Lokalita je determinována především blízkostí nádraží, autobusového nádraží, návazností na historické centrum a v 
neposlední řadě tím, že ji protíná městská třída Palackého (během posledních let čím dál více odlehčena od tranzitní 
dopravy).

Tento vymezený blok je signifikantní především výrobním areálem firmy Evona a.s., který zabírá většinu této plochy. 
Počátky tohoto podniku sahají až do roku 1876, nejprve to byla Popperova továrna na obuv, po druhé světové válce 
se podnik transformoval na Evonu vyrábějící textil a především punčochové zboží. 

Co se ostatní zástavby v lokalitě týká, je zde přerušená uliční fronta bytových domů v nádražní ulici Čs. Armády, 
předměstská zástavba rodinnými domy v ulici Fibichově, budova nové a staré polikliniky a další veřejné budovy (Husův 
sbor, banka, sportovní centrum) na Palackého třídě, bytové domy na severní frontě Rooseveltovy ulice, velký a malý 
supermarket a občerstvení naproti nádraží.

Dal jsem si za cíl vytvořit urbanistickou studii, kterou prověřím potenciální možné využití lokality v případě zrušení  
výroby v průmyslovém areálu. Při tom se nesoustředím pouze na areál samotný, ale na změny v celé lokalitě a vazby 
areálu na své okolí. 

Na základě analýzy území jsem vyhodnotil nevhodně umístěnou zástavbu a navrhl její zrušení (s výjimkou staveb pro 
bydlení). U odstraňované stavby plnící dobře svou funkci (např.: supermarket Billa), navrhuji přesunutí této funkce 
v rámci zpracovávaného území. 

Návrh se řídí cíli popsanými v předdiplomní části: 
 . vytvořit propojený systém uzavřených veřejných prostorů,
 . vytvořit atraktivní cestu z nádraží do centra
 . obnovit zaniklé uliční čáry
 . využít racionálně areál továrny Evona
 . překonat trať lávkou

Navrhuji systém veřejných prostranství, který
 . nabízí jednoznačnou pěší cestu z nádraží na Palackého třídu
 . sjednocuje Palackého třídu a dodává jí funkční využití
 . respektuje současné cesty v rámci továrny
 . z hlavní budovy Evony vytváří lokální vertikální a historickou dominantu

Funkční náplň nových staveb jsem volil tak, aby splňovala požadavky města formulované Strategickým plánem:
 . bytové domy s různě velkými byty
 . bydlení pro starší občany 
  (navrhuji kompromis mezi standardním bydlením a domovem s pečovatelskou službou - senior má   
  vlastní byt, na patře společenské místnosti + poloveřejně funguje ordinace lékaře, sesterna.. )
 . multifunkční obchodní centrum s přímou vazbou na obě nádraží a MHD
  (všeobecně atraktivní cíl u nádraží chybí)
 . konverze hlavní budovy továrny po odbourání nepůvodních přístaveb
  (náplň konverze taková, aby lákala lidi do města (chybějící služby, zábavní parky, kulturní akce))
 . stavba středně velkého konferenčního hotelu
  (náhrada za konferenční hotel v jiné části města, který přestal fungovat)
 . individuální byty v řadovém domě (kompromis mezi městskou zástavbou a předměstským životem)

Obr.5 Popperova továrna ve dvacátých letech 20. století

Obr.6 Popperova továrna na dobové fotografii

AUTORSKÁ ZPRÁVA

DIPLOMNÍ PROJEKT
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Palackého třída, v pozadí Evona Výhled na centrum města z areálu Evony

Prostranství na Palackého třídě před Starou poliklinikou Obr.7 Nádražní ulice - ulice Čs. Armády

Lidový dům s Husovým sborem v pozadí Pohled do Fibichovy ulice ze sídliště Dukla, v pozadí Evona Průčelí Staré polikliniky

DIPLOMNÍ PROJEKT
FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ



34

ORTOFOTO ÚZEMÍ
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PRBLÉMOVÝ VÝKRES
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VIZUALIZACE CELKU
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PROVOZNÍ SCHEMA - LEGENDA

komunikace třídy B - sběrná
komunikace třídy C - obslužná
komunikace třídy D1 - obytná zóna
komunikace třídy D2 - pěší zóna
vjezdy na soukromé pozemky 
vjezdy do hromadných garáží
pěší propojení lávka-nádraží-centrum
železniční trať

vlakové nádraží

autobusové nádraží

autobusová zastávka - stávající

autobusová zastávka - návrh

SCHEMA - PROVOZNÍ
1 : 1 0001 : 1 000

DIPLOMNÍ PROJEKT

0 10 20 50 m
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SCHEMA - DOPRAVA V KLIDU

SCHEMA - DOPRAVA V KLIDU

podzemní hromadné garáže

komunikační jádro

parkovací místo na místní 
komunikaci
místní komunikace

odstavování a parkování se řeší 
na pozemku

vjezd na soukromý pozemek
vjezd do hromadné garáže

1 : 1 000
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vrstevnice á 1 m (BpV)
aktivní parter

SCHEMA - FUNKČNÍ VYUŽITÍ BUDOV + VÝŠKOPIS
1 : 1 000

DIPLOMNÍ PROJEKT

SCHEMA - FUNKČNÍ VYUŽITÍ BUDOV + VÝŠKOPIS

OBCHODNÍ CENTRUM - 4NP, 2PP
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zdravotnické zařízení
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náplň náměstí:
. hudební produkce
. příležitostné trhy
. putovní exteriérové výstavy
. módní přehlídky
. mobilní sportoviště
 (umělé kluziště)
 (mobilní beachvolleyball)
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DISPOZICE - OBCHODNÍ CENTRUM

OBCHODNÍ CENTRUM - 2PP OBCHODNÍ CENTRUM - 2NP OBCHODNÍ CENTRUM - 4NP

OBCHODNÍ CENTRUM - 1PP OBCHODNÍ CENTRUM - 1NP OBCHODNÍ CENTRUM - 3NP

0 10 20 50 m

1 : 750

NJ - NÁJEMNÍ JEDNOTKA
ÚP - ÚLOŽNÉ PROSTORY
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SCHEMATICKÉ DISPOZICE - BYTOVÝ KOMPLEX

DIPLOMNÍ PROJEKT
SCHEMATICKÉ DISPOZICE - BYTOVÝ KOMPLEX

BYTOVÝ KOMPLEX - 1NP

BYTOVÝ KOMPLEX - 1PP

BYTOVÝ KOMPLEX - 4NP - USTUPUJÍCÍ PODLAŽÍ

BYTOVÝ KOMPLEX - TYPICKÉ NP
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1 : 750
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SCHEMATICKÁ DISPOZICE - HOTEL A BYTOVÝ DŮM

BYTOVÝ DŮM - 1PP

EVONA + HOTEL - 1PP

BYTOVÝ DŮM - 1NP BYTOVÝ DŮM - 2NP A 3NP BYTOVÝ DŮM - 4NP

EVONA + HOTEL - 1NP EVONA + HOTEL - 2NP
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DÍLČÍ VIZUALIZACE
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DÍLČÍ VIZUALIZACE
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DETAIL - TECHNICKÁ SITUACE
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DETAIL - DÍLČÍ VIZUALIZACE
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KONCEPCE ZELENĚ, DOPRAVY A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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Javor mléč ‘Globosum’
Acer platanoides ‘Globosum’

Hloh obecný ‘Paul´s Scarlet’
Crataegus laevigata Paul‘s Scarlet

Dřezovec trojtrnný ‘Sunburst’
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Llípa malolistá
Tilia cordata

Platan javorolistý cv. 
Platanus x hispanica cv.

Lípa velkolistá 
Tilia platyphyllos

Habr obecný ‘Columnaris’
Carpinus betulus ‘Columnaris’

Jilm vaz
Ulmus laevis

Javor mléč ‘Columnare’
Acer platanoides ‘Columnare’

Platan javorolistý
Platanus × acerifolia

Jerlín japonský
Styphnolobium japonicum

Jinan dvoulaločný
Ginkgo biloba

Jírovec maďal
Aesculus hippocastanum

Loubinec trojlaločný
Parthenocissus tricuspidata

Loubinec pětilaločný
Parthenocissus pentacuspidata

Akébie pětičetná
Akebia quinata

Réva vinná
Vitis vinifera

extenzivní porost zelených střech
extensive virentes tectorum

KONCEPCE ZELENĚ
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1 : 1 000
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SCHEMA - PROVOZNÍ SCHEMA
1 : 1 0001 : 1 000

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROVOZNÍ SCHEMA - LEGENDA

komunikace třídy B - sběrná
komunikace třídy C - obslužná
komunikace třídy D1 - obytná zóna
komunikace třídy D2 - pěší zóna
vjezdy na soukromé pozemky 
vjezdy do hromadných garáží
pěší propojení lávka-nádraží-centrum
železniční trať

vlakové nádraží

autobusové nádraží

autobusová zastávka - stávající

autobusová zastávka - návrh

0 10 20 50 m
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SCHEMA - DOPRAVA V KLIDU

1 : 1 000

SCHEMA - DOPRAVA V KLIDU

podzemní hromadné garáže

komunikační jádro

parkovací místo na místní 
komunikaci
místní komunikace

odstavování a parkování se řeší 
na pozemku

vjezd na soukromý pozemek
vjezd do hromadné garáže
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BILANCE NÁROKŮ NA DOPRAVU V KLIDU

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Bilanční propočet nároků objektu na zařízení pro dopravu v klidu

Objekt: 
Převážně obytný komplex s domovem s pečovatelskou službou, administrativou a základní obchodní vybaveností

Objekt A  bytový dům s jedním obchodem v přízemí
Objekt B  domov s pečovatelskou službou, lékárnou a dvěma ordinacemi
Objekt C  bytový dům s pivnicí a obchodem v přízemí
Objekt D  bytový dům s jedním obchodem v přízemí 
Objekt E  administrativa – banka
Objekt F1  bytový dům s obchodem a bistrem v přízemí
Objekt F2  bytový dům s obchodem a cukrárnou v přízemí
Objekt G  administrativa – pojišťovna
Objekt H  bytový dům s jedním obchodem v přízemí

N = O0 * ka + P0 * ka * kp

ka (koeficient vlivu stupně automobilizace) = 1,25
kp (koeficient redukce počtu stání) = 0,8

O0 (základní počet odstavných stání) – viz strana 2
P0 (základní počet parkovacích stání) – viz strana 3

ODSTAVNÁ STÁNÍ

Pokoje v domově s pečovatelskou službou beru jako samostatné byty.

Druh stavby: bydlení - obytný dům – činžovní
Účelová jednotka:   byt o jedné obytné místnosti
Počet ÚJ na 1 stání:  2
Počet ÚJ: Objekt B 9
  Objekt H 2
Počet stání:   O0 = (9+2) / 2 = 5,5

Druh stavby: bydlení - obytný dům – činžovní
Účelová jednotka:   byt do 100 m2 celkové plochy
Počet ÚJ na 1 stání:  1
Počet ÚJ: Objekt A 8
  Objekt B 9
  Objekt C 7
  Objekt D 8
  Objekt F1 9
  Objekt F2 9
  Objekt H 6
Počet stání:   O0 = 8 + 9 + 7 + 8 + 9 + 9 + 6 = 56

Druh stavby: bydlení - obytný dům – činžovní
Účelová jednotka:   byt nad 100 m2 celkové plochy
Počet ÚJ na 1 stání:  0,5
Počet ÚJ: Objekt C 1
Počet stání:   O0 = 1 / 0,5 = 2

O0 = 5,5 + 56 + 2 = 63,5
O0 * ka = 66 * 1,25 = 64

Celkem je potřeba 64 dlouhodobých odstavných stání.

Bude 100% řešeno v hromadné hlídané garáži pod objektem.

PARKOVACÍ STÁNÍ

Druh stavby: obytný okrsek
Účelová jednotka:   obyvatel
Počet ÚJ na 1 stání:  20
Pozn.: pro vícepokojový byt v BD uvažuji rodinu s 1-2 dětmi (tj. 3,5 obyvatele), pro jednopokojový byt obyvatele či pár 
(tj. 1,5 obyvatele) – pro domov s pečovatelskou službou uvažuji obyvatele na garsoniéru a dva na dvojpokojový byt
Počet ÚJ: Objekt A 8*3,5 = 28
  Objekt B 9*2+9*1 = 27
  Objekt C 8*3,5 = 28
  Objekt D 8*3,5 = 28
  Objekt F1 9*3,5 = 28
  Objekt F2 9*3,5 = 28
  Objekt H 6*3,5 + 2*1,5 = 24
Počet stání:   P0  = (28*5+27+24) / 20 = 9,55

Druh stavby: zdravotnictví - ordinace
Účelová jednotka:   zdravotnický personál
Počet ÚJ na 1 stání:  3
Počet ÚJ: Objekt B 8
Počet stání:   P0  = 8 / 3 = 2,67



65KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

BYTOVÝ KOMPLEX - 1NP

BYTOVÝ KOMPLEX - 1PP

BILANCE NÁROKŮ NA DOPRAVU V KLIDU
1 : 750

objekt A

objekt B

objekt C

objekt D
objekt E

objekt F1

objekt F2

objekt Gobjekt H

0 10 20 50 m

Druh stavby: zdravotnictví - ordinace
Účelová jednotka:   ordinace
Počet ÚJ na 1 stání:  0,5
Počet ÚJ: Objekt B 2
Počet stání:   P0  = 2 / 0,5 = 4

Druh stavby: administrativa pro veřejnost – banka / pojišťovna
Účelová jednotka:   plocha pro veřejnost (m2)
Počet ÚJ na 1 stání:  25
Počet ÚJ: Objekt E 200
  Objekt G 100
Počet stání:   P0  = 300 / 25 = 12

Druh stavby: obchod – jednotlivá prodejna
Účelová jednotka:   prodejní plocha (m2)
Počet ÚJ na 1 stání:  50
Počet ÚJ: Objekt A 30
  Objekt B 80
  Objekt C 45
  Objekt D 50
  Objekt F1 60
  Objekt F2 45
  Objekt H 40
Počet stání:   P0  = (30+80+45+50+45+60+45+60+40) / 50 = 7

Druh stavby: obchod – hostinec, pivnice, kavárna, cukrárna
Účelová jednotka:   plocha pro hosty (m2)
Počet ÚJ na 1 stání:  15 (dobrá dostupnost)
Počet ÚJ: Objekt C 50
  Objekt F1 45
  Objekt F2 60
Počet stání:   P0  = (50+45+60) / 15 = 12,9

Celkem:
P0 = 9,55 + 2,67 + 4 + 12 + 7 + 12,9 = 49 parkovacích stání
P0 * ka * kp = 49 * 1,25 * 0,8 = 49 parkovacích stání

Celkem je potřeba 49 parkovacích stání.

Celkový požadavek: 83 + 49 = 132 stání.
Z toho minimálně 5 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (podle vyhlášky č. 
398/2009 Sb.)

Navržené řešení:
 150 odstavných a parkovacích stání v hromadně garáži 
  z toho 6 bezbariérových
 13 parkovacích stání ve vnitrobloku 
  z toho 3 bezbariérové (kryté)
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V rámci této diplomové práce je řešena koncepce připojení navrhovaných budov v řešeném území na veřejnou 
infrastrukturu. V současné době se v rámci řešeného území nachází vodovodní a kanalizační řad, podzemní elektrické 
vedení, středotlaký a nízkotlaký plynovod, teplovod a sdělovací sítě.

Zásobování vodou

Město Chrudim je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Chrudim (úpravna vody Práčov, Slatiňany-Monaco) a z 
vlastních zdrojů (prameniště Markovice) se záložním zdrojem umístěným v obci Kočí. Z vodojemu Slatiňany je veden do 
Chrudimi řad DN 700. Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí, provozovatelem vodovodu je VAS Chrudim a.s.

Řešené území je již napojené na vodovodní řad. Kapacita tohoto řadu je dostatečná (páteřní vodovodem je vodovod DN 
200 v Palackého třídě). Značná část potrubí v rámci řešeného území je litinová, je třeba s budoucí výměnou za PVC 
potrubí.

Splašková kanalizace

Město je odkanalizováno převážně jednotnou kanalizací ukončenou v čistírně odpadních vod na severovýchodě města 
(Vestec - Májov). Na jednotné kanalizaci, kterou tvoří zejména kmenové stoky A, B, C, D, E, F, G, P jsou odlehčovací 
komory s odpadem do řeky Chrudimky a jejich náhonů.

Územní plán Chrudimi navrhuje na řešeném území použít rovněž jednotnou kanalizaci. Vzhledem ke stísněným prostorovým 
podmínkám a umístění ve středu města není možné dešťovou vodou zatím odvádět oddílnou kanalizací.

Stávající kanalizace je postačující (stoka dimenze PP 800 pod Palackého třídou), napojuje se na páteřní kanalizační 
stoku „B“ (BE 1000) na severovýchodě území.

Je myšleno na šetrné nakládání s dešťovou vodou, jež nemůže být odváděna dešťovou kanalizací. Drtivá většina 
střech je navržena extenzivní vegetační, což umožní akumulaci vody na území. Nově navržené budovy budou vybaveny 
akumulačními nádržemi. Pro retenční otevřené nádrže na řešeném území bohužel není kvůli stísněným podmínkám 
prostor.

ENERGETIKA

Zásobování plynem

Město je zásobeno zemním plynem přípojkou VTL DN 150 (200) z hlavního řadu VTL DN 500 Havlíčkův Brod – Pardubice 
severně a západně od řešeného území a přípojkou VTL DN 200 z řadu VTL Barchov -Černá za Bory východně od 
řešeného území. Kapacita stávajících regulačních stanic a rozvodů je vyhovující a počítá s růstem spotřeby.

Na jižním rohu řešeného území je zaveden středotlaký plynovod (300 kPa), stávající regulační stanici navrhuji zanechat.

Zásobování teplem

Část města včetně řešeného území je zásobena z tepelného napáječe 2x DN 600 z elektrárny Opatovice nad Labem 
přes čerpací stanici v Černé za Bory (část Pardubic). Horkovod je z rozdělovací stanice veden ke zhruba 40 předávacím 
stanicím.

Dimenze řadů, které jsou většinou nadzemní, jsou dostatečné i pro rozšíření zástavby. Současný stav, kdy většina 
rozvodů je nadzemních, je méně vyhovující (bariéra, estetická závada). Proto budou případné nové rozvody navrženy 
podzemní (bezkanálové). To se týká i přeložek, které nová zástavba vyvolává. Topným mediem je plyn.

Vytápění CZT navrhuji u všech nových objektů krom řadových rodinných domů, které budou vytápěny individuálně s 
preferencí netuhých paliv (OZE, plyn).

Zásobování elektrickou energií

Kapacita sítě je v řešeném území dostačující. V zástavbě je vybudováno kabelové vedení 35 kV do trafostanic, ve 
středu města v několika trasách. Dvě stávající trafostanice vzhledem ke svému nevhodnému umístění budou muset být 
odstraněny a nahrazeny novými (obchodní centrum, Evona, bytový komplex).

Sdělovací sítě

V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž nedojde k zásadnímu 
dotčení tohoto zařízení navrhovanou zástavbou.

Územím prochází provozovaná rádioreléová trasa PARD – KRSE, KRSE – PAGT, HRKR – KRSE a dále trasy Armády ČR. 
Návrh radioreléová trasa KRSE – PAGT, která prochází nad řešeným územím, návrh nijak neovlivní.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Město Chrudim je dlouhodobě zapojeno v síti „Zdravých měst“ a pracuje v systému místní Agendy 21. Má zavedený 
systém environmentálního managementu „EMAS“. Od roku 2009 vydává „Environmentální prohlášení“, kde mimo jiné 
stanovilo svou „Environmentální politiku“. Odpadové hospodářství tímto prohlášením řadí mezi významné environmentální  
aspekty, snižování odpadu ukládaných na skládky a zvyšování množství vytříděných odpadů má stanovené v cílech.

Na základě smlouvy s městem zajišťuje svoz netříděného komunálního odpadu, vytříděných obalových složek, svoz  
nebezpečného odpadu (2 x do roka), provoz sběrného dvora, úklid veřejných prostranství, údržbu městské zeleně, 
hřbitova a městských komunikací atd. Společnost Technické služby Chrudim 2000 s. r.o. Tato společnost také od roku 
2012 sváží sklo.

Veškerý směsný komunální odpad je odstraňován skládkováním na skládce Nasavrky provozovatele AVE Nasavrky a.s. 
Kromě provozovaných sběren druhotných surovin odpady města přebírají téměř výhradně Technické služby Chrudim 
2000 spol. s r.o. jako oprávněná osoba, případně se jedná o využití odpadů v zařízení ecorec Česko s.r.o.

PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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BILANCE NÁROKŮ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ

Počet bytů a obyvatel
 4 pokoje cca 4,5 os. / byt 11x 11*4,5 = 50 (zaokrouhleno)
 3 pokoje  cca 3,5 os. / byt 37x 37*3,5 = 143 (zaokrouhleno)
 2 pokoje cca 2,5 os. / byt 38x 38*2,5 = 119 (zaokrouhleno)
 1 pokoj  cca 1,5 os. / byt 15x 15*1,5 = 35 (zaokrouhleno)
 Rodinný dům cca 4,5 os. / byt 7x 7*4,5 = 32 (zaokrouhleno)

Celkem 108 bytových jednotek, z toho 7 rodinných domů.
Celkem 380 obyvatel (zaokrouhleno), z toho 348 v bytových a 32 v rodinných domech.

Ubytovací kapacity
 Hotel  176 lůžek (maximální kapacita)

Počet pracovníků
 Kanceláře   80 pracovníků
 Ordinace   6 pracovníků
 Lékárna    6 pracovníků
 Restaurace (teplá jídla)  40 pracovníků  
 Restaurace (studená jídla)  10 pracovníků
 Provozovny   10 pracovníků
 Holič    6 pracovníků
 Prodejna (bez masa)  80 pracovníků
 Prodejna (s masem)  10 pracovníků
 Hotel    15 pracovníků
Celkem 265 pracovníků.

NÁROKY NA PITNOU VODU

Roční spotřeba pitné vody = 
 = počet jednotek (obyvatel/lůžek/pracovníků) * směrné číslo (podle vyhlášky č. 120/2011) =
 = (348*35 + 32*36 + 176*55 + 80*14 + 6*18 + 6*18 + 40*120 + 40*18 + 6*50 + 80*18 + 10*20) 
 = 33 200 m3 za rok 
Součinitel denní nerovnoměrnosti uvažuji 1,25 (město s 20 000 - 100 000 obyvateli).
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti uvažuji 2,1 
Průměrná denní potřeba pitné vody = 91 m3 pitné vody za den
Maximální denní potřeba pitné vody 
 = průměrná denní potřeba * součinitel denní nerovnoměrnosti = 91 * 1,25 =
 = 113,75 m3 na den
Maximální hodinová spotřeba 
 = průměrná denní potřeba * součinitel denní nerovnoměrnosti * součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
 = 91 * 1,25 * 2,1 / 24 
 = 9,95 m3 na hodinu
 = 2,76 litrů za sekundu

NÁROKY NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Průměrný denní odtok splaškové vody = 90 % denní potřeby = 81,9 m3 za den
Maximální denní odtok splaškové vody = 81,9 * 1,25 = 102,4 m3 za den
Maximální hodinový průtok splaškové vody = 8,19 * 1,25 * 2,1 / 24 =
 = 9 m3 za hodinu = 2,5 litru za sekundu

NÁROKY NA DEŠŤOVOU KANALIZACI

Plocha zástavby = 4 000 m2
Intenzita deště = 0,0143 l/s*m2 (hodnota pro Hradec Králové)
Součinitel odtoku dešťových vod – vážený průměr (plocha*dílčí součinitel odtoku) = 0,54
 Plocha      Součinitel Plocha (m2)
 Střechy      1  750
 Asfaltové a betonové plochy   0,9  500
 Obyčejné dlažby     0,7  1100
 Propustné plochy    0,3  400
 Plochy kryté vegetací v případě možnosti 
 odtoku do kanalizace    0,05  1250
Množství odváděných dešťových vod 
 = plocha zástavby * intenzita deště * součinitel odtoku dešťových vod = 4 000 * 0,0143 * 0,54 
 = 30,8 litru za sekundu.

PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Produkce komunálního odpadu podle počtu obyvatel – 3kg na obyvatele za týden = 380 * 3 =
 = 1 140 kg / týden
Produkce komunálního odpadu podle městského průměru = 396 kg na občana na rok = 396 * 380 / 365 * 7 =
 = 2 886 kg / týden

POTŘEBA TEPLA

m = počet bytů = 108
N1 = počet zaměnstnanců = 270
N2 = počet obyvatel = 380
Qbyt = hrubá potřeba tepla na byt = 8 kW (novostavba)
ti / te = průměrná vnitřní / vnější výpočtové teplota = 20°C / -12°C
T = rozdíl teplot = 20 – (-12) = 32 K
V = objem občanských budov = 110 000 m3
q = tepelná charakteristika občanských budov = 0,000 6 kW/m3*K
n = výměna vzduchu v bytech = 1 h-1

w1 = specifická potřeba teplé vody pro obyvatele = 40 l/osoba*den
w2 = specifická potřeba teplé vody pro zaměstnance = 30 l/ooba*den
cw = měrná tepelná kapacita vody = 0,001163 kWh/kg*K

 
Potřeba tepla pro vytápění = N1*Qbyt + q*V*Δt = 108 * 8 + 110 000 * 0,000 6 * 32 =
 = 2 980 kW
Větrání objektů = N1*(3-4 kW) + (0,35*n*0,9*V*Δt)  = 108 * 3,5 + 0,35 * 1 * 0,9 * 110 000 * 32 =
 = 1 110 kW
Příprava teplé vody = Σ(Ni*qi)/24*kd*kh*cw*Δt = ( 380 * 40 + 270 * 30 ) / 1,25 * 2,3 * 1,163 * 45 / 1 000 = 
 = 2 240 kW

Celková potřeba tepla = 6 330 kW
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ZDROJE FOTOGRAFIÍ A MAPOVÝCH PODKLADŮ
Nejmenovaná grafika je mým vlastnictvím.

Seznam použitých fotografií:

Obr. 1  volně přístupné na https://mapy.cz/
Obr. 2 volně přístupné na https://mapy.cz/
Obr. 3  volně přístupné na https://kudyznudy.cz/
Obr. 4 volně přístupné na https://mapy.cz/
Obr. 5 volně přístupné na https://evona.cz/o-nas/
Obr. 6 fotografie uživatele ohníček (3905) na https://aukro.cz/
Obr. 7 volně přístupné na https://maps.google.com/

Fotografie mobiliáře byly staženy z:

https://mmcite.com/
https://excofet.es/

Zdroje mapových podkladů:

https://mapy.cz/
https://maps.google.com/
https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec
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