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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1) POPIS STAVBY 
        

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku :  
Revitalizace náměstí vychází z původního soutěžního návrhu, ale vzhledem k novým 

upřesněným požadavkům investora se proměňuje více směrem k  charakteru návsi a zeleného 
parku. V návrhu zůstává myšlenka volné zpevněné plochy v sousedství pošty a hasičské zbrojnice 
ve středu náměstí a zeleně na obou okrajích. Směrem ke středu se prostor náměstí otevírá. 
Krátká příčná osa půlí náměstí na dvě části, vznikají dvě rovnocenné poloviny. Celá plocha 
graduje směrem k centrálnímu prostoru náměstí. Zpevněná plocha je v porovnání s původním 
soutěžním návrhem menší, poměr se mění ve prospěch nezpevněných ploch. Plocha náměstí je 
rozsáhlá, proto respektujeme požadavek na zachování maxima stávajících ploch. Plocha náměstí 
se nachází v zastavěné části obce. 
 

e) trvalá nebo dočasná stavba:                                                                                
Objekty budou stavbou trvalou 
 

f) novostavba nebo změna dokončené stavby:                                                           
objekty A, B, C - v rámci úpravy dochází pouze k úpravě přípojek a okolí objektu a doplnění VO 
objekty D – novostavba zastávka autobusů 

 
g) etapizace výstavby: 

Výstavba proběhne ve třech etapách dále členěných na jednotlivé funkční části. 
 
Etapa I. 

c) Rekonstrukce chodníku na jižní straně náměstí 
d) Rekonstrukce prostoru před poštou  

Etapa II. 
e) Rekonstrukce prostoru před Jednotou a autobusová zastávka (vč. chodníku podél 
domů po faru a vybudování trafiky)        
f) Rekonstrukce prostoru náměstí za hasičárnou, (vč. zbourání trafiky, vybudování 
průchodu mezi poštou a hasičárnou a rekonstrukce prostoru kolem pomníku obětem 1. sv. 
války) 
g) Rekonstrukce dětského hřiště 
h) Rekonstrukce a sadové úpravy 

Etapa III. 
c) Úprava zbývající zpevněných ploch náměstí  
d) Oprav / rekonstrukce obecních komunikací  

 
b) zhodnocení staveniště  

Zařízení staveniště se předpokládá na vlastním pozemku. Řízení stavby bude zajištěno 
z mobilních buněk. Budou použity chemické toalety pro pracovníky realizační firmy. POV 
předpokládá předem určený časový rozsah prováděných prací tak, aby byl v co možná největší 
míře snížen hluk a zatížení prachem ze stavební činnosti. Staveniště je dobře přístupné ze 
stávajících komunikací. Napojení inženýrských sítí je na stávající rozvody. V rámci dalšího stupně 
projektové dokumentace dojde k průzkumu stávající přípojek (kamerové zkoušky kanalizace). 

 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení: 

 
Architektonické řešení: 
Plocha Tyršova náměstí v Hostomicích je vzhledem k velikosti sídla nečekaně rozsáhlá, svoji 
délkou přes 400m sáhá téměř z jednoho konce na druhý. Z tohoto důvodu respektujeme 
požadavek na zachování velké části náměstí v parkové úpravě se stavajícími vzrostlými 
(převážně) lipami.   
 

Návrh obnovy Tyršova náměstí se zakládá na několika principech. 
Považujeme za stěžejní vytvořit zde volnou zpěvněnou plochu umožňující plnit 

náměstí jeho shromažďovací funkci ( farmářské trhy, sezónní jarmarky, koncerty, letní kino, 
divadlo..). Takováto plocha v současnosti na náměstí zcela chybí. 
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Důležitým předpokladem je oživení parkové části náměstí. Stávající úprava parku je již 
dožilá, nízké plůtky a zarostlé cesty park činí neprůchozí, nedostatek mobiliáře a příjemných míst 
k zastavení park umrtvují. Na stávajícím náměstí tvoří travnaté plochy zhruba 50% povrchu, 
v našem návrhu je to přibližně 30%. Zbylých 20% tvoří parkové cesty a plochy pro pěší. 
Třetím základním bodem je jasné vymezení ploch komunikací a míst pro parkování. Na 
náměstí by se měl mít přednost především chodec. 

Krátká příčná osa půlí náměstí na dvě téměř symetrické poloviny, z nichž každá má jinou 
náplň – západní části dominuje kostel, ve východní části je protiváhou kostela pošta a hasičská 
zbrojnice.  V návrhu toto dělení funkcí rozvíjíme, zárověň dbáme na to, aby náměstí působilo 
jako celek jednotně. 

 
Kolem kostela zůstává zachován park se vzrostlými stromy a trávníky, nově navrhujeme 

systém mlatových cest, díky kterým je park průchozí mnoha způsoby. Zároveň vytváříme i šiřší 
mlatové plochy s lavičkami, které věříme, že budou sloužit i k delšímu posezení. Jsou to 
především trychtýřovité plochy kolem kostela, které mu také vytvářejí důstojnější předprostor  a 
umožňují shromáždění více lidí např. u příležitosti konání mše, svatby či pohřbu. Některé nové 
cesty kopírují původní parkové cesty, např. šikmá 

příchozí pěšina z nároží ke vstupu do kostela a mlatový kruh uprostřed travnaté plochy. 
Doplňkem k mlatovým chodníkům jsou úzké šikmé pěšiny z slažebních kostek v trávě, jedna jako 
zkratka na nádraží, druhá napříč parkem za kostelem. Obě cesty je možné zpevnit dle skutečně 
vyšlapaných zkratek. 

 
Místo v druhé polovině náměstí za poštou vnímáme jako těžiště dění. Je zde původní 

dětské hřiště, na místě ponecháváme i autobusové zastávky. Objekt hasičské zbrojnice může v 
budoucnu plnit funkci komunitního centra s víceúčelovým sálem, kavárnou atp. Právě mezi 
těmito třemi body slibujícími  živý ruch v jejich průsečíku navrhujeme vytvoření dlážděné plochy 
náměstí o velikosti čtverce přibližně 33 x 33 metrů. Nedaleko je i radnice a většina obchodů. Zde 
je možné pořádat trhy a další akce, za tímto účelem je uvažováno několik variant roznístění 
mobilních stánků. Je zde rovněž  možné umístit vodní prvek. Zastávkový přístřešek s trafikou na 
severním okraji této plochy může plnit i funkci zastřešeného altánu či pódia. 
 

 
d) zásady technického řešení (zejména dispozičního, stavebního, technologického a 

provozního)   
 
Objekty na náměstí 

Objekty na náměstí zůstávají ve stávajícím stavu. Domy po obvodu náměstí mají nově 
vodu ze střechy svedenou do kanalizace. Nákupní středisko navrhujeme zlidštit alespoň v jeho 
parteru, kde výrazně zvětšujeme prostor pro pěší včetně stromu, mobiliáře a kvalitnějšího 
povrchu. Domy uprostřed náměstí – pošta a hasičská zbrojnice, ponecháváme nyní ve stávajícím 
stavu, přičemž do budoucna se uvažuje o opravě budovy pošty a přestavbě hasičské zbrojnice a 
nalezení nové náplně (komunitní) pro tento objekt v samém středu náměstí s návazností na 
dlážděné prostranství náměstí. 

Mezi oběma domy, až to jejich náplň provozně dovolí, vznikne otevřený průchod. 
Stávající trafiku integrujeme do zastávkového přístřešku.Objekt trafostanice za kostelem 
navrhujeme porůst popínavou zelení. 
 

V parku jsou tři stávající pomníky, které budou začleněny do okolního parteru. Mariánský 
sloup a pomník padlým jsou součástí mlatových cest před kostelem a budou orámovány plochou 
z velkofomátové dlažby. Socha sv. Jana Nepomuckého zůstane v travnáté ploše, případně bude 
také orámována úzkým chodníčkem.  
 
   Doprava 

Na náměstí se protínají dvě silnice II. třídy.  Silnice vedeme ve stávajících trasách, 
přesněji definujeme jejich tvar včetně ploch pro parkování. Komunikace ponecháváme ve 
stávajícím asfaltovém povrchu, uvažujeme s opravou povrchu na potřebných místech na místních 
komunikacích. Výjimku tvoří šikmá zkratka u sochy Sv. Jana Nepomuckého navazující na ulice 
Bubenická a Polní, kterou rušíme a nahrazujeme chodníkem. Asfaltová vozovka zde působí 
nepřiměřeně svému využití, ruší kontinuitu parku pro pěší a snižuje zde jeho kvalitu. 
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Autobusové zastávky a odstavná stání umisťujeme přibližně do jejich stávající polohy ve 
východní polovnině náměstí za hasičskou zbrojnicí, provoz autobusů je jednosměrný, aby mohl 
vzniknout pouze jeden zastávkový záliv na středové ploše náměstí. Zde umisťujeme zastávkový 
přístřešek spojený trafikou. Pro ostatní vozidla jsou všechny komunikace navrženy obousměrné. 
Na celém území omezena rychlost na 30 km/h. Šířka komunikace II.třídy je sjednocena na 6.5m, 
místní komunikace mají šířku 6m. 

Hlavní parkovací plochy jsou organizované po obvodu náměstí. Ve středu náměstí 
převažují kolmá stání, směrem k okrajům přibývají podélná parkovací místa. Celkem 127 stání. Z 
toho 63 jich je podél jižního chodníku, 59 podél severní fronty domů (45 v části náměstí u kostela 
a nákupního střediska  - zde je zvýšený požadavek na počet stání - a 14 parkovacích míst v části 
od pošty kolem autobusových zastávek k Havelkově domu). Dalších 11 míst je na kratkých 
příčných spojkách na obou koncích náměstí. Do výčtu není započítáno stání před budovou pošty 
(pro vozidla pošty) a dvě odstavná stání autobusů.  

Podél silnice II.třídy 114 vedeme na jižní hraně cyklostezku v celé délce náměstí a 
uvažujeme její možné prodloužení mimo řešené území. 
 
Sadové úpravy a stávající zeleň 

V dnešní podobě je prostor náměstí  zaplněn cca 250 stromy různé kvality. Dle nového 
dendrologického (srpen 2012) má velká část z nich krátkou životní perspektivu a je nutné počítat s 
jejich postupnou obnovou. Je také možné uvažovat s postupným částečným otevřením některých 
partií. Chybějící stromy doplňujeme do alejí podél vozovky. Tyto stromy vymezují - rámují střed 
náměstí a zároveň tvoří clonu vůči dopravě. Několik nových  stromů navrhujeme i na významných 
místech na chodnících po obvodu náměstí, kde to umožní vedení sítí.  

Prostor náměstí chceme vizuálně „zprůhlednit“ v horizontu očí, proto navrhujeme odstranit 
stávající jehličnaté stromy a keře coby dřeviny do takového prostoru nevhodné. Dále kácíme (a 
případně nahrazujeme) stromy označené v dendrolog. průzkumu jako určené ke kácení a 
neperspektivní. Odstraňujeme i několik málo stromů s krátkodobou perspektivou v rámci změn 
koncepce parku a s úvahou, že koncepce parku by měla teto časový horizont přesáhnout. Místo 
těchto stromů sázíme nové a řešíme tím částečnou obnovu dřevin, jak je zmíněno v dendr. průzkumu. 
Celkově sázíme 77cca 75 nových a kácíme 64cca 60 dřevin, uvažované množství se může upřesnit 
při detailním rozpracování v další fázi projektu. 

Jižní chodník oddělují od parkujících aut a vozovky rabátka s trvalkovými záhony. Tento detail 
zjemňuje nadbytečnou šířku chodníku a je jakousi protiváhou předzahrádkám na severní straně 
náměstí. Záhon izoluje chodce od dopravy a zároveň snižuje plochu potřebnou k vydláždění. Zbylá 
šířka chodníku se pohybuje  v rozmezí 3.5 -4m. Mezi rabátky je možno umístit venkovní kavárenské 
„zahrádky“, vystavit zboží, vývěsní tabule atp. 
 
Navrhované povrchy 

Velkou část povrchu náměstí předpokládáme ponechat ve stávajícím povrchu (asfalt, 
trávník), nicméně lze předpokládat, že i tyto povrchy budou vyžadovat značnou míru 
rekonstrukce. V parkových částech se stromy ponecháváme maximum zatravněných ploch, které 
doplňujeme o mlatové cesty. 

Na centrální plochu navrhujeme kamennou dlažbu z větších kostek. Na parkovacích 
plochách používáme žulové kostky. Chodníky podél náměstí jsou vydlážděny žulovou mozaikou. 
Vjezdy jsou dlážděny velkoumalou kostkou stejně jako parkovací stání v parku, v tomto případě 
jsou kostky osazeny s mezerami pro prorůstání trávy. Cyklostezka je navržena živičná. 
 
Navrhovaný mobiliář 

Mobiliář vybíráme s ohledem na velikost a charakter sídla. Centrální plochu náměstí a 
chodníky   lemujeme dřevěnými  lavičkami s opěradlem (celkem cca 50 kusů). Navrhujeme 
jednoduchou lavičku z dřevěných fošen na kovové konstrukci (ve variantě s opěradlem i bez 
opěradla), která je snadno udržovatelná a opravitelná i v místě. Dle potřeby rozmisťujeme po 
náměstí stojany na kola (lze očekávat nárůst počtu cyklistů po zbudování cyklostezky) U   radnice 
umisťujeme dále informační vitrínu, u pošty rozcestník atp. 
K dětskému hřišti přidáváme lavičky. 

Kromě klasických laviček rozmístěných podél pěšin a chodníků zde vznikají i další zákoutí 
k odpočinku : kruhová lavice kolem stromu před vstupem do kostela další lavice kolem stromu 
před radnicí a nákupním střediskem. 
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Tříděný odpad je umístěn zhruba na stávající pozici u Havelkova domu, druhé stanoviště 
je přesunuto od pošty k nákupnímu středisku. Na obou stanovištích je uvažováno se  zapuštěním 
nádob na tříděný odpad do země.  
 

 
STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
ŠIRŠÍ  VZTAHY DOPRAVNÍ 
 

Tyršovo náměstí v Hostomicích je prostorem, kde se křižují silnice II.třídy II/114 Hořovice – Dobříš 
a II/115 Praha – Řevnice – Jince. Oba silniční průtahy se kříží přibližně poblíž těžiště obdélného 
tvaru Tyršova náměstí. Silnice jsou dvoupruhové, živičné odpovídající  nejblíže kategorii S 7,5. 
V prostoru vlastního náměstí je silnice II/114, která je hlavní a dopravně zatíženější, proměnlivé 
šířky 6,5 až 7,0m. Silnice II/115 je užší, ale v centru Hostomic se rozšiřuje na 7m a více. V úseku 
před poštou je zpevněná asfaltová plocha vozovky rozšířena o stání pro vozidla pošty. 
 
DOPRAVNÍ  INTENZITY 
Dopravní zatížení komunikací II třídy II/114 a II/115 v Hostomicích 
 
komunikace  č. profilu  počet voz/24h   úsek 
      rok 2010 všech/os     
  
II/115   1-4028   869/744  křiž. se sil. II/114  
II/114   1-2697   3.146/2.448  křiž. se sil. II/115 
 
Údaje jsou převzaty z výsledků celostátního sčítání na dálniční a silniční síti ŔSD roku 2010. 
 
DOPRAVNÍ OBSLUHA  NÁMĚSTÍ 
Dopravní obsluhu prostoru Tyršova náměstí umožňuje síť komunikací, z nichž nejdůležitější jsou 
zmíněné silniční průtahy II. třídy. 
II/114 vedená po jižní straně náměstí ve směru východ – západ a pro účely této dokumentace 
označená jako větev 1.   
II/115 vedená uprostřed prostoru náměstí ve směru severojižním a v dokumentaci označená jako 
větev 2. 
Větev 3 a větev 4 - místní komunikace - vymezují dopravně severní stranu náměstí ve směru 
východ – západ a protínají v průsečné křižovatce silnici II/115. 
Větev 5 vymezuje západní stranu náměstí mezi II/114 a větví 3. 
Větev 6 tvoří východní stranu náměstí mezi II/114 a větví 4.  
V současné době je větev 4 a silnice II/114 (větev 1) propojena ještě jednou komunikační spojkou 
procházející ve směru severojižním východní částí náměstí mezi parkovými plochami. Její 
dopravní funkce není významná – propojuje úzké místní komunikace v zástavbě. V návrhu 
dokumentace je zrušena ve prospěch integrity parku přinášející kvalitativní zlepšení životního 
prostředí a prostor pro denní oddych a krátkodobou rekreaci. 
Větve 3, 4, 5 a 6 jsou místní dvoupruhové komunikace, zpřístupňují jednotlivé objekty 
zástavby, jsou na ně napojeny vjezdy na pozemky a umožňují  stání vozidel po straně vozovky. 
Křižovatky komunikací jsou úrovňové, styčné nebo průsečné. 
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STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
SO.Z2.01 – Zpevněné plochy a komunikace 
Zásady technického řešení komunikací  
 
PRINCIPY ŘEŠENÍ 

1. Zřízení chodníků podél komunikací a úpravy pěších ploch 
2. Vymezení směrového a šířkového uspořádání komunikací v prostoru náměstí 
3. Zachování konstrukcí a uspořádání stávajícího vedení vozovek silničních průtahů II. třídy s tím, 

že budou jasně vymezeny jejich hrany v souladu s ustanoveními norem ČSN 736110, resp. ČSN 
736101 

4. Uspořádání místních komunikací větví 3 až 6 je navrhováno do kategorie C (III. třídy) jako 
dvoupruhových obousměrných obslužných přístupových komunikací s minimální dopravní zátěží 
zajišťujících dopravní obsluhu zástavby a parkování vozidel v samostatných parkovacích zálivech 
podél komunikací 

5. Budou vymezeny dopravním značením IP 25a jako Zóna 30 s výjimkou úseku větve 4, kde jsou 
stanoviště autobusů a výjezd vozidel hasičského sboru 

6. Větev 4 bude navržena pro pojíždění a stání autobusů linek hromadné osobní přepravy včetně 
zastávek pro nástup a výstup cestujících a dalších dvou manipulačních stání v zálivu podél 
komunikace 

7. Dopravní režim autobusů bude jednosměrný kolem parku ve směru komunikací II/114, větev 1 – 
II/115, větev 2 – větev 4 se stanovišti autobusů – větev 6 – výjezd na II/114 na východní straně 
náměstí 

8. Větev 6 – východní komunikační spojka bude navržena pro pojezd autobusů a dočasně 
v omezeném rozsahu také vozidel pro nákladní dopravu 

9. Pěší komunikace jsou navrženy pro přímý a bezpečný přístup k objektům občanské vybavenosti 
(obchody, pošta, restaurace), státní správy (úřad), školství, sportu (tělocvičny, fitness a pod.) 

10. Křížení chodníků s pojížděnými částmi komunikací bude bezbarierové, přechody a místa pro 
přecházení vybavené reliéfními dlažbami varovných a signálních pásů v uspořádání podle 
Vyhlášky č. 398/2008 Sb. určujících rovněž způsob vybavení komunikací hmatovými úpravami 
v zóně 30 

11. Místa pro parkování vozidel budou stavebně upravena mimo prostor jízdních pásů komunikací 
v samostatných zálivech pro podélná a kolmá stání automobilů 

12. V prostoru parku podél komunikace II/114 bude v odsazené poloze navržena trasa cyklostezky 
propojující východní a západní část náměstí s dalšími vazbami na trasy mimo obec. Délka úseku 
cyklostezky cca 396m, šířka 2,50m. 

 
PROSTOROVÉ A KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

1. Větev 1 silnice II/114 – dvoupruhová živičná vozovka šířky 6,5m, trasa přímá, délka dotčeného 
úseku komunikace je asi 460m – bude provedena pouze minimální šířková úprava vozovky pro 
definici šířkových parametrů a pro založení parkovacích stání a chodníků. Budou stavebně 
vymezeny hrany vozovky osazením obrubníků nebo řady velkých žulových kostek (na severní 
straně podél parku). Po osazení ohraničujících prvků bude provedeno doplnění konstrukce 
komunikace v šířce pásů cca 300mm s asfaltovou zálivkou. Parkovací stání na jižní straně budou 
vymezena obrubníky (na hraně přejezdu zapuštěnými na cca 20mm nad úroveň vozovky). 
Podobně budou vymezeny vjezdové hrany vjezdů na pozemky a do garáží. Základní výška 
nášlapu horní hrany obrubníků na nárožích křižovatek, na styku se zelení a s chodníky (mimo 
přechody a místa pro přecházení) bude 120mm. Budou vyznačeny 4 kolmé úrovňové přechody 
přes vozovku a 5 kolmých míst pro přecházení . 

2. Větev 2 silnice II/115 - dvoupruhová živičná vozovka šířky 6,5m, trasa přímá,  délka dotčeného 
úseku komunikace cca 110m – bude provedena pouze šířková úprava vozovky pro definici 
šířkových parametrů a pro vymezení pěších ploch na styku s parkem, před poštou a před 
prodejnou. Budou stavebně vymezeny hrany vozovky osazením obrubníků. Po osazení 
ohraničujících prvků bude provedeno doplnění konstrukce komunikace v šířce pásů cca 300mm 
s asfaltovou zálivkou. Základní výška nášlapu horní hrany obrubníků na nárožích křižovatek, na 
styku s chodníky (mimo přechody a místa pro přecházení) bude 120mm. Budou vyznačeny 3 
kolmé úrovňové přechody přes vozovku a jedno místo pro přecházení. Bude stavebně upraveno 
místo pro stání vozidla pošty mimo jízdní pruhy komunikace, t.j. v samostatně stavebně 
upraveném prostoru v pěší ploše o rozměru dlážděného obdélníku 11m x 2,25m. V úseku 
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komunikace poblíž prodejny budou stavebně upravena mimo vozovku 3 podélná stání každé v 
délce 6,5m. 

3. Větev 3 – dvoupruhová živičná vozovka šířky 6m, délka úseku 195m, trasa přímá, bude 
provedena šířková úprava stávající komunikace, založení parkovacích stání a chodníků podél 
zástavby s vazbou na pěší plochy u prodejny a v prostoru parku. Komunikace bude vyznačena 
jako Zóna 30 s minimálními výškovými rozdíly ploch – max. 20mm se zapuštěnými obrubami. 
Vozovka bude rekonstruována v rozsahu odpovídajícímu stávajícímu stavu a stupni poškození a 
podle skutečného stavu podloží. Parkovací stání podél vozovky budou vymezena obrubníky (na 
hraně přejezdu zapuštěnými na cca 20mm nad úroveň vozovky). Podobně budou vymezeny 
vjezdové hrany vjezdů na pozemky a do garáží. Parkovací stání u parku budou dlážděná 
z drobných žulových kostek 100/100mm, lemována po obvodu řadou žulových kostek do betonu.  

4. Větev 4 - dvoupruhová živičná vozovka šířky 6m, trasa přímá, délka úseku cca 200m, bude 
provedena šířková úprava stávající komunikace, založení podélných parkovacích stání ve 
vymezených úsecích, zálivů pro zastávky autobusů a manipulačních stání a chodníků podél 
zástavby s vazbou na pěší plochy u zastávek BUS a v prostoru parku. Komunikace bude v úseku 
mimo zastávky autobusů vyznačena jako Zóna 30 s minimálními výškovými rozdíly ploch – max. 
20mm se zapuštěnými obrubami. Vozovka bude rekonstruována  podle skutečného stavu podloží 
v rozsahu odpovídajícímu nynějšímu stavu konstrukce a povrchu. Bude navržena v dimenzi 
odpovídající pojíždění a zastavování autobusů hromadné dopravy. Parkovací stání podél vozovky 
budou vymezena obrubníky (na hraně přejezdu zapuštěnými na cca 20mm nad úroveň vozovky). 
Podobně budou vymezeny vjezdové hrany vjezdů na pozemky a do garáží. Parkovací stání u 
parku budou dlážděná z drobných žulových kostek. Základní výška nášlapu horní hrany 
obrubníků a na nárožích křižovatek bude 120mm. Výška horní hrany obrubníku v prostoru 
zastávek autobusů bude 200mm. Vybavení ploch zastávek autobusů bude odpovídat ustanovení 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

5. Větev 5 - dvoupruhová živičná vozovka šířky 6m, trasa přímá,  délka úpravy cca 80m, bude 
provedena šířková úprava stávající komunikace, založení podélných parkovacích stání ve 
vymezených úsecích na straně parku, chodník podél zástavby a vjezdy k nemovitostem. Vozovka 
bude rekonstruována v rozsahu odpovídajícímu stávajícímu stavu a stupni poškození a podle 
skutečného stavu podloží. Parkovací stání u parku budou dlážděná ze žulových kostek 
100/100mm. Komunikace bude vyznačena jako Zóna 30 s minimálními výškovými rozdíly ploch – 
max. 20mm se zapuštěnými obrubami. 

6. Větev 6 - dvoupruhová živičná vozovka šířky 6,5m, trasa přímá, délka úpravy i s křižovatkou 
s větví 4 je cca 60m, bude provedena šířková úprava stávající komunikace, založení podélných 
parkovacích stání ve vymezeném úseku na straně parku, chodník ke statku a vjezd. Vozovka 
bude rekonstruována v rozsahu závislém na nynějším stavu komunikace a podle skutečného 
stavu podloží. Parkovací stání u parku budou dlážděná z drobných žulových kostek 100/100mm, 
lemována po obvodu řadou žulových kostek do betonu. Komunikace bude vyznačena jako Zóna 
30 s minimálními výškovými rozdíly ploch – max. 20mm se zapuštěnými obrubami. Kolmá 
parkovací stání u statku budou provedena v rozměru 5,5m x 2,5m. 

7. Vozovky místních komunikací budou živičné. Plocha stanovišť autobusů v zálivu se zastávkami 
bude vydlážděna drobnou žulovou kostkou 100/100mm v kroužkové vazbě. Povrchy chodníků 
budou dlážděné mozaikou, parkovací stání na straně zástavby drobnou kostkou (žula 
100/100mm). Vjezdy na pozemky budou dlážděné velkou žulovou kostkou 160/160mmv řádkové 
vazbě. Na straně parku jsou parkovací stání navržena také z dlažby z drobných žulových kostek 
100/100mm. Manipulační stání pro autobusy budou navržena s dlažbou z velké žulové kostky 
v řádkovém uspořádání dlažby na vazbu s minimální zasypanou spárou. Povrch cyklostezky bude 
bezesparý, ve variantě na bázi přírodní směsi kameniva s hydraulickým pojivem nebo podle 
vzorového návrh s povrchem živičným. Podklad živičné komunikace větev 4 se stáním autobusů 
je podle geologického průzkumu vrtem pevný, tvořený až do hloubky cca 40cm navážkou kamenů 
10cm makadam a 25 cm křemencové kameny velikosti do 15cm. 

8. Pobytové a vycházkové cesty v parku budou mlatové na bázi vrstev vibrovaného drceného 
kameniva různých frakcí s jemnější frakcí 2/5mm na povrchu. Povrch může být zapískován 
těženým tříděným štěrkopískem v okrovém zabarvení. Šířka vycházkových pěších cest v parku 
bude 2m, 2,5m, 3m. 

9. Podél komunikace II/114 v odsazené poloze od vozovky je navržena cyklostezka šířky 2,5m 
vedená prostorem parku. Na obou koncích úseku navazuje na zakončení dříve vyprojektované 
cyklostezky Radouš - Lštěň v prostoru extravilánu obce. Jedná se o koncové úseky vedené podél 
severní strany silnice II/114. Šířkové parametry chodníku vycházejí ze stávajícího stavu vozovky 
silnice. Konstrukce bude shodná s návrhem pro chodníky v prostoru náměstí. 
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10. Rozhledové poměry na křižovatkách místních komunikací budou zachovány a dodrženy podle 
ustanovení ČSN 736110. Místní komunikace jsou v křížení se silnicemi II. třídy komunikacemi 
vedlejšími. V křižovatce silnic II. třídy je hlavní komunikací silnice II/114 a vedlejší II/115. Na této 
křižovatce bude posuzován rozhled s osazením SDZ P6 (Stůj dej přednost v jízdě) na komunikaci 
II/115 jako vedlejší. Rychlost vozidel na komunikacích v prostoru obce je 50 km/h.  
Délka odvěsen rozhledového trojúhelníku pro vyznačení přednosti vjízdě pomocí SDZ P4 nebo 
P6 (pro uspořádání A dvoupruhové komunikace) je podle ČSN 73 6102 (červen 2012) jednotně 
3,25m od hrany přilehlého jízdního pruhu na hlavní komunikaci kolmo po ose jízdního pruhu 
vedlejší komunikace XB = 100m a XC = 85m pro skupinu vozidel 3. V případě minimální délky 
odvěsny rozhledového trojúhelníku pro bezpečné zastavení vozidla na hlavní komunikaci při 
rychlosti 50 km/h bude její hodnota 35m. V daném případě stávajících křižovatek silnic II. třídy 
hodnoty vyhovují. 

 
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že na lokalitě náměstí v Hostomicích s výjimkou prostoru 
zasypaného bývalého rybníku se v podstatě nevyskytuje dostatečně propustná vrstva, v níž by docházelo 
k výraznějšímu vsaku zachycené vody. Pro likvidaci srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch 
budoucího náměstí bude nutno zřídit jiný systém, než je prosté vsakování. Při koeficientu propustnosti v 
řádu 10-7 m/s je jediným efektivním způsobem odvedení dešťových vod vhodným systémem kanalizací do 
vodoteče. 
Likvidace dešťových vod na stávajících vozovkách bude zachovávat zčásti nynější stav, to znamená na 
straně parku částečný zásak do štěrkové rýhy, v níž však na hraně vozovky podél parku bude osazena 
drenážní perforovaná trouba k odvedení vsakované vody s povrchu i z pláně pod komunikací. Podélná 
drenáž bude zaústěna po úsecích do jednotlivých těles uličních vpustí. Na povrchu komunikací budou 
osazeny  uliční vpusti napojené přípojkami do dešťové kanalizace. Dešťové vody v prostoru parku budou 
tak, jako nyní vsakovány travnatými plochami. 
 
 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Z hlediska charakteru stavby se jedná rekonstrukci prostoru komunikací na náměstí, nikoliv o stavbu, na 
níž se vztahují výpočty dopravy v klidu ve smyslu ČSN 73 6110.  Avšak z hlediska bilancí dopravy v klidu 
byly vzaty v úvahu funkce objektů v prostoru náměstí a z toho vyplývající potřeby řešení dopravy v klidu. 
Jedná se především objekty městské vybavenosti – prodejny, pošta, úřad, škola a pod. Nároky na 
parkování u rodinných domů a u objektů s vjezdy na pozemek budou řešeny na vlastních pozemcích 
vlastníků. 
 
Podle tab. 34 ČSN 736110 jsou odpovídající ukazatele podle funkcí objektů následující: 
- základní škola – 1 stání na 5 žáků 
- obchod – jednotlivá prodejna – 1 stání na 50m2 prodejní plochy 
- nákupní středisko s potravinami o prodejní ploše do 1000m2 – 1 stání na 30m2 prodejní plochy 
- restaurace 3. a 4. skupiny – 1 stání na 6 – 10m2 plochy pro hosty, pivnice – 1 stání na 10 – 15m2 plochy 
pro hosty 
- provozovny. výroba – 1 stání na 4 zaměstnance 
 
Na základě posouzení skutečného stavu jsou parkovací stání v prostoru Tyršova náměstí navržena na 
terénu v zálivech podél komunikací takto: 
Větev 1 (II/114) – 16 podélných stání a 47 kolmých stání, z nichž jsou 4 stání navržena pro TP 
Větev 2 (II/115) – 3 podélná stání u prodejny 
Větev 3 – 27 podélných stání a 18 kolmých, z nichž jsou 2 stání určena pro TP 
Větev 4 – 16 podélných stání, z toho 2 stání určena pro TP 
Větev 5 – 9 kolmých stání 
Větev 6 – 3 podélná stání a 3 kolmá stání 
V prostoru náměstí je navrženo celkem 142 parkovacích stání. 
 
Likvidace odpadů 
Při demolicích stávajících konstrukcí komunikací dojde k vytěžení různých materiálů, které budou dále 
využity takto: 

- živičné obrusné vrstvy a podkladní živičné vrstvy budou odvezeny na určenou speciální skládku 
nebo budou dále využity k recyklaci a k dalšímu použití do zlepšení podkladů 
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- dlažba bude vybourána, očištěna a podle stavu prvků uložena na skládku k případnému dalšímu 
použití, jinak bude použita k recyklaci 

- podsypné vrstvy z těženého kameniva budou uloženy k dalšímu využití na úpravu pláně 
konstrukcí, např. k mechanickému zlepšení 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení §10 – 16 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zejména upozorňujeme na 
plnění povinností vyplývající z ustanovení §12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 
Na stavbě vzniknou odpady, které dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
a další seznamy odpadů, které budou zatříděny takto: 
Stavební a demoliční odpad 
 17 01 01 Beton      kategorie – O 
 17 01 02 Cihly      kategorie – O 
 17 05 04 Zemina a kamení    kategorie – O 
 17 03 02 Asfaltová směs bez dehtu   kategorie – O 
 17 04 05 Železo a ocel    kategorie – O 
 
 
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Veškeré dopravní plochy – pro pěší i pro motorovou dopravu – budou realizovány v souladu s Vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 
s ČSN 736110 Projektování  místních komunikací. Přechody a místa pro přecházení mají na kříženích 
s vozovkami a s dopravními prostory snížené dělící silniční obruby na 20mm nad úrovní pojížděných 
pásů. Snížené obrubníky až do výše hrany 80mm nad vozovkou jsou lemovány předepsaným způsobem 
reliéfní dlažbou v kontrastním barevném odstínu – varovný pás šířky 400mm. Na varovné pásy navazují 
signální pásy šířky 800mm vedené k vodícím liniím. 
 
 
SO.Z2.02 – Sadové úpravy 
 
Identifikační údaje 
 
Projekt:  REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH 
Dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z „Operačního programu životní prostředí“ – 
prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny. 
 
Zhotovitel:   
Zemanová*zahrady – Iva Zemanová 
Ing. Jakub Zeman 
   Malešovská 1651/34 
   190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy 
IČ:    71833005 
DIČ:   CZ 7804040321 
Tel:   736 170 574 
E-mail:   jakub@zemanova-zahrady.cz 
 
Spolupráce:   
TREEWALKER, s. r. o. 
Ing. Ingrid Kochová, DiS. 
Ing. Markéta Svobodová 
Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily 
Tel:   774 992 200 
E-mail:   ingrid.kochova@treewalker.cz 
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Úvod 
 
Město Hostomice připravuje komplexní revitalizaci Tyršova náměstí a nedílnou součástí je obnova 
stávající zeleně náměstí.  
Hostomice je menší město s 1500 obyvateli. Při příjezdu do centra ohromí návštěvníka rozlehlé Tyršovo 
náměstí s více než dvěma stovkami vzrostlých stromů. V současnosti má podobu zeleného parku se 
vzrostlými stromy.  
Hlavním nedostatkem současného stavu je automobilová doprava. Náměstím prochází komunikace II. 
třídy, kterou hojně využívají kamiony. Okraje náměstí lemuje široká asfaltová silnice a rozlehlé zpevněné 
plochy bez bližšího určení, které svoji neurčitostí způsobují neorganizované parkování, které komplikuje 
pohyb pěších. K chodcům není vstřícná ani parková plocha, která je prakticky neprůchozí. Původní 
parkové cesty jsou zarostlé trávou, přehlednosti prostoru brání shluky keřů a jehličnanů. Považujeme za 
stěžejní zprůchodnit a zatraktivnit pro chodce středovou zelenou část náměstí, jasně vymezit (a omezit) 
plochu komunikací a místa pro parkování.  
 
Dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z „Operačního programu životní prostředí“ – 
prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny. 
 
Podklady a průzkumy 
Základní údaje charakterizující projekt 
 
Hostomice jsou malé město v okrese Beroun. Leží přibližně 10 km východně od Hořovic a 10 km 
severozápadně od Dobříše v široké kotlině na potoce Chumavě pod severozápadním úpatím Hřebenů. 
Plochy pro vegetaci v řešeném území jsou na rostlém terénu v nadmořské výšce 360 m n.m.  
 
Přehled výchozích podkladů 

Mapové podklady  

Koordinační situace 10/2012 - Studio Anarchitekt s.r.o. 
Dendrologický průzkum 8/2012- situace  - Treewalker,s.r.o. 
Ortofotomapa, Čuzk 
Katastrální mapa, Čuzk 
Mapa stabilního katastru (archivnimapy.cuzk.cz) 
Biogeografické členění České republiky, Culek a kolektiv, Enigma 1996 
Arboreus 1.0 VÚST 2001 

Legislativní předpisy: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 
- Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, 
kombinované konstrukce 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích 
ČSN 4690202-1 FLL – Výpěstky dřevin 
Při realizaci je nutno dodržet Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 
– vegetační úpravy (TKP), Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené 
v TKP a ZTKP jako závazné. Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a dopravní značky, zasahovat do 
ochranných pásem sítí technického vybavení, zejména se nesmí vysazovat nad drenážemi, 
odvodňovacím potrubím, kabely apod., s ohledem na jejich prohlídky, obnovu a údržbu. Rovněž musí být 
zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Výsadby jsou navrženy 
s ohledem na tyto podmínky, ale při realizaci musí být vedení sítí technického vybavení prověřeno. 
 
Stanovištní podmínky 

Geologické poměry 
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Lokalita patří do prostoru sedimentace ordoviku pražské pánve. Skalní podloží je zde tvořeno 
zahořanskými vrstvami v podloží bohdaleckých břidlic. Zahořanské souvrství tvoří převážně sled 
tmavošedých až černých prachovců, které jsou v nezvětralém stavu deskovitě odlučné a obsahují 
nepravidelné čočky obohacené karbonátovým materiálem. Podloží zahořanského souvrství je tvořeno 
černými břidlicemi vinického souvrství. 
Zvětrání horniny je značně závislé na porušení mikrotektonikou, minimálně zasahuje zvětrání a případné 
mrazové nakypření horniny do hloubky 1 metr od povrchu skalní horniny. 
Z hydrogeologického hlediska se jedná o horniny primárně nepropustné, avšak s mocnou přípovrchovou 
zónou rozvolnění, která funguje jako slabý puklinově propustný kolektor. Pokryvný útvar je zde zastoupen 
svahovými sedimenty : jíly a jíly s podílem úlomků skalní horniny , ovšem jeho mocnost je poměrně malá 
a profil plynule přechází do štěrkovitě zvětralého skalního podloží. Tento pokryv lze z hlediska pohybu 
podzemní vody hodnotit také jako nízkoprůtočný. 

Hydrogeologické poměry 

Obec je součástí povodí Chumavy ( č.hydrolog.pořadí 1 – 11 – 04 – 019), která je pravostranným 
přítokem Litavky, do níž se vlévá v Libomyšli. Povodí Chumavy je rozsáhlé – pramení na východním 
úbočí elevace Písek v masivu Hřebenů a spolu se svými přítoky odvodňuje severní svahy a severní 
podhůří Hřebenů mezi Malým Chlumcem a Lhotkou u Lochovic. Z hlediska hydrogeologické rajonizace 
náleží širší okolí lokality k rajónu 6230 – proterozoikum apaleozoikum v povodí Berounky. 

Ochranná pásma a chráněná území 

Podle informací zveřejněných na serveru Ministerstva životního prostředí ČR není zájmová lokalita 
součástí žádných ochranných pásem vod, zvláště chráněných území a ostatních území chráněných 
zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani 
chráněných ložiskových území.  
 
Podnebí je relativně teplé, roční průměr teplot na cca 80 C. Podnebí je suché až velmi suché, srážky 
klesají až pod 500 mm. 
Z půd převládají zejména na plošším reliéfu na pokryvech typické kambizemě. 
Z hlediska fytogeografického spadá oblast k mezofytiku fytogeografického podokresu  
35. Hořovická kotlina s vegetačním stupněm kolinním až suprakolinním. Oblast je charakterizována jako 
lesně polní oblast s převahou zemědělsky obhospodařovaných ploch.  
Z hlediska ekologické stability krajiny náleží území do oblasti s mozaikou lesů se změněnou dřevinou 
skladbou, oblasti s převahou polí a luk. Kostra ekologické stability je téměř vyhovující. Území spadá do 
oblasti s vyšším koeficientem ekologické stability.   
 
Umístění inženýrských sítí 
Umístění dřevin je v souladu se sítěmi a jejich ochrannými pásmy. 
 
Dendrologický průzkum 
 
Úvod 
Dendrologický průzkum byl proveden v srpnu a září 2012  Ing. Ingrid Kochovou, DiS.  
a Ing. Markétou Svobodovou, fa Treewalker s.ro.. 
Dřeviny byly po změření v záměrné výšce a změření výškoměrem zakresleny do mapového podkladu. 
Průzkum vyhodnotil celkem 207 položek (z toho u inv.č. 93, 100, 105 a 108 jsou skupinky jehličnanů 
obdobných charakteristik po 2 ks). 
 
Charakteristika řešeného území 
Dřevinná skladba a její rozmístění odpovídá charakteru parkově řešeného prostranství náměstí. Výsadby 
stromů tvoří rozvolněné i kompaktní skupiny rozmístěné v jednotlivých plochách, které v kombinaci s 
keřovým patrem pohledově uzavírají, dále jsou soustředěny jako alejové nebo liniové doprovody cestiček 
a komunikací zejména po obvodu náměstí. 
 
Charakteristika stávajících dřevin 
Z celkového počtu hodnocených dřevin tvoří listnaté dřeviny velkou většinu, kolem 90% (193 ks), 
jehličnany pak zbývajících 10% (14 položek – ve třech případech skupinky po 2 ks pod jedním inv. 
číslem).  Věková struktura je velmi málo rozrůzněná. Hodnoceno bylo fyziologické stáří, tedy vývojové 
stadium stromů, nikoli reálný věk dřevin, který by se mohl pohybovat v relativně mladších věkových 
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kategoriích. Většina dřevin ale odpovídá kategoriím pozdní dospělosti až starým stromům (dlouhodobě se 
projevuje stagnace růstu až ústup primární koruny), což je dáno dlouhodobým stresem ze silně 
zhoršených stanovištních podmínek. Mladé výsadby se zde vyskytují ve velmi omezeném počtu.  
Druhové složení stromového patra odráží charakter výsadeb. Silně v něm převládají domácí  (nebo 
zdomácnělé) druhy, nepůvodní druhy se vyskytují jen v malém množství, mezi jehličnany – douglaska 
tisolistá (Pseudotsuga menziesii), smrk pichlavý (Picea pungens f. glauca) a jedle ojíněná (Abies 
concolor). Mezi listnáči se objevuje jediný nepůvodní druh – stromkovitě zapěstovaný štědřenec odvislý 
(Laburnum anagyroides). 
Na hodnocené ploše je zastoupeno 18 taxonů. Téměř 2/3 představují lípy (Tilia cordata 115 ks - 55%, a 
T. platyphylla 17 ks - 8%), následuje jírovec maďal (Aesculus hippocastanum, 18 ks - 9%) a javor mléč 
(Aceer platanoides vč. kultivarů 14 ks - 7%). V menší míře se objevuje smrk pichlavý (Picea pungens f. 
glanca, 8 ks – 4%) a dub lení (Quercus robur, 8 ks – 4%). Po několika kusech jsou zastoupeny i další 
druhy, např. habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus alba), 
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bříza bělokorá (Betula pendula) atd. Exoticky v daném 
prostoru působí jehličnany (Picea pungens f. glauca, Pseudotsuga menziesii, Abies concolor) nebo i 
dožívající převislé kultivary jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a štědřenec odvislý (Laburnum 
anagyroides). 
 
Hodnocení dřevin a legenda k tabulkám 
Dendrologický průzkum byl proveden změřením dřevin a jejich zevním posouzením. 
V tabelární části je podrobné hodnocení jednotlivých dřevin. Čísla dřevin ve výkresové části odpovídají 
číslům v tabulkách. 

Legenda k tabulkám: 

Taxon –  Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Pokud nebylo možné specifikovat 
konkrétní kultivar, je uvedena zkratka „cv“. Byla použita nomenklatura dle Ing. Václava 
Hurycha, CSc. 

Průměr kmene - Udávaný v centimetrech, měřený obvodovým pásmem  ve výčetní výšce (1,3 m nad 
zemí). Větví-li se dřevina níže než v uvedené výšce, je udávaný průměr pod rozvětvením 
v místě, kde již není průměr významně ovlivněný kořenovými náběhy. Má-li strom více 
kmenů, pak je hodnota udávána pro každý kmen do počtu 5 ks.  

Průměr koruny - Udávaný v metrech jako průměrná hodnota dvou na sebe kolmých průmětů koruny na 
vodorovný povrch. Stanovený měřením, krokováním nebo odhadem. 

Spodní okraj koruny - Udávaný v metrech, stanovený odhadem. Určuje se výška, kde začíná hlavní 
objem větví a asimilačních orgánů. Určuje se pro reprezentativní výpočet objemu koruny. 

Výška dřeviny - Udávaná v metrech. Stanovená měřením výškoměrem Silva Clino Master nebo 
odhadem s přesností +/- 1 m.  

Fyziologické stáří  - Jedná se o vývojové stádium stromu, ve kterém se daný jedinec nachází v době 
hodnocení. Nemá nutně souvztažnost se skutečným věkem dřeviny. 

Stupeň a - dřevina po výsadbě popř. dřevina dosud neaklimatizovaná  

Stupeň b - mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu 

Stupeň c - dospívající jedinec, dorůstající do velikosti dospělého stromu 

Stupeň d - dospělý jedinec, začíná se projevovat stagnace růstu 

Stupeň e - starý jedinec, projevuje se ústup primární koruny 

Stupeň f - senescentní jedinec – strom s postupně odumírající primární korunou  
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Hodnocení stavu stromu 
Fyziologická vitalita odráží životaschopnost stromu – jeho fyziologickou aktivitu se zohledněním 

genetické predispozice daného taxonu. Na základě vizuálně patrných znaků jako jsou stav olistění 
koruny, změny ve formě větvení na periferii koruny, dynamika vývoje sekundárních výhonů apod. se 
snažíme vyhodnotit dlouhodobý průběh vitality. Použitá stupnice je kompatibilní s metodikou 
oceňování dřevin AOPaK: 
Hodnota 0 - výborná 
Hodnota 1 - mírně narušená – krátkodobé vlivy bez dlouhodobého efektu 
Hodnota 2 -  zřetelně narušená – stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech 
Hodnota 3 -  výrazně snížená – začínající ústup koruny s předpokladem dalšího dynamického 
zhoršování stavu, odumírající vrchol koruny 
Hodnota 4 - zbytková vitalita – větší část koruny odumřelá 
Hodnota 5 - odumřelý strom 

 
Biomechanická stabilita (zdravotní stav),  hodnotí stav stromu z hlediska narušení stability jeho 

strukturálně významných  orgánů (kořenového systému, kmene a větví. Sleduje přítomnost 
růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození a jiné defekty a 
vyhodnocuje jejich vliv na celkový stav stromu. Použitá stupnice je kompatibilní s metodikou 
oceňování dřevin AOPaK: 
Hodnota 0  -  bez defektů 
Hodnota 1 -  dobrý – defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků a s minimální 
pravděpodobností dalšího šíření 
Hodnota 2 - zhoršený – narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah 
Hodnota 3 - výrazně zhoršený – často souběh několika typů defektů vyžadující stabilizační zásah; 
často snižuje perspektivu hodnoceného stromu 
Hodnota 4 - silně narušený – bez možnosti stabilizace, výrazně zkrácená perspektiva stromu 
Hodnota 5 - havarijní – akutní riziko rozpadu stromu 

 
Provozní bezpečnost, biomechanická složka vitality dřeviny udávající její odolnost vůči pádu  
její části, rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci ve vztahu ke konkrétním stanovištním podmínkám 
z hlediska  ohrožení majetku a zdravý osob ve své m okolí (tj. přítomnosti a hodnoty cíle pádu).  

Stupeň 0 – optimální - stromy zcela bezpečné, bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy 
k jejich stabilizaci.  
Stupeň 1 – snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší 
prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně. 
Stupeň 2 – silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu 
vyžadující rychlý zásah. 
Stupeň 3 – havarijní stav -stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý 
zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení. 

 
Perspektiva dřeviny (využitelná pro stanovení ochranného pásma při stavební činnosti) 

Perspektivista dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota doporučující míru ochrany, investic do 
pěstebních opatření  a hodnotu stromů na dané lokalitě  
Kategorie R  - stromy neperspektivní s nutností odstranění v řádu několika let, na lokalitě 

nevhodné; ve stavu z hlediska vitality a mechanických vlastností; stromy rizikové; 
stromy druhově nežádoucí.  

Kategorie A -stromy dlouhodobě perspektivní , vysoké kvality a hodnoty, nemají žádné zásadní 
příznaky jež by snižovali jejich dlouhodobé setrvání na lokalitě řádově v desítkách let; 
stromy zvláště chráněné (památné, VKP..), řadíme sem zejména jedince dospělé či 
senescentní 
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Kategorie B - stromy střednědobě až dlouhodobě perspektivní, průměrné  kvality a hodnoty, 
zejména jedinci dospívající a dospělí; stromy s mírně zhoršenými parametry, jejichž vliv 
se dá běžnou péčí zmírnit či eliminovat 

Kategorie C - stromy  se sníženou perspektivou, nízké kvality a hodnoty, stromy s projevem 
stresu, mladí neaklimatizovaní jedinci, obvykle stromy poškozené; mladé; popř. lehce 
nahraditelné. 

 
Biomechanická vitalita – kořen/báze, kmen, koruna 

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být 
zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a 
určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá 
mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny. 

 
Poznámka – upřesňuje významnou charakteristiku jedince nebo významné jevy v okolí. 
 
Opatření 

 
ODSTRANĚNÍ     kácení stromu  

SK         směrové kácení  
SP         směrové kácení s přetažením 
PK         postupné kácení bez nutnosti spouštění částí kmene a koruny (70% částky z URS) 
ZP         kácení ve ztížených podmínkách postupné s nutností spouštění částí kmene a koruny 

(100% částky z URS) 
 
OP   odstranění pařezu pokáceného stromu 

 
Zakládací řezy: 
RV   výchovný řez  - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení 

tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům 
stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, 
veřejnému osvětlení či jiným překážkám.) 
Cílem výchovného řezu je vytvoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický 
pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v 
období dospělosti stromu. 

 
Udržovací řezy: 
RZ    zdravotní řez -  řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především 

větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované 
či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování 
charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního. 
Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením 
jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování 
architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince 
(jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod. 

 
RB  bezpečnostní řez – odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm vč., (stabilizace) 

odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují 
provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených  či zlomených. Neřeší komplexní statické 
poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).  
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Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však 
komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, 
rozpad koruny apod. 

 
RL    skupina redukčních řezů lokálních – řez zakracující větve nebo zmenšující objem koruny – 

v různém rozsahu a z různých důvodů: 
RL-SP    lokální redukce směrem k překážce 
RL-LR lokální redukce z důvodu stabilizace 
RL-PV úprava podchodné/podjezdné výšky 

 
OVB   odstranění výmladků na bázi kmene 

 
Stabilizační řezy: 
RO    redukce obvodová za účelem snížení těžiště koruny z důvodu potřeby stabilizace stromu - řez 

zmenšující objem koruny. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při 
zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení 
velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště 
Účelem řezu je snížení těžiště celého stromu, popř. zmenšení síly (páky) působící na defektní 
větvení, prosvětlení koruny a tím stimulace stromu vytvářet obrost v nižších částech koruny.  
Cílem je snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou. 
Probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy 
koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a 
směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje. 

 
SSK  stabilizace sekundární koruny Nestandardní zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, 

jehož snahou je stabilizace koruny. SSK spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých 
sekundárních výhonů technikou řezu na postranní větev, případně „naslepo“. Může být 
kombinovaná se selektivním proředěním výhonů. 

 
RS    sesazovací řez (hluboký řez kosterního větvením který výrazně převyšuje obvodovou redukci – 

možné realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností – vrby, 
topoly). hluboké redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je pro 
strom destruktivní s důsledkem zhoršení jeho zdravotního stavu. 

 
RT  tvarovací řez korun stromů (účelem tohoto typu řezu je pravidelná redukce celého objemu 
sekundární koruny) 

RT-HL    pravidelný tvarovací řez na hlavu 
RT-CP    pravidelný tvarovací řez na čípek 
RT-SP tvarovací řez živých plotů a stěn 
RT-ZZ     znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu (se selektivním ponecháním delších výhonů 

nad původní úrovní tvarování) 
 
RPB     „přírodě blízké“ ošetření koruny stromů – speciální zásah do korun senescentních stromů 
zaměřený nejen na stabilizaci stromu a podporu jeho regenerace, ale i na podporu jeho kolonizace 
doprovodnými organismy (hmyz, houby apod.). Realizaci je nutné svěřit kompetentní arboristické 
firmě.  
 
VD      instalace bezpečnostní vazby dynamické ze syntetických materiálů nepředepjaté – vždy s 
počtem ks 

                                               H          horní 
                                               D          dolní 

VS    instalace bezpečnostní vazby statické předepjaté – vždy s počtem ks 
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                                               H          horní 
                                               D          dolní 
 

VK      kontrola již instalované vazby – detailní kontrola nosných prvků vazby s úpravou nikoli 
náhradou                  
             

Náročnost ošetření – udává náročnost řezu dle kategorizace Nákladů obvyklých opatření pro 
posuzování v OP ŽP  

Vazby – udává počet bezpečnostních vazeb  

Priorita zásahu – udává naléhavost provedení ošetření v časovém horizontu:  

Stupeň 0 – havarijní, nutné okamžité řešení 
stupeň 1 – ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy  
stupeň 2 – ošetření do 2-3 let  
stupeň 3 – ošetření do 3-5 let 
Priorita zásahu závisí kromě celkového stavu stromu i na dopadovém terči, s nižší intenzitou provozu 
klesá urgentnost provedení zásahu (stupeň 2, 3). 

Ochrana stávajících dřevin 

Ochrana dřevin  

Dřeviny v řešeném území patří do kategorie „dřeviny rostoucí mimo les“. Všechny porosty jsou chráněny 
zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláškou MŽP č. 395/1992.  
O povolení kácení musí požádat vlastník nebo oprávněný zástupce vlastníka příslušný orgán ochrany 
přírody v souladu s uvedenou vyhláškou. 
V průběhu realizace je zpravidla nutno všechny zachovávané dřeviny ochránit před poškozením stavební 
činností v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině  - ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
Požadavek na odstranění stávajících dřevin 
 
V řešeném území je navrženo kácení převážně nemocných nebo nebezpečných stromů a dále výsadeb 
s nevhodnou druhovou skladbou (převážně jehličnanů). Z důvodu revitalizace navrhovaných opatření je 
třeba odstranit 49 ks stromů. 
Soupis dřevin k odstranění je uveden v samostatné příloze č.2 Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin 
k odstranění. 

 

Návrh úprav 
Záměr úprav  
 
Realizace projektu se předpokládá z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 6 – 
zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.5 – podpora regenerace urbanizované krajiny. 
Návrh regenerace zeleně spočívá v provedení pěstebních opatření stávající zeleně, čím se zajistí její 
další dlouhodobá existence. Na tyto opatření navazuje návrh nových úprav. 
Záměrem úprav je příjemný a bezpečný pobyt pro obyvatele města, zlepšení mikroklimatických podmínek 
a vytváření příznivých estetických pocitů obyvatel i návštěvníků města. Z důvodu přehlednosti a 
bezpečnosti u komunikací jsou navrhovány pouze kmenné tvary stromů doplněné výsadbou nižších keřů 
v plochách pro vegetaci s vysokým podílem trávníku. 
 
Řešení úprav 

Na náměstí se ponechávájí téměř všechny stromy a velká část travnatých ploch. V dnešní 
podobě je prostor náměstí zaplněn cca 270 stromy, z nichž je potřeba 49 kusů odstranit. Místo nich 
vysazujeme 71 kusů, především na chodnících lemujících okraj náměstí a dále na místech po původních 
stromech v alejích podél komunikací.  

Zatravněnou plochu, která nyní zabírá 50% náměstí redukujeme o zpevněné prostranství za 
hasičskou zbrojnicí (potenciálním budoucím komunitním centrem), určené pro pořádání trhů apod. a o 
parkové mlatové cesty, které dělají park přístupnější. Celková nezpevněná plocha parku činí v návrhu asi 
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30% povrchu náměstí. Předpokládáme, že samotná travnatá plocha, nyní velmi nerovná vzhledem 
k původním zarostlým parkovým cestám bude zarovnána a trávník bude nově zaset. 

Považujeme za důležité vytvořit v parku pobytová místa i umožnit průchod napříč náměstím. 
Vycházíme ze stávajících vyšlapaných zkratek a zamýšlíme se nad novými trasami, které dnes nejsou 
průchozí vzhledem k plůtkům a terénním nerovnostem. Travnatý povrch kolem kostela přechází směrem 
k poště v mlatovou plochu. Zde předpokládáme největší pohyb chodců, kteří jsou nuceni park obcházet a 
chodit po štěrku v těsné blízkosti silnice. V mlatu vzniká důstojnější prostor pro stávající památník obětem 
války. V budoucnu je možné mlatovou plochu rozšířit směrem ke kostelu a vytvořit i v této polovině 
náměstí větší volné prostranství. Nyní dále ke kostelu zachováváme stávající trávník, který půlíme cestou 
rozšiřující se směrem od mariánského sloupu ke kostelu. Vzniká tak možnost obejít kostel pohodlně 
z obou stran a v rozšířeném chodníku místo pro lavičky. Na severní straně kostela navazuje klidný stinný 
prostor odcloněný od provozu na hlavní silnici. 

Před vstupem do kostela zachováváme tradiční šikmou cestu směřující z jihovýchodního cípu 
parku k průčelí kostela. Tuto doplňujeme úzkou šikmou pěšinou v druhém směru, která se uprostřed 
trávníku před kostelem rozšiřuje v mlatový kruh kolem stávajícího vzrostlého stromu. Kruh vychází 
z původního členění parkových cest. 
Park v druhé, užší polovině náměstí za poštou a hasičskou zbrojnicí dělíme příčnými pěšinami, které 
vedou v místech kolem dětského hřiště, kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a poslední cesta protíná 
druhý mlatový kruh, který rovněž vychází z původního členění parku. V travnaté ploše mezi příčnými 
pěšinami je možné vytvořit pěšiny z dlaždic osazených do trávy. 
 
Technologie zakládání sadovnických úprav 
Výsadba dřevin 

Stromy 

Výpěstky kmenných stromů se založenou korunou ve výšce nad 3 m, výsadby budou vysázeny na cílové 
vzdálenosti.  
Veškeré sadovnické práce budou provedeny (včetně zálivky a stavu převzetí) v souladu s výše 
uvedenými sadovnickými normami. 
Výsadbová jáma pro strom o velikosti nad 1 m3, 50% výměna půdního substrátu, stabilizace 3mi kůly 
s patní ochranou, rákosová ochrana kmene, jutový úvazek, přihnojení do zásoby postupně působícím 
hnojivem v tabletách, stromová mísa, povýsadbové ošetření a následné ošetřování do doby předání.  
 
Hnojení 
Stromy: 10 tabletami Silvamix (1 tableta = 10 g) 
 
Mulčování 
Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borově kůry tl. 10 cm po slehnutí. Není přípustné 
použití rozložené nebo částečně rozložené a zaplevelené kůry. Mulčování musí mít účinek 2 roky od 
převzetí. Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. Alternativní mulčování jiným vhodným materiálem je 
možné po projednání s následným správcem. 
 
Skladba navržených dřevin  
Výběr dřevin je v souladu s danými stanovištními podmínkami. Jsou relativně odolné proti exhalacím a 
nepříliš náročné na stanovištní půdní podmínky. 
Navrhované dřeviny: viz 7.7 Specifikace dřevin 
 
Velikosti dřevin k výsadbě 
Dřeviny jsou navrženy na optimální vzdálenosti mezi sebou. Stromy kmenné ve velikostech 14/16 cm 
obvodu a 16/18 cm, s korunou nasazenou nad 3m.  Požadavky na výpěstky dřevin podle normy ČSN 
4690202-1 FLL – Výpěstky dřevin. 
 
Specifikace dřevin 

Č. 
dřeviny 

Název dřeviny 
Počet 

ks 
celkem 

Velikost 
výpěstku v 

cm 
Poznámka 

  Listnaté stromy 71     
PA Platanus x acerifolia - platan javorolistý 4 16/18cm   
  Fraxinus excelsior - jasan ztepilý     alternativa 
  Acer pseudoplatanus - javor klen     alternativa 
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  Acer platanoides - javor mléč     alternativa 
QR Quercus rubra - dub červený 3 16/18cm   

  Carpinus betulus - habr obecný     alternativa 
  Acer saccharinum - javor stříbrný     alternativa 
  Juglans nigra - ořešák černý     alternativa 
          

TC Tilia cordata, lípa srdčitá 58 14/16cm   
FS Fagus sylvatica ´Purpurea ´- buk lesní červenolistý 1 14/16cm   

PT Paulownia tomentosa - pavlovnie plstnatá 2 14/16cm   

PP Prunus padus ´Watereri´ - střemcha obecná  2 14/16cm   
AC Aesculus x carnea ´Briotii´- jírovec červený 1 14/16cm   

 
Závěr 
V rámci projektu ´REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH´ je navrženo k výsadbě 71ks 
stromů. Celkový počet ošetřených dřevin v rámci projektu čítá 112ks stromů. Celková plocha 
regenerované zeleně sestává z cca 1,5 ha.  
Projekt řeší komplexně obnovu Tyršova náměstí s důrazem na opravu a ošetření stávajících kmenných 
dřevin a výsadbu především nové kosterní zeleně z listnatých dřevin a obnovy trávnatého parteru. 
V rámci projektu se ošetřuje zeleň u nemovitých památek - kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii, sloupu 
se sochou P. Marie, pomníku padlých I. světové války a sochy sv. Jana Nepomuckého . 
 
Praha, říjen 2012 vypracoval Ing. Jakub Zeman – viz část SO.Z2.02 Sadové úpravy a kácení 
 
 
SO.Z2.03 – Mobiliář 
SO.Z2.04– Drobná architektura (kašna) 
 

Mobiliář vybíráme s ohledem na velikost a charakter sídla. Centrální plochu náměstí a chodníky   
lemujeme dřevěnými  lavičkami s opěradlem (celkem 51 kusů). Navrhujeme jednoduchou lavičku 
z dřevěných fošen na kovové konstrukci (ve variantě s opěradlem i bez opěradla), která je snadno 
udržovatelná a opravitelná i v místě. Dle potřeby rozmisťujeme po náměstí stojany na kola (lze očekávat 
nárůst počtu cyklistů po zbudování cyklostezky) U   radnice umisťujeme dále informační vitrínu, u pošty 
rozcestník atp. 

K dětskému hřišti přidáváme lavičky. 
Kromě klasických laviček rozmístěných podél pěšin a chodníků zde vznikají i další zákoutí k odpočinku : 
kruhová lavice kolem stromu před vstupem do kostela další lavice kolem stromu před radnicí a nákupním 
střediskem. 

Tříděný odpad je umístěn zhruba na stávající pozici u Havelkova domu, druhé stanoviště je 
přesunuto od pošty k nákupnímu středisku. Na obou stanovištích je uvažováno se  zapuštěním nádob na 
tříděný odpad do země.  
 Spol Rumpold, která odváží odpad ve Vaší obci, souhlasí s použitím podzemních kontejnerů na 
nám. v Hostomicích. 
Byla doporučen dodavatel technologie f. KTECH. Viz http://www.ktech.cz/podzemni-kontejnery/ 
Podrobnější data k podobě podzemních kontejnerů viz 
http://www.ktech.cz/assets/podzemni_kontejnery/Podzemni-kontejnery.pdf 
Do návrhu bylo zpracováno přesné umístění a situaci bude předána v rámci projednání čistopisu DURk 
odsouhlasení. 
Firmu K-tech jsem požádal o zaslání podrobné dokumentace a ceníku.  
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ – TZB 
 
Zdravotní technika – rozvod vody, odkanalizování 
 
Dělení dokumentace 
Vodovod 
SO.Z3.01 – Přípojky vody 

Ze stávajícího veřejného vodovodu v severovýchodní komunikaci bude provedena nová 
přípojka pitného vodovodu pro vodní prvek – kašnu a pro připojovací místa v chodníku pro 
napojení stánků. Z nového vodovodního řadu v západní komunikaci náměstí (větev 5) budou 
provedeny nové přípojky pro rodinné domy přiléhající k této komunikaci. 

Severně od prostoru mezi mateřskou školou a dětským hřištěm bude nová přípojka vody 
napojena na řad navrtávkovým T- kusem s přípojkovým šoupětem s teleskopickou zemní 
soupravou. Přípojka PE D50 bude vedena do prostoru mezi dětským hřištěm a mateřskou školou, 
kde budou napojeny jednotlivé odběry. Pro všechny odběry bude na přípojce osazeno obchodní 
měření do vodoměrné šachty. Napojení vodního prvku bude provedeno přes podružný vodoměr 
do technologie umístěné pod zemí. Podružné měření bude provedeno do samostatné vodoměrné 
šachty nebo bude osazeno přímo do šachty technologie. Připojovací místa stánků budou 
provedena pomocí odběrových souprav DN 25 s odvodněním a samočinným vyprazdňováním 
v nezámrzné hloubce. Pro odběry budou instalovány podružné vodoměry na napojovaných 
hadicích. 

Přípojky pro stávající objekty z nového řadu v západní komunikaci náměstí budou na řad 
napojeny pomocí navrtávkových T-kusů. Přípojky budou vedeny kolmo k objektům. Vodoměrná 
sestava s obchodním vodoměrem bude umístěna v suterénu - přízemí objektu resp. ve 
vodoměrné šachtě před objektem na veřejném pozemku. Přípojky budou provedeny v materiálu 
PE D32 v délce á 6 m pro každý objekt. 

Výškové řešení vodovodních řadů je dané napojovacími body a požadavky příslušných 
norem a nařízení, zejména s ohledem na promrzání (krytí min.1,5 m). Směrové řešení vodovodů 
vyplynulo z požadavků ČSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatním (i plánovaným) inženýrským 
sítím. Po provedení stavby budou vodovodní řady odzkoušeny tlakovou zkouškou a před 
uvedením do provozu dezinfikovány. 

 
SO.Z3.02 – Veřejný vodovod 

V západní části náměstí mezi ulicemi Bezdědická a Zahradní bude provedeno propojení 
veřejných vodovodů PVC DN110 v severní a PVC DN160 v jižní komunikaci náměstí a dojde 
k jejich zokruhování. Na stávajícím vodovou budou na náměstí vysazeny dva nové nadzemní 
hydranty. 

Nový veřejný řad bude veden v chodníku západní komunikace mezi ulicemi Bezdědická a 
Zahradní, kde se napojí na stávající veřejné vodovodní řady. Z nového řadu budou napojeny 
stávající objekty podél západní komunikace novými vodovodními přípojkami. Připojení bude 
provedeno vysazením T-kusů na stávajících řadech a osazením planého počtu šoupat pro 
možnost uzavření jednotlivých větví. 

Nový vodovodní řad je navrženy z tvárné litiny DN 150 v délce 82,5 m. Domovní přípojky 
budou provedeny z PE v dimenzi maximálně D 63 a budou zakončeny vodoměrnými sestavami 
v 1.PP objektu. Přípojky budou napojeny na řad navrtávacími přípojkovými pasy s uzávěry. 

Pro splnění požadavků požárního řešení náměstí budou na náměstí na stávajících řadech 
pitného vodovodu osazeny dva nové nadzemní hydranty. Umístění hydrantů je voleno tak, aby 
byl splněn požadavek na maximální vzdálenost od objektů – jeden je umístěn v zelené ploše před 
stávající sokolovnou a druhý na rohu ulice Bubenická. Napojení bude provedeno na stávající sítě 
PVC DN110 (u sokolovny), respektive DN160 (u Bubenické), vysazením T-kusu příslušné 
dimenze. Před hydranty bude umístěno šoupě se zemní soupravou. 

Výškové řešení vodovodních řadů je dané napojovacími body a požadavky příslušných 
norem a nařízení, zejména s ohledem na promrzání (krytí min.1,5 m). Směrové řešení vodovodů 
vyplynulo z požadavků ČSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatním (i plánovaným) inženýrským 
sítím. Po provedení stavby budou vodovodní řady odzkoušeny tlakovou zkouškou a před 
uvedením do provozu dezinfikovány. 

Všechny lomy potrubí, odbočky a hydranty budou ukotveny podzemními betonovými 
bloky. 
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SO.Z3.08 – Studny  

Vyhodnocení použitelnosti stávajících studní 
V rámci průzkumných prací byly dokumentovány rovněž 2 obecní studny, které jsou na 
hostomickém náměstí. Studny dávají dobrý obraz o hloubce hladiny podzemní vody , což je pro 
další úvahy o zamýšlené rekonstrukci údaj velmi důležitý. Z jedné ze studní, a to studny před 
občerstvením, byl odebrán vzorek podzemní vody pro laboratorní analýzu. 
 
1. Stávající studna na náměstí u hasičské zbrojnice 
Celková hloubka 13,50 m od odměrného bodu 
hladina p.v. –8,50 m od odměrného bodu 
odměrný bod +0,30 m nad terénem, horní okraj bet.skruže 
průměr studny, vystrojení 1,00 m, betonové skruže 
datum 25. 7. 2012 
 
2. Stávající studna na náměstí před Občerstvením 
Celková hloubka 15,12 m od odměrného bodu 
hladina p.v. -10,15 m od odměrného bodu 
odměrný bod +0,60 m nad terénem, horní okraj bet.skruže 
průměr studny, vystrojení 1,00 m, betonové skruže 
datum 25. 7. 2012 
 

Ze studny u Občerstvení byl dne 6.8.2012 odebrán vzorek podzemní vody. V laboratoři 
ALS Group Praha byly na vzorku stanoveny základní fyzikální a chemické ukazatele, z nichž lze 
soudit zejména na původ vody, a dále mikrobiologické a biologickké parametry. Protokol analýz je 
přílohou č.6 této zprávy. 

Vzorek byl odebírán v klidu, studna není již dlouhou dobu používána a voda v ní stagnuje. 
Pro prvotní obraz o vlastnostech podzemní vody je ale rozbor dostatečný. 
 

Tučně vytištěné parametry nevyhovují Vyhlášce č.252/2004 Sb., podle níž se provádí 
kontrola kvality pitné vody. 

Výsledky ukazují, že podzemní voda ve studni má masivní bakteriologické znečištění, 
chemické a fyzikální parametry s výjimkou obsahu dusičnanů jsou vyhovující, i když některé jsou 
blízko limitu. Zde jde zejména o obsah chloridů, jejichž původ je zcela jistě ze zimního posypu 
komunikací. Pokud by měla být studna využívána pro provoz některého vodního prvku na 
náměstí, bylo by nutno studnu důkladně odčerpat, vyčistit a desinfikovat. Čerpáním 
pravděpodobně dojde k dalšímu zvýšení obsahu chloridů, neboť je téměř jisté, že prostředí 
podloží silnice a chodníků je chloridy zásobené za léta provádění posypů v zimě. U 
bakteriologického znečištění je původ koliformích bakterií nejasný, neboť voda současně 
neobsahuje amoniak a amonné ionty, takže patrně nejde o čerstvé fekální znečištění, spíše je 
zdroj rovněž rozptýlen v okolním prostředí a vyčištění a desinfekce studny bude problematické. 
Po uvážení všech těchto faktů nedoporučuji použití stávajících studní na náměstí jako zdrojů pro 
provoz plánovaných vodních prvků na náměstí. 
 
Závěr: 

V předložené závěrečné zprávě byly shromážděny geologické podklady pro projekt 
rekonstrukce náměstí v Hostomicích v rozsahu zadaném projektanty úkolu. Výsledky prací jsou 
obsahem všech předchozích kapitol této zprávy. 

Autoři jsou k dispozici pro případné konzultace detailního řešení problematiky zpracované 
v této zprávě. Beroun, srpen 2012 
Za CHALUPA GGS s.r.o. Beroun : RNDr.Soňa Chalupová 

 
Kanalizace 
SO.Z3.03 – Přípojky kanalizace 

Ze stávajícího veřejného řadu splaškové kanalizace v severovýchodní komunikaci bude 
provedena nová přípojky splaškové kanalizace pro připojovací místa v chodníku pro napojení 
stánků. Z nového veřejného řadu dešťové kanalizace v severovýchodní komunikaci bude 
provedena nová přípojka dešťové kanalizace pro napojení technologie vodního prvku – kašny. Na 
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nově navrhované řady dešťové kanalizace budou napojeny nové přípojky dešťové kanalizace od  
nově navrhovaných vpustí a nově budou též napojeny vnější dešťové svody objektů na náměstí. 

Přípojky budou na nový resp. stávající řad napojeny vysazením odbočky. Dešťové svody 
objektů budou v úrovni terénu osazeny lapači střešních splavenin příslušné dimenze.  

Výškové řešení kanalizačních řadů je dané napojovacími body a požadavky příslušných 
norem a nařízení, zejména s ohledem na promrzání a řešení křížení s ostatními IS (krytí min. 1,8 
m). Směrové řešení stok vyplynulo z požadavků ČSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatním (i 
plánovaným) inženýrským sítím. 

Materiálem přípojky bude kanalizační PVC DN 150 a 200.  
 
SO.Z3.04 – Splašková kanalizace 

Na stávajících řadech splaškové kanalizace byly provedeny kamerové prohlídky a byl 
zjištěn stav kanalizace. V místech problémů bude provedena oprava bezvýkopovou metodou, 
v místech průlehů řadů bude oprava provedena ve výkopu opravou ve stávající trase. 
V komunikaci II. třídy bude oprava kanalizace konzultována s odborem dopravy. 

  
Rozsah splaškové kanalizace – oprava potrubí 
Řad S1 – Z komunikace / větev 5  PVC DN300  16 m 
Řad S2 – JV komunikace / větev 1  PVC DN300  19 m 
Řad S3 – JV komunikace / větev 1  PVC DN300  12 m 
 
Rozsah splaškové kanalizace – nové řady 
Řad S4 – stánky    PVC D200  40 m 

 
SO.Z3.05 – Dešťová kanalizace 

Po provedení kamerové prohlídky byl zkonstatován havarijní stav dešťové kanalizace 
v prostoru náměstí. Stávající dešťová kanalizace bude zrušena a demontována, v prostorech pod 
komunikacemi II. třídy bude zaplněna. V severních, jižních a v západní komunikaci po obvodu 
náměstí došlo k návrhu nových řadů dešťové kanalizace, které budou napojeny na stávající větve 
dešťové kanalizace v bočných komunikacích. Místa napojení byla dohodnuta s investorem. 

Stávající stoková síť, do které se budou napojovat nové dešťové stoky odvádějící 
srážkové vody z Tyršova náměstí v Hostomicích, ústí do vodního toku Chumava z ulice 
Pivovarská a z ulice Školní a do bezejmenného vodního toku (ID 10251814) z ulice Luční. Tento 
bezejmenný vodní tok se před obcí Radouš vlévá do vodního toku Šiberna a dále do vodního 
toku Chumava. Do ulice Luční jsou svedeny stávající dešťové stoky z ulic Zahradní a Nádražní. 

Nové řady dešťové kanalizace budou vedeny v silnicích, v případě souběhu se silnicemi 
II. třídy budou řady vedeny po obou stranách v chodnících. Přechody pod silnicemi II. třídy budou 
prováděny protlakem. Na jižní straně náměstí na straně parku bude dešťová kanalizace tvořena 
drenážním potrubím pláně komunikace, na straně jižní potom bude dešťová kanalizace odvádět 
dešťové vody ze zpevněných povrchů a ze střech. 

Výškové řešení kanalizačních řadů je dané napojovacími body a požadavky příslušných 
norem a nařízení, zejména s ohledem na promrzání a řešení křížení s ostatními IS (krytí min. 1,8 
m). Směrové řešení stok vyplynulo z požadavků ČSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatním (i 
plánovaným) inženýrským sítím. 

 
Rozsah dešťové kanalizace 
Řad D1 – JZ komunikace / větev 1-jih  PVC D400 - 201 m 
Řad D2 – Z komunikace / větev 5  PVC D300 - 19 m 
Řad D3 – JZ komunikace / větev 1-park  PVC D300 - 186 m 
Řad D4 – JV komunikace / větev 1-jih  PVC D400 - 269 m 
Řad D5 – JV komunikace / větev 1-park  PVC D315 - 210 m 
Řad D6 – Z komunikace / větev 5  PVC D315 - 33 m, PVC D400 - 15 m 
Řad D7 – SZ komunikace / větev 3  PVC D400 - 185 m 
Řad D8 – SV komunikace / větev 4  PVC D400 - 272 m 
Řad D9 – vodní prvek    PVC D200 - 28 m 

 
SO.Z3.06 – Odlučovač ropných látek 

Pro odtok kontaminovaných dešťových vod z ploch parkovacích stání budou instalovány 
sorpční vpusti. Na místě nově navrhovaných vpustí budou osazeny sorpční vpusti se sorbentem, 
který je schopen odloučit lehké kapaliny z dešťových vod. Sorpční vpusti jsou osazeny co nejblíže 
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možnému vzniku lehkých kapalin. V jižní komunikaci náměstí – větev 1 – budou instalovány 2 
sorpční vpusti v úseku mezi ulicemi Školní a Pivovarská, 2 sorpční vpusti v úseku mezi ulicemi 
Pivovarská a Bubenická a 1 sorpční vpust v úseku mezi ulicemi Bubenická a Dobříšská. 
V severní komunikaci náměstí (větev 3) bude instalována sorpční vpust v úseku mezi ulicemi 
Nádražní a Zahradní. Vpusti budou dále napojeny na nově navrhované řady dešťové kanalizace. 

Sorpční vpusti (na místo klasického ORL) byly voleny z hlediska náročného oddělení 
odvodnění zpevněných ploch a střech společně s parkovacími plochami, kde by k úniku lehkých 
kapalin mohlo dojít. Naopak osazením ORL by došlo k naředění odváděných vod a tím ke 
zbytečnému osazení velkého ORL resp. zbytečného osazení dvou oddělených dešťových 
kanalizací při rekonstrukci náměstí. To by jistě vedlo k nepřiměřený stavebním nákladům na 
vybudování dvojitého vedení.  

 
 
Silnoproudé rozvody 
SO.Z4.01, SO.Z4.03 – NN přípojky, Přeložky tras NN 

Základní technické údaje 
Elektrická síť VN: 3AC  22000V  50 Hz / IT 
Elektrická síť NN: 3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C 
Elektrická síť VO: 3PEN 400V AC 50Hz / TN-C 
Elektrická síť slavnostního osvětlení: 3PEN 400V AC 50Hz / TN-C 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
a) zařízení nad 1000 V 
    základní - zemněním 
b) zařízení do 1000 V 
     základní - automatickým odpojením od zdroje 
     zvýšené - automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním 
 

Transformační stanice 
Napájecím místem stávajících odběrů podél Tyršova náměstí je stávající transformační   

stanice ozn. BE 4325 - 22/0,4 kV. 
 

Elektrická síť VN 
Transformační stanice BE 4325 je napojena na elektrickou síť 22 kV kabelovým 

systémem VN,  jehož hlavní trasa prochází podél hlavní komunikace (větev 3,4). 
V případě komunikačních úprav dotýkajících se stáv. trasy kabelového vedení, jakož i 

nových souběhů a křížení s novými podzemními inženýrskými sítěmi bude stáv. kabelové vedení 
chráněno mechanickou ochranou (betonové žlaby nebo PVC či PE žlaby). 

 
Elektrická síť NN 
Stávající stav 

Z transformační stanice BE 4325  je kabelovým vedením NN vyveden potřebný výkon pro 
napájení spotřeby přilehlé bytové a komerční zástavby. 

V ul. Bezdědická jsou objekty napojeny kabelovým vedením ukončeným v přípojkových, 
resp. dělících skříních v oplocení nebo fasádách stávajících objektů. 

V ul. (větve 3, 4)  jsou objekty napojeny částečně kabelovým a částečně venkovním 
vedením. 

Kostel je napojen závěsným kabelem odbočkou z venkovního vedení. 
 

Navržený stav 
Mezi ulicemi Školní a Zahradní bude zrušeno stáv. venkovní vedení a nahrazeno 

vedením kabelovým. Úprava je zřejmá z výkresu. 
Stávající venkovní vedení  podél komunikace nad kostelem (větev 3) bude zrušeno a 

nahrazeno kabelovým vedením. Úprava je zřejmá z výkresu. Stávající venkovní vedení mezi 
ulicemi Dobříšská a U hřiště bude zrušeno a nahrazeno vedením kabelovým.  

Nová kabelová vedení budou při přechodu komunikací a vjezdů do objektů mechanicky 
chráněna uložením do PVC (PE) rour nebo Fe rour při přechodech komunikací protlakem. 
Stávající venkovní vedení pro napájení kostela bude zrušeno a nahrazeno kabelovým napojením 
ze stáv. kabelu procházejícího nad kostelem. 
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Pro možnost komerčního využití prostoru za mateřskou školkou bude ze stáv. přípojkové 
skříně mateřské školy položen kabel do tohoto prostoru. Měření elektrické energie si zajistí 
příslušný nájemce. 

V části ulice Dobříšské bude stáv. kabel přeložen do společné trasy NN. Důvodem je 
vybudování nové kanalizace. 

Nová kabelová elektrická síť NN je navržena jako smyčková, se zapojením do 
přípojkových resp. rozpojovacích skříní umístěných na fasádách objektů poblíž míst, kde jsou 
stáv. odbočky z venkovního vedení NN do objektů. Kabely povedou v souladu s ČSN 33 2000-5-
52 a ČSN 736005 ve vzdálenosti 30 – 60 cm od stavebního objektu. 

V případě komunikačních a terénních úprav dotýkajících se stáv. tras kabelového vedení, 
jakož i nových souběhů a křížení s novými podzemními inženýrskými sítěmi bude stáv. kabelové 
vedení chráněno mechanickou ochranou (betonové žlaby nebo PVC či PE žlaby).   

 
 
 

SO.Z4.02 – Venkovní osvětlení 
Stávající stav 

V chodnících u Bezdědické ul. a u ul. parc.č. 956/3 jsou osazena světelná místa 
sestávající ze sadových osvětlovacích stožárů s výbojkovými svítidly a napojených kabelovým 
vedením na elektrický systém veřejného osvětlení. Stávající zapínací bod je v průchodu mezi 
objekty pošty a Mateřské školy. 

 
Navržený stav 

Nové veřejné osvětlení je navrženo podél ul. Bezdědické, podél komunikace mezi ul. 
Zahradní a U hřiště a na ploše řešeného Tyršova náměstí. Na výkrese je naznačen rozsah 
veřejného osvětlení s tím, že typy stožárů a svítidel budou upřesněny v dalším stupni projektu 
stejně jako přesné umístění stožárů. Nové veřejné osvětlení bude napájeno kabelovým vedením 
z nového zapínacího bodu (ZB) u stáv. transformační stanice BE 4325. Navržená kabelová síť 
veřejného osvětlení je zpruhována. Kabely jsou převážně vedeny v souběhu se stávajícími a 
novými kabely VN a NN.  

Slavnostní osvětlení je navrženo pro nasvícení kostela. Kabelové vedení pro napájení je 
navrženo z nového zapínacího bodu ZB. Jako variantu lze uvažovat  napájení z el. rozvodů 
kostela. Definitivní způsob bude upřesněn v dalším stupni projektu. 

 
Slaboproudé rozvody 
SO.Z5.01 – Přípojky slaboproudu 

Stávající stav 
V současné době je náměstí v původním stavu před celkovou přestavbou. Náměstím 

prochází dvě hlavní silnice II. Třídy, a to silnice č. 119 z Dobříše do Lochovic a hlavní silnice č. 
115 vedoucí z Jincí do Řevnic. Jinak náměstí je pokryto převážně zelení, která je v rámci 
možností udržována. Chybí zde parkovací stání a plocha náměstí není nikterak účelně využívána. 

 
Síť elektronické komunikace TCZ  

Oblast Hostomice spadá do uzlového telefonního obvodu Hořovice. Odtud je veden 
dálkový telekomunikační kabel do místní digitální ústředny (VÚJ) Hostomice. 

Úložná místní sít (tzv. pevná sít) napojená z VÚJ Hostomice, byla vybudována cca před 
15 lety. Na nadzemních podpěrách jsou umístěny pouze účastnické přípojky vedené mimo trasy 
úložných kabelu. Síťový rozvaděč pro tuto oblast je vybudován v místní části Radouš. 

 
Připojení kostela do sítě elektronických komunikací TCZ 

Pro připojení objektu kostela bude využito účastnického rozvaděče (UR) 00-59, ze 
severní strany, ze kterého bude veden zemní párový telekomunikační kabel PPFLE směrem 
k zákristii kostela, kde bude na předem určené místo umístěn koncový rozvaděč (KR). Rozvaděč 
00-59 má v době zpracování studie volných 10 párů). 

Od UR 00-59 bude kabel veden zemní trasou v kabelové vrapované nebo pevné 
chráničce průměru cca 100 mm. V místě přípojky bude docházet ke křížení s inženýrskými sítěmi 
kanalizace, vodovodu, plynu a elektrickou sítí nízkého napětí. Uložení a křížení kabelu s ostatními 
dotčenými sítěmi bude řešeno dle ČSN 73 6005, prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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V případě komplikací je možné využít i rezervu v UR 00-101, kde je volných 7 p., 
případně v UR00-924, kde je volné 4 p.. 

 
Připojení hasičské zbrojnice do sítě elektronických komunikací TCZ 

Objekt hasičské zbrojnice bude v budoucnu napojen z účastnického rozvaděče (UR) 00-
92, kde jsou volné 4 páry, z tohoto rozvaděče bude veden opět párový zemní telekomunikační 
kabel PPFLE podél objektu, který je v současné době využívaný jako pošta, kabel povede 
směrem k hasičské zbrojnici.  

Od UR 00-92 bude kabel veden v zemní kabelové trase v chodníku a souběžně s hlavní 
silnicí č. 119. Kabelová trasa bude přímá a nebude křížit ostatní inženýrské sítě. Umístění 
koncového rozvaděče bude dáno pozdějším vývojem projektu. Studie předpokládá, že vstup 
kabelové trasy do objektu hasičské zbrojnice bude v místě u vstupu situovaného od silnice č. 119.  

V případě komplikací lze využít rezervu v UR 00-91, kde je volných 7 párů.   
 
 
 

SO.Z5.02 – Přeložky slaboproudu a ochrana SEK 
Přeložka zemního kabelového vedení 

V rámci rekonstrukce dojde k vybudování nového dešťového kanalizačního řádu, který v 
dolním rohu náměstí u popisných čísel 95 – 100 bude zasahovat do stávajících 
telekomunikačních sítí. 

V tomto úseku se nachází metalická a optická síť elektronických komunikací společnosti 
TCZ. Obě sítě budou přeloženy v tomto místě v délce cca 50 m tak, aby byla jejich výsledná 
poloha v souladu s tab. A.1 ČSN  73 6005. Veškeré další technické úpravy jako je minimální krytí 
nebo prostorová koordinace, bude provedeno podle výše citované normy.  

 
Přeložka nadzemního kabelového vedení 

Nadzemní vedení vedoucí přes komunikaci zahradní včetně sloupového UR bude 
nahrazeno novou podzemní sítí. Stávající sloupový UR00/58, včetně nadzemních přípojek bude 
demontován a nahrazen novým sloupkovým. Původní nadzemní kabel bude naspojkován na nový 
kabel typu TCEPKPPFLE a bude veden do přemístěného UR00/58, který bude nově umístěn 
v blízkosti stávajícího sloupového. Pro napojení bude použito spojky typu SCX. Místo spojky bude 
označeno markerem. Stávající zemní kabely vedoucí do UR budou ponechány.  

Skříň UR bude uzemněna zemním páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen 
v prohloubeném dně výkopu (v komunikaci) a obsypán vodivou zeminou. Uzemnění musí být 
provedeno tak, aby maximální hodnota v místě zkušební svorky byla maximálně 2 Ω. V případě, 
že navržené uzemnění nebude dostačující, je nutno zajistit osazení přídavných zemničů tak, aby 
byly splněny dané požadavky na uzemnění. Celková výsledná hodnota uzemnění soustavy NN 
musí být menší než 2 Ω. Ochrana před bleskem a uzemňovací soustava pro objekt bude 
provedena dle ČSN EN 62305-1 až 4, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007. 

Nadzemní vedení, které dále pokračuje do ulice Zahradní, je nezaměřené a jedná se tak 
o starší vedení. V rámci rekonstrukce bude přeložena pouze část vedoucí přes ulici Zahradní.    

 
Ochrana kabelového vedení 

Kabelová vedení budou v místě přejezdu chráněna doplňkovou ochranou tvořenou z 
ochranných pevných nebo vrapovaných trubek, případně z betonových profilů (TK žlabů). 
Instalace a způsob pokládky bude na základě technologického postupu TCZ. 

 
Plynovod 
SO.Z6.01-02 – STL plynovod a STL přípojky plynu 

Pro napojení objetu pošty na pozemku parc. č. 979/1 bude zřízena STL přípojka plynu.  
Nová STL přípojka plynovodu bude napojena na stávající řad STL plynovodní řad STL 

lPE 90 vedený napříč náměstím podél mateřské školy a hasičské zbrojnice. Od napojení bude 
vedena kolmo na stávající řad podél objektů mateřské školy a pošty a dále kolmo na objekt pošty, 
kde bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve skříni na fasádě objektu. Ve skříni bude společně 
s HUP osazen STL/NTL regulátor plynu a plynoměr, který bude proveden dle požadavků 
provozovatele. Nová STL přípojka plynovodu lPE D32 bude v délce 25,0 m.  

Pro montáž STL plynovodu platí ČSN EN 12 007, pravidla COPZ G 70201. Na STL 
potrubí bude provedena zkouška dle ČSN EN 12 327. 

Potrubí bude vedeno při souběhu či křížení dle ČSN 73 6005. 
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e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu: 
Projekt je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. 
 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Cílem záměru investora je rekonstrukce historické jádra obce Hostomice její komplexní 
sanace a oprava tak aby mohla sloužit odpovídajícímu účelu a aby byl bez výrazných změn 
zachován její původní historický vzhled. Součástí rekonstrukce náměstí bude mimo vlastních 
stavebních úprav také vybudování a úprava inženýrských sítí, úprava centrálního nádvoří a 
úprava okolních venkovních ploch a zeleně. 

Stavebně-technický průzkum byl zaměřen na stanovení skladby stávajících komunikací, 
určení vydatnosti a kvality místních studní a stanovení hydrogeologických podmínek pro možnost 
likvidace srážkových vod z komunikací.  

 
2) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 
 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 
podmínky stavebního pozemku 

 
PROVEDENÉ PRŮZKUMY: 

- Inženýrsko-geologický průzkum 
- Posouzení možnosti vsakování srážkových vod 
- Geodetické zaměření pozemků 
- Dendrologický průzkum parku 
- Kamerový průzkum stávajících rozvodů kanalizace 

 
 
 
PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ: 

- Požadavky a informace investora a DOSS 
 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 
zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích a památkových zónách a s uvedením 
způsobu jejich ochrany 

 
V řešeném území se nenachází žádné ochranné pásmo zasahující na daný pozemek.  
 

SOULAD S ROZVOJOVÝMI TENDENCEMI V ÚZEMÍ 
Zástavba v daném území vychází z Územního plánu obce Hostomice. ÚPO byl 

schválen usnesením zastupitelstva obce dne 25.04.2000.  
 
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 

SO.Z1 – demolice 
Projekt počítá s demolicí přístavby mezi stávajícími objekty hasičárny a pošty, a 

odstraněním stávající čekárny u autobusové zastávky. 
Dále budou odstraněny zbytky stávajících nízkých plotů umístěných v zelené ploše 

náměstí.  
V rámci rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí dojde k odstranění / opravě všech 

stávajících povrchů.   
Požadavek na kácení zeleně je řešen v rámci samostatné části projektu – SÓ.Z2.02 

Sadové úpravy. 
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d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo lesní půdy ani dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50 m od lesa, a proto není nutný souhlas orgánu státní správy lesů 
podle ust.§ 14 odst.2 lesního zákona. 

 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 
stavebního pozemku 

po dobu výstavby budou v návaznosti na umístění probíhajících prací využívány 
současné přístupové místní obslužné komunikaci. Řešené území není oplocené. 

 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 
Zemina z výkopových prací bude použita pro terénní úpravy tak, aby byla bilance pokud 

možno vyrovnaná. Případné přebytky budou dopraveny na předem určenou skládku. Prostory 
zahrady budou zahumusovány vrstvou humusu dle požadavků sadových úprav. 

 
3) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM PROGRAMU A TECHNOLOGII 
 

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 
V dané lokalitě nebudou žádné výrobní provozy. Stavba je určena výhradně pro 

ubytování a stravování.  
 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 
V dané lokalitě nebudou žádné výrobní provozy.  

  
c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního a 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů: 
V dané lokalitě nebudou žádné výrobní provozy 
 

d) návrh řešení dopravy klidu: 
 

Fáze výstavby: 
V průběhu výstavby budou zvýšené nároky na stávající komunikační sít v území pro dovoz 

materiálu a staveništní přepravu, případně vzniknou problémy spojené s odklony dopravy, apod. 
Vzhledem k tomu, že není ještě známa lokalizace zdrojů surovin a materiálu, není staveništní 
doprava řešena. Dopravu na staveniště bude nutno vyřešit v dalším stupni projektové dokumentace, 
zejména po upřesnění časového harmonogramu výstavby. 

 
Doprava v klidu: 
Stanovení počtu parkovacích stání 
Výpočet dopravy v klidu 
 
Z hlediska charakteru stavby se jedná rekonstrukci prostoru komunikací na náměstí, nikoliv o 
stavbu, na níž se vztahují výpočty dopravy v klidu ve smyslu ČSN 73 6110.  Avšak z hlediska bilancí 
dopravy v klidu byly vzaty v úvahu funkce objektů v prostoru náměstí a z toho vyplývající potřeby 
řešení dopravy v klidu. Jedná se především objekty městské vybavenosti – prodejny, pošta, úřad, 
škola a pod. Nároky na parkování u rodinných domů a u objektů s vjezdy na pozemek budou řešeny 
na vlastních pozemcích vlastníků. 
 
Podle tab. 34 ČSN 736110 jsou odpovídající ukazatele podle funkcí objektů následující: 
- základní škola – 1 stání na 5 žáků 
- obchod – jednotlivá prodejna – 1 stání na 50m2 prodejní plochy 
- nákupní středisko s potravinami o prodejní ploše do 1000m2 – 1 stání na 30m2 prodejní plochy 
- restaurace 3. a 4. skupiny – 1 stání na 6 – 10m2 plochy pro hosty, pivnice – 1 stání na 10 – 15m2 

plochy pro hosty 
- provozovny. výroba – 1 stání na 4 zaměstnance 
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Na základě posouzení skutečného stavu jsou parkovací stání v prostoru Tyršova náměstí navržena 
na terénu v zálivech podél komunikací takto: 

 Větev 1 (II/114) – 16 podélných stání a 47 kolmých stání, z nichž jsou 4 stání navržena 
pro TP 

 Větev 2 (II/115) – 4 podélná stání u prodejny, 1 vyhrazené u pošty 
 Větev 3 – 20 podélných stání a 20 kolmých, z nichž jsou 2 stání určena pro TP 
 Větev 4 – 13 podélných stání, z toho 1 stání určena pro TP 
 Větev 5 – 8 kolmých stání 
 Větev 6 – 3 podélná stání a 5 kolmých stání 
 V prostoru náměstí je navrženo celkem 137 parkovacích stání. 

 
e) odhad potřeby materiálů, surovin 

V dané lokalitě nebudou žádné výrobní provozy. 
Na stavbu budou použity pouze certifikované materiály a výrobky, rozsahu daného dalšími stupni 

dokumentace. 
 

f) řešení likvidace odpadů nebo jejich (recyklace apod.), řešení likvidace dešťových a 
splaškových vod:  

 
Při demolicích stávajících konstrukcí komunikací dojde k vytěžení různých materiálů, které budou dále 
využity takto: 

- živičné obrusné vrstvy a podkladní živičné vrstvy budou odvezeny na určenou speciální skládku 
nebo budou dále využity k recyklaci a k dalšímu použití do zlepšení podkladů 

- dlažba bude vybourána, očištěna a podle stavu prvků uložena na skládku k případnému dalšímu 
použití, jinak bude použita k recyklaci 

- podsypné vrstvy z těženého kameniva budou uloženy k dalšímu využití na úpravu pláně 
konstrukcí, např. k mechanickému zlepšení 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení §10 – 16 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zejména upozorňujeme na 
plnění povinností vyplývající z ustanovení §12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 
Na stavbě vzniknou odpady, které dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
a další seznamy odpadů, které budou zatříděny takto: 
Stavební a demoliční odpad 
 17 01 01 Beton      kategorie – O 
 17 01 02 Cihly      kategorie – O 
 17 05 04 Zemina a kamení    kategorie – O 
 17 03 02 Asfaltová směs bez dehtu   kategorie – O 
 17 04 05 Železo a ocel    kategorie – O 
 
 
Způsob vzniku a nakládání s odpadem 
Odpady vzniklé při výstavbě  

V průběhu výstavby bude největší objem odpadu představovat zemina a hlušina z výkopu a 
terénních úprav. Výkopek zemní jámy pro  podzemní patro se předpokládá v množství cca 90 m3. 
Vytěžená zemina bude deponována na skládce. Mělo by se jednat o odpad kategorie O (ostatní). 
Nepředpokládáme, že zemina bude znečištěna nebezpečnými látkami.  

V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi  z důvodu zahradních úprav menší 
množství dalšího odpadu z podskupiny 20 02, který muže být použit do zásypu, popř. bude využit jinde 
nebo bude uložen na skládce. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který 
bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých 
hmot, apod.. Vetší kusy využitelných materiálu budou vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů 
stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky budou přednostně recyklovány.  

Vytříděny budou rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za předpokladu, že 
neobsahuje nebezpečné látky, bude zařazena jako směsný stavební odpad, který bude shromaždován na 
staveništi, a následně ukládán na skládku odpadu. 

Z nebezpečných odpadu se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních materiálu 
obsahující dehet a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. jiné nebezpečné látky. 
Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami. 
Odpady je třeba předávat oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému způsobu zneškodnění. 
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Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad ze skupiny 12, a to při 
činnostech jako je svařování, řezání, broušení, apod. Odpady řazené do skupiny s číslem 16 budou 
vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů.  

Obaly podskupiny 15 01 zahrnují papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, 
kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“, které mohou vznikat v 
souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby. Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, které patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo 
na místě rozbity, tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly 
znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečných složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich 
povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou 
vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálu, a to převážně v průběhu výstavby. Budou odváženy 
k recyklaci do některé ze specializovaných firem, popř. zneškodněny ve spalovně nebezpečných odpadů. 

Zejména v rámci realizace stavby a částečně při jeho údržbě za provozu budou vznikat odpady 
podskupiny 15 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď  
znečištěné nebezpečnými látkami nebo neznečištěné nebezpečnými látkami. Nebezpečný odpad bude 
podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být 
přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního 
odpadu. Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálu budou vznikat převážně v průběhu výstavby. V této 
skupině mohou vznikat jak nebezpečné tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálu; podle 
toho s nimi také bude nakládáno. 
 
Odpady z provozu 

Při provozu vznikne běžný komunální odpad, který bude ukládán do nádob. Odvoz bude zajištěn 
majiteli pozemků.  

Provozovatel objektu zajistí podle konkrétních kapacitních podmínek dostatečný počet sběrných 
nádob, které budou umístěny v plánovaném prostoru. Odpad bude shromažďován odděleně a podle 
jednotlivých druhů s ním bude také nakládáno. 

K ostatním komunálním odpadům bude patřit popel, který může vznikat v případě používání 
lokálních topenišť na tuhá paliva v mobilních buňkách tvořících sociální zázemí stavby či odpad z čištění 
a úklidu chodníku a komunikací v rámci objektu po uvedení stavby do provozu. Odpad bude likvidován 
skládkováním. 

Při údržbě zeleně za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad. Odpad bude předáván 
specializované firmě k biodegradaci (kompostování). 

V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude uvedena celková bilance 
všech odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a následném provozu celého objektu (včetně způsobů 
nakládání s nimi a způsobů jejich likvidace). Skladování a likvidace odpadků bude zajištěna pouze v 
souladu s platnými předpisy. 

 
g) odhad potřeby a energie pro výrobu 

V dané lokalitě nebudou žádné výrobní provozy 
 

h) řešení ochrany ovzduší 
Stavba je určena pro bydlení a proto nezatěžuje životní prostředí nad obvyklou mez. 
 

i) řešení ochrany proti hluku 
Navržené řešení musí vyhovovat požadavkům hygienických předpisů na dosažení hladin 

hluku uvnitř chráněných prostor.  
 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Staveniště bude oplocené a přístup budou mít pouze oprávněné osoby. 

 
4) ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
Bude doplněno  
 
5) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu se zákonem 
č.174/1968 Sb. v platném znění a v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami. 
Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s  příslušným oprávněním 
k výkonu jednotlivých činností. 
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6) NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVANÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Veškeré dopravní plochy – pro pěší i pro motorovou dopravu – budou realizovány v souladu s Vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 
s ČSN 736110 Projektování  místních komunikací. Přechody a místa pro přecházení mají na kříženích 
s vozovkami a s dopravními prostory snížené dělící silniční obruby na 20mm nad úrovní pojížděných 
pásů. Snížené obrubníky až do výše hrany 80mm nad vozovkou jsou lemovány předepsaným způsobem 
reliéfní dlažbou v kontrastním barevném odstínu – varovný pás šířky 400mm. Na varovné pásy navazují 
signální pásy šířky 800mm vedené k vodícím liniím. 
 Projekt bude konzultován s NIPI  Krajským konzultačním střediskem.  

 
7) POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 
 

Předkládaný záměr, vzhledem k současnému stavu pozemků, bude představovat malý zásah do 
stávajícího stavu v území.  
 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Záměr lze rozdělit do dvou fází, a to fáze výstavby a fáze provozu objektu.  
 
Obecně lze hlavní působení tohoto typu staveb předpokládat v těchto sférách vlivu: 

1) vliv na stávající zeleň 
2) vliv na ovzduší 
3) ovlivnění hluku 

 
Ad 1) V současné době je na pozemcích z velké části zpevněná plocha. Na menší části 

pozemku je pokryt travou a nízkou náletovou zelení. Ve fázi výstavby dojde k částečné likvidaci 
stávající zeleně na ploše parcely. Po ukončení stavebních prací budou provedeny terénní a 
sadové úpravy a nová výsadba  na zelených plochách. 

  
Ad 2) Ve fázi výstavby dojde v okolí náměstí  v menší míře ke zvýšení emisí oxidu dusíku 

a oxidu uhelnatého při pojezdu stavebních mechanismů. Tento nárůst je ovšem zdůvodněný 
stavební činností a z hlediska dlouhodobého vlivu na prostředí zanedbatelný. Ve fázi provozu 
nedojde k nárůstu koncentrací oxidu dusíku ani oxidu uhelnatého v okolí stavby, nejedná se o 
nárůst kapacity.  

 
Ad 3) Při realizaci objektů se předpokládá použití moderních stavebních technologií. 

Protože bude výstavba probíhat v blízkosti OB, budou provedena nezbytná opatření proti hluku, 
otřesům a prachu ze stavby. Podmínky pro stanovení hlučnosti na stavbě budou předepsány na 
základě hlukové studie.  

Ve fázi provozu by nemělo dojít k navýšení hlukové zátěže v okolí objektu. Vzhledem 
tomu že toto dopravním zatížení souvisí s funkcí objektu,  nepředpokládáme výrazné zvýšení 
hlukové zátěže v okolí. 

 
Opatření k prevenci, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů: 
 

Provádění stavby by mělo co nejméně narušit okolní prostředí.  
Budou přijata následující opatření: 

 
Při přípravě a realizaci stavby : 
Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení 
vodohospodářských poměrů v území. 

 Bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum, na základě výsledků průzkumu 
bude stanoven způsob provádění zemních prací. 

 V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat návrh ozelenění a 
sadových úprav, které budou projednány s orgány státní správy. 

 V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a to  
především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní. 



        
REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH  
Dokumentace k územnímu řízení (DUR)        Strana 49 

 Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 
provozem staveniště, udržovat dobrý technický stav stavební techniky, mechanismy 
odstavovat na zabezpečené ploše. 

 V případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle 
zásad nakládání s nebezpečnými látkami. 

 Snižovat prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším 
okolí stavbou znečištěny. 

 Uplatnit zákaz zneškodňování odpadů  spalováním a zahrnováním. 
 Důsledně rekultivovat všechny plochy nezasažené provozem z důvodu prevence 

ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů. 
 Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí 
obytných objektů). 

 Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 
požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb.  

 Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a 
vyhláškami 

 pracovní činnosti, jejichž hladina akustického tlaku je větší než 40dB se mohou provádět 
pouze v době od 7:00 do 20:00. 

 
Při vlastním provozu : 

 zajistit reálnost všech protihavarijních opatření včetně vybavení Vapexem. 
 Eliminační opatření technického charakteru pro likvidaci havarijního úniku musí být 

doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním provozního řádu a 
havarijního plánu. 

 Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou.  
 Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět pravidelná 

školení pracovníků???? 
 Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením.  

 
Poznatky o vlivu předkládaného záměru na životní prostředí prezentované v této dokumentaci 
odpovídají stávající fázi projektové přípravy a budou dále upřesňovány v rámci zpracovávání 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
Způsob odstranění nebo omezení negativních vlivů hluku 
 
Fáze výstavby: 
Emise hluku do okolí během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni projektové přípravy 
kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba a počty stavebních 
mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, složitost a objem stavebních prací, 
harmonogram, postup a technologie výstavby, trasy odvozu a dovozu stavebního materiálu, atd. 
V rámci další fáze projektu pro stavební povolení bude zpracována hluková studie ze stavební 
činnosti. Přípustné hladiny budou dodrženy podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 88/2004 Sb.  
 
Fáze provozu: 
V rámci celkových zatížení obecních komunikací se provoz prakticky nezmění.  
V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude uvedena specifikace všech 
zdrojů znečišťování ovzduší včetně uvedení jejich kategorizace. Zdroj bude zařazen do příslušné 
kategorie v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.  
V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie 
stacionárních zdrojů, rozhoduje v souladu s ust. § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší Česká 
inspekce životního prostředí. 
 
Studie oslunění a zastínění 
Studie osvětlenosti či oslunění bývají požadovány ke stavebnímu řízení v případě, že stavební 
úřad nebo hygienická stanice požaduje s ohledem na subjektivně špatné podmínky vypracovat 
předběžné posouzení. V případě náměstí předpokládáme že nebude nutné prokazovat studii 
oslunění, navrhované objekty nezastiňuje žádné okolní stavby. 
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b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
Daná stavba se nenachází v prostředí, které by vyžadovalo zvláštní opatření. 
 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby 

stavba nevyvolává v území žádné nové ochranné pásma 
  

8) NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) povodně 
Lokalita se nenachází v zátopové oblasti a nad ní se nenachází žádný vodní tok. 
 

b) sesuvy půdy 
Lokalita se nachází na svažitém terénu a nehrozí zde sesuvy půdy. 
 

c) poddolovaní 
Území není poddolované. 

d) seizmicita 
V dané lokalitě nebyla naměřena žádná seismicita. 
 

e) radon 
Propustnost radonových plynů bude stanovena výsledkem inženýrsko-geologického 

průzkumu. Cílem radonového průzkumu je kategorizace plochy zástavby z hlediska rizika 
pronikání radonu z podloží do budov. Určení radonového indexu pozemku vychází z 
posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a 
propustnosti zemin a hornin pro plyny ve vertikálním profilu do úrovně předpokládaného 
zakládání staveb, resp. do úrovně očekávaného kontaktu budova - podloží. 

Dle radonového průzkumu pro danou lokalitu je pozemek zařazen do středního 
radonového indexu stupeň 3. .  

Střední radonový index pozemku již vyžaduje provedení ochranných opatření proti 
pronikání radonu z podloží do budov. Mezi základní v této souvislosti patří utěsnění 
veškerých prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu a zabezpečení 
neporušenosti základové desky či vyrovnávacího betonu podlahy. Dále je potřebné, aby 
spodní stavba byla oddělena protiradonou izolací, která ji ochrání i proti účinkům zemní 
vlhkosti a ev. zvýšené hladině podzemní vody. Je nutno zvolit takovou izolaci, která bude 
odolná proti mechanickému poškození a její funkčnost bude po celou dobu životnosti stavby, 
její tloušťka bude odpovídat požadavkům na ochranu při středním radonovém indexu 
pozemku. 

 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 Na současném stupni poznání a znalostí z projektové dokumentace – objemové 
studie, včetně zdokumentování stávajícího stavu všech složek životního prostředí v dané 
lokalitě a jejím blízkém okolí, je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na obyvatelstvo 
způsobených navrhovanou stavbou nebude podstatně současný stav zhoršen. 

Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. 
Projekt však nepočítá s použitím žádných speciálních technologií nebo zařízení, které by 
mohly být zdrojem jiného než při výstavbě běžného znečištění okolí.   

Z hlediska hlukové zátěže lze uvažovat pouze s hlukem z dopravy na pozemních 
komunikacích a parkovištích.  

Samostatná akustická studie bude řešena samostatnou částí v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Stručný popis navrhovaných zařízení a jejich umístění dle jednotlivých 
technologických částí: 

 
9) CIVILNÍ OCHRANA 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 

Uvažovaný typ výstavby nevyžaduje zvláštní požadavky na civilní ochranu. 
 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 



        
REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH  
Dokumentace k územnímu řízení (DUR)        Strana 51 

Uvažovaný typ výstavby nevyžaduje zvláštní požadavky na prevenci závažných havárií. 
 

c) zóny havarijního plánování 
Uvažovaný typ výstavby nevyžaduje zvláštní požadavky na havarijní plánování. 
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Seznam vlastníků dotčených pozemků: 

ozn. parc.č./budova 
druh 

pozemku 
způsob 
využití 

výměra 
dle KN

Vlastnické právo 
/ právo 

hospodaření adresa 
parc. 
č 

117 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 463 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

956/1  jiná plocha 
ostatní 
plocha 

14

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

956/2 jiná plocha 
ostatní 
plocha 62 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

956/3 jiná plocha 
ostatní 
plocha 4527 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

790/1  
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 69 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

790/2  
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

60

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

709 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 552 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

710 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 845 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1720/14 
silnice 

ostatní 
plocha 899 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

959 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 3814 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

957 
zeleň 

ostatní 
plocha 2151 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

 15/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 1592 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 15/2 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

44

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

1209/8 
silnice 

ostatní 
plocha 136 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

877/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

7 
Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1792/5 
silnice 

ostatní 
plocha 17 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1209/9 
silnice 

ostatní 
plocha 378 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

978/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 1370 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

978/2 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 79 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

978/3 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 269 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

978/4 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 325 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

981 
zeleň 

ostatní 
plocha 861 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

980/3 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 2 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

980/4 
 zastavěná 
plocha a 

 bez čp/če 
obč.vyb 12 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 



        
REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH  
Dokumentace k územnímu řízení (DUR)        Strana 53 

nádvoří 

parc. 
č 

982/1 
zeleň 

ostatní 
plocha 188 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

982/2  
zeleň 

ostatní 
plocha 1223 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

982/3 
zeleň 

ostatní 
plocha 438 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

983/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 97 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

983/2 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 4651 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1102 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 542 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1209/1  
silnice 

ostatní 
plocha 

29449

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

1209/10 
silnice 

ostatní 
plocha 285 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1720/9 

silnice 

ostatní 
plocha 

11975

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

1792/33 
silnice 

ostatní 
plocha 

20994

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

960 
zeleň 

ostatní 
plocha 2444 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

1103 
zeleň 

ostatní 
plocha 996 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

983/3 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 7

Havelka Jan  
Havelka Jan Brandlova 1562/13, 
Praha, Chodov, 149 00 

parc. 
č 

1099/2 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

491

Cafourek Petr  
Gotthardová 
Stanislava  
Kliková Marie  

Cafourek Petr Jažlovická 
1321/26, Praha, Chodov, 149 00 
1/3 
Gotthardová Stanislava 
Bezdědice 53, Hostomice, 267 
24 1/3 
Kliková Marie Chodouň 209, 267 
51 1/3 

parc. 
č 

979/1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 248 
275 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

č.p. 
248 

979/1 
budova s 
číslem 
popisným 

objekt 
občanské 
vybavenosti

  
Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

979/2 
 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 bez čp/če 
obč.vyb 

30 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

979/3 
 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 bez čp/če 
obč.vyb 

35 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

975 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1101

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

971/1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 č.p. 31 

1463

Bobriková Olga  
Budil Karel  
Budilová Květuše 
Janečková Marie 

Bobriková Olga Dlouhá Lhota 
100, 263 01 1/9 
Budil Karel Košťálkova 1105/1, 
Praha, Kobylisy, 182 00 4/9 
Budilová Květuše Eškova 71, 
Jince, 262 23 1/9 
Janečková Marie Račiněveská 
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2536, Praha, Újezd Nad Lesy, 
190 16 1/3 

parc. 
č 

974/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

280

Jednota,spotřební 
družstvo v 
Hořovicích 

Palackého nám. 200/10, 
Hořovice, 268 40 

parc. 
č 

974/2 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří č.p. 503 938

Jednota,spotřební 
družstvo v 
Hořovicích 

Palackého nám. 200/10, 
Hořovice, 268 40 

parc. 
č 

877/2 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1323

KSÚS 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Praha, 
Smíchov, 150 21 

parc. 
č 

1083 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 1159 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

790/1  
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 69 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

parc. 
č 

980/1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 458 
147 Město Hostomice Hostomice 165, 267 24 

 
 


