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Textová část - členění
A Základní údaje
A/1
A/2
A/3
A/4

Hlavní cíle řešení územní studie
Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace
Vyhodnocení splnění zadání územní studie
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

B Řešení územní studie
B/1
B/2

B/3
B/4
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B/6
B/7
B/8
B/9
B/10

Vymezení řešeného území
Kompoziční analýza a speciﬁcké charakteristiky řešeného území
(vyplývající z jeho polohy a funkcí včetně základních podmínek, doplňující průzkumy
a rozbory, ochrany zjištěných hodnot území)
Koncepce dopravy
Návrh urbanistické koncepce
Návrh regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání
Návrh řešení technické infrastruktury
Vymezení pozemků veřejných staveb, asanací a asanačních úprav
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí
Návrh etapizace a funkce bloků
Bilance lokality

Graﬁcká část - členění
C Graﬁcká část
C/1
C/2
C/3
C/4
C/5
C/6
C/7
C/8
C/9
C/10
C/11
C/12
C/13
C/14

Fotodokumentace
Situace širších vztahů – město
Situace širších vztahů – území
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Územní plán platný
Územní plán návrh
Soulad návrhu s platným územním plánem
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Etapizace záměru - návrh
Limity území plošné - závazné
Limity prostorového uspořádání - závazné
Limity - zeleň a vodní plochy v území - závazné
Limity - veřejná prostranství – závazné

Návrh dopravního řešení:
C/15 Doprava - stávající stav
C/16 Doprava -návrh
C/17 Kapacitní posouzení dopravy
C/18 Prostupnost územím - stávající stav
C/19 Prostupnost územím - navrhovaný stav
C/20 Doprava - příčné řezy
C/21 Doprava v klidu - závazné
Návrh řešení zeleně:
C/22 Zeleň - integrace krajiny do města
C/23 Zeleň - vztah k systému města
C/24 Koncepce parku, návaznost na ÚSES - návrh
C/25 Vegetační úpravy - příklady možného řešení
C/26 Vnitroblok a zeleň na konstrukcích - příklady možného řešení
C/27 Zasakovací pásy a suché poldry - příklady možného řešení
Návrh řešení technické infrastruktury:
C/28 Situace technické infrastruktury - stávající stav
C/29 Situace vodohospodářská část - návrh
C/30 Situace a bilance zásobování teplem - návrh
C/31 Situace rozvodů NN, VO a SLA - návrh
C/32 Koordinační situace inženýrských sítí - návrh
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A Základní údaje

dopravního řešení vytváří z platného ÚPmP, nově vznikajících investičních celků a jejich vlivu
na širší urbanistické vazby a dopravního napojení na budoucí JV obchvat města.

A/1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Zadání územní studie
Pořizovatelem územní studie je Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta.

Podklady pro zpracování územní studie
Ke zpracování návrhu územní studie byly použity podklady předané pořizovatelem nebo
zajištěné zpracovatelem ve fázi zpracování dokumentace:
·

Katastrální mapa

·

Technická mapa

Jedná se o lokalitu v k.ú. Pardubice ležící v lokalitě východně od ulice S. K. Neumanna a
zahrnuje areál vojenského železničního pluku po břeh řeky Chrudimky. Potřeba územní studie
pro toto území vyplývá z vydané XVII.b změny Územního plánu města Pardubice, která nabyla
účinnosti dne 30.12.2017.

·

Údaje o území z ÚAP Pardubice

·

Územní plán města Pardubice ve znění vydaných změn

·

Zaregistrovaná územní studie S. K. Neumanna

Územní studie je zpracována tak, aby svým obsahem splňovala podmínky dle platného
Územního plánu města Pardubice (dále jen ÚPm Pce) v platném znění část 1 - západní a
naznačuje i možný další vývoj navazujícího území, které je dle nového projednávaného
územního plánu prověřováno pro budoucí možnou bytovou zástavbu.

·

Zaregistrovaná ÚS Vinice, stará vojenská plovárna

·

Náhrdelník Chrudimky

·

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

·

Terénní průzkumy zpracovatele

·

Vydaná správní rozhodnutí

·

Průzkumy historie území

Územní studie je zpracována na základě „Zadání ÚS Pardubice – S. K. Neumanna“ z listopadu
2019.

Jedná se o území východně od ulice S. K. Neumanna, zahrnující bývalý areál železničního
vojska, ve východní části navazující na plochy zeleně až po břeh řeky Chrudimky. Z jihu je
lokalita ohraničena ulicí K Židovského hřbitovu, ze severu zástavbou společnosti IP STAV,
respektive železničním valem.
Dle ÚP zahrnuje řešené území zejména tyto funkční plochy:
Plocha přestavby 26/p – BS – území pro bydlení vícepodlažní sídlištní
Plocha přestavby a rozvojová plocha V/11- OV a BS – území pro občanskou
vybavenost vyšší a bydlení vícepodlažní sídlištní
Plocha přestavby X/142 – VLa – území pro výrobu lehkou speciﬁckou

Důvody pro pořízení územní studie
Územní studie S. K. Neumanna registrovaná v roce 2011 ve své části řeší lokalitu vymezenou v
zadání této studie, ale ještě bez možnosti reﬂektovat na zásadní majetkoprávní změny v území
a budoucí možnosti a vazby vyplývající z návrhu nového ÚPmP. Účelem aktualizace části
předchozí studie jsou konkrétní záměry investora i reakce na nové podněty vyplývající z potřeb
města Pardubice a městské části. Určující limity funkčního využití, prostorového uspořádání a

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

Hlavní požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území
·

Zvážení možností využití stávajících objektů.

·

Respektování okolního krajinného rázu, zachování a doplnění stávající zeleně a její začlenění
do rekreační zóny podél Chrudimky a regionálního biokoridoru.

·

Zapojení výtvarných prvků v území do navrhované struktury a návrh jejich využití.
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Architektonicko-urbanistické řešení
·

Doplňuje a upřesňuje předchozí územně plánovací dokumentace.

·

Navrhuje formu a rastr zástavby s vazbou na okolní urbanistickou strukturu.

·

Zakládá hlavní prostorové principy k budoucí přestavbě ulice S. K. Neumanna
jako plnohodnotné městské třídy.

Dopravní řešení
·

Navazuje na dopravní systém platného ÚPmP a řešení dopravní koncepce v návrhu
nového ÚPmP.

·

Navazuje a upravuje stávající územně plánovací dokumentaci včetně vydaných územních
rozhodnutí.

·

Dopravu v klidu navrhuje převážně pod terénem nebo jako součást řešení objektů.

·

Navazuje na řešení cyklistických a pěších vazeb v širším území s napojením
na celoměstský skelet.

Technická infrastruktura

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

·

Navrhuje komplexní skelet nové infrastruktury pro řešené území s dostatečnou rezervou
pro budoucí možný rozvoj.

·

Respektuje stávající infrastrukturu v území.

·

Doporučuje řešení možných střetů při budoucí realizaci.

·

Koordinuje umístění nové infrastruktury s uspořádáním nové a stávající zeleně.
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A/2 Zhodnocení ve vztahu k dříve zpracované
a schválené územně plánovací dokumentaci
a podkladům
Soupis předcházející projektové dokumentace
-

ÚS S. K. Neumanna, Mixage s.r.o., 2011

-

ÚS Vinice, stará vojenská plovárna, OHA, 2012

-

Studie náhrdelník Chrudimky

·

Reaguje na nové podněty vyplývající z širších vazeb v území.

·

Doplňuje a upravuje komunikační systém, dopravu v klidu a vazby na pěší a cyklistickou
dopravu.

·

Doplňuje a upravuje návrh prostorové regulace ve vazbě na okolní zástavbu.

A/3 Vyhodnocení splnění zadání územní studie
Územní studie je vypracována ve smyslu vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. O územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Studie v řešeném území poskytuje dostatečně vzorové řešení z hlediska urbanistického a
prostorového uspořádání v maximálním souladu se zadáním pořizovatele. Návrh řešení vychází
z dílčích projednání a konzultacemi s vybranými orgány státní správy, tak jak bylo uloženo v
zadání.

A/4 Vyhodnocení souladu studie s cíli a úkoly
územního plánování
Územní studie řeší zadané území jako celek s možností rozvoje a s vazbou na širší vztahy při
maximálním zachování přírodních a kulturních hodnot. Prostorové a funkční uspořádání je
navrženo tak, aby odpovídalo pozici lokality v návaznosti na cenná přírodní a rekreační území a
současně umožnilo dostatečnou pestrost při návrzích řešení jednotných bloků/objektů.

Zhodnocení ve vztahu k platnému ÚPmP a návrhu
nového ÚPmP
·

Dodržuje funkční uspořádání dle platného ÚPmP

·

Vytváří podrobnější urbanistické řešení území

·

Stanovuje vazby mezi stávajícím ÚPmP a návrhem nového ÚPmP

·

Je podkladem pro rozhodování v území

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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B Řešení územní studie
B/1 Vymezení řešeného území
Územní studie „S. K. Neumanna“ je realizovaná v katastrálním území Pardubice v lokalitě
východně od ulice S. K. Neumanna a zahrnuje areál vojenského železničního pluku po břeh
řeky Chrudimky.
Potřeba územní studie pro toto území vyplývá z vydané XVII.b změny Územního plánu města
Pardubice, která nabyla účinnosti dne 30.12.2017. Územní studie „S. K. Neumanna“ bude
zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“).
Územní studie bude zpracována ve dvou částech tak, aby svým obsahem splňovala jak
podmínky dle platného Územního plánu města Pardubice (dále jen ÚPm Pce) v platném znění
část 1 - západní, tak návrhu nového Územního plánu Pardubice (dále jen ÚP Pce) část 2 –
východní část.
letecký snímek řešené lokality

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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B/2 Kompoziční analýza a speciﬁcké
charakteristiky řešeného území
(vyplývající z jeho polohy a funkcí včetně základních podmínek, doplňující průzkumy a
rozbory, ochrany zjištěných hodnot území)

Chrudimka
Dnešní Chrudimka byla dlouho bezejmenným tokem. Pojmenování Chrudimka se totiž vžilo
až na konci 17. století podle tehdejšího královského města Chrudimi, kudy tok řeky protékal
a dále meandroval směrem k Pardubicím. Časté povodně však na konci 19. století způsobily
regulaci toku a tím i jeho narovnání do vydlážděného koryta až na okraj katastru města.
Součástí prací však bylo tehdy před rokem 1910 také vysázení stromořadí podél břehů toku.
Chrudimka v parku Na Vinici před regulací toku

Historický vývoj
Území spjaté s počátky Pardubic
Území podél Chrudimky v oblasti kopce zvaného Vinice je spjato s nejstarší historií Pardubic.
Na ostrohu nad tokem řeky je ve druhé polovině 13. století doložena existence osady zvané
Pordoby, tedy počátků Pardubic.
Archeologický průzkum prováděný v devadesátých letech minulého století v oblasti
Pardubiček na strmém svahu 20 metrů nad tokem Chrudimky odhalil základy vesnice, ale
zejména sakrální stavby – s největší pravděpodobností kláštera řádu cyriaků spolu s
kostelem sv. Bartoloměje, jak je uvedeno v listině vydané papežem Bonifácem VIII. na
sklonku roku 1295, která je zároveň nejstarší dochovanou zmínkou o Pardubicích. Zde se
tedy na nejvyšším místě nad tokem Chrudimky začala psát historie Pardubic.
Není bez zajímavosti, že pod podlahou kostela sv. Bartoloměje ve vsi Pordoby byl pohřben
otec arcibiskupa Arnošta z Pardubic Arnošt z Hostýně se svou ženou Adličkou. Klášter spolu
s kostelem a osadou byl opevněn vodním příkopem. To vše bylo zničeno při husitském
útoku roku 1421. Poté již klášter ani kostel nebyly obnoveny.

Císařské povinné otisky map stabilního katastru 1824-1843

Vinná réva
Již bylo zmíněno, že unikátností této lokality je erozí Chrudimky vznikly strmý 20 metrů
vysoký opukový sráz. Tento svah sloužil v 16. století pro pěstování vinné révy. Stráň byla v
minulosti opravdu vinorodá a to podle kronik od roku 1523, kdy pozemky pro pěstování révy
poskytl měšťanům Vojtěch z Pernštejna. Historické prameny se příliš o pěstování nezmiňují a
tak se předpokládá, že vinice existovaly maximálně do třicetileté války.

Oblíbená rekreační lokalita na začátku 19. století
Asi nejúspěšnější byly pro zdejší lokalitu léta od poloviny 19. století, kdy byl v roce 1843
postaven hostinec a lokalita Vinice se stala oblíbeným výletním místem Pardubáků. Ty vozila
dokonce z města proti proudu řeky Chrudimky již na přelomu 19. a 20. století loď zvaná
Monitor.

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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Činnost železničního vojska
V roce 1919 se Pardubice staly sídlem nově vznikajícího železničního pluku. Pro potřeby a
výcvik tohoto pluku bylo zapotřebí velikého prostoru v členitém terénu s vodním tokem.
Proto již na počátku 20. let byla připravována výstavba technického cvičiště na řece
Chrudimce pod Pardubičkami jižně od města. V roce 1922 byl u hřbitova v Pardubičkách
montován vysoký ocelový most soustavy Roth – Wagner, zatím jen na montované podpěry,
a také byla vybudována lanovka až k Nemošické stráni se zlomovou stanicí nedaleko
uvedeného mostu. V roce 1923 byla položena polní drážka o rozchodu 600 mm z Karantény
k Chrudimce, aby bylo možné převážet díly pro stavbu mostů přes Chrudimku. V letech
1924 až 1925 probíhaly úpravy technického cvičiště na Chrudimce, kde byly také zřízeny
vysoké železniční náspy. Součástí cvičiště byla i řada cvičných a stavebních tratí. Jedna z
nich, tzv. „Špitálka“ dokázala po svahu vystoupat až ke hřbitovu (u sv. Jiljí) a vedla až do
prostoru dnešní nemocnice.

Most Roth-Wagnerovy soustavy

Most R-W soustavy – volná montáž

Most R-W soustavy – na viaduktu

Pohled do území z R-W mostu/viaduktu

Odpal provizorních mostů

Překonávání Chrudimky jezdectvem ČSA

V roce 1934 započala stavba nového Prokopova mostu a vojáci starý ocelový most z roku
1910 nejprve přesunuli o 20m vedle a nakonec jej v roce 1937 jako dar od města převezli na
technické cvičiště, kde je umístěn dodnes. Podle kdysi červeného nátěru se mu říkávalo
„Červeňák“. Tento kdysi červeným nátěrem opatřený železný obloukový most jako hlavní
dominanta lokality tak dal pojmenování celému přírodnímu území, na pravém břehu řeky
Chrudimky.
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Stavba mostů a počátky stavby plovárny, parteru a pavilonů kolem roku 1933

Vojenská plovárna a parter
Součástí vojenského cvičiště byla i vojenská plovárna na Chrudimce u jezu pod Vinicí. V
různých pavilonech pořádali vojáci plesy a koncerty, ale nejoblíbenějším místem se stalo
koupaliště. K němu patřila velká zděná budova, dřevěný bazén pro děti, různá skákadla a
skluzavka. Dopoledne probíhal v areálu plavecký výcvik vojáků (i závody), odpoledne a večer
pak patřil rodinám oﬁcírů a jimi pozvaným hostům tak, jak nařizoval vojenský předpis.
Venku před areálem stávala vojenská služba a vojáci sami vykonávali veškeré potřebné
práce, pracovali nejen jako správci, ale starali se i o občerstvení a ostatní sportovní vyžití.
Důstojníci se kromě dne u vody scházeli i po večerech - tentokrát u karet. Pro zájemce o
rybaření ještě přibyly malé rybníčky s dovezenými kapry. A manželky důstojníků se
pravidelně setkávaly na nových tenisových kurtech. Vojáci hráčkám sbírali míčky, za což jim
náležela odměna v podobě dvacetihaléřových poukázek. Ostatní občany ale moc
nenadchlo, že na tuto plovárnu měli možnost vstupu jen zvaní a vojáci.
Po převzetí vojenského prostoru německou okupační armádou v březnu roku 1939 provoz v
celém areálu utichl. V roce 1945 sice vojenské území převzalo opět železniční vojsko,
bohužel poválečný provoz na torzu polních drážek v Pardubicích byl nízký.
Provozní výcvik vojenských železničářů se přesunul do České Třebové a pardubické drážky
tím zcela ztratily význam. V padesátých letech probíhal v Pardubicích ještě výcvik stavby
mostů a zbytky úzkorozchodných tratí na technickém cvičišti byly užívány pro přesun
materiálu. Později cvičiště používali ženisté.

Zakládání parteru a okolních ploch, v pozadí most R-W soustavy a vodárna

Působení železničního vojska v Pardubicích trvalo až do roku 1994, kdy bylo usnesením
vlády k 31. říjnu zrušeno. Do posledního působiště, železničních skladů za ulicí S. K.
Neumanna, se nastěhovaly různé ﬁrmy a na jaře 2005 byl odpojen a zlikvidován i zdejší
rozsáhlý vlečkový areál.

Plavecké závody vojáků

Hradecká projekční a developerská
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Stávající stav
Řešené území v jihovýchodním sektoru města Pardubic o rozloze 320 000 m2 je zřetelně
ohraničené ze severní strany bývalým železničním valem a probíhající výstavbou obytného
souboru „U Vinice“, z východu tokem řeky Chrudimky, ze západu ulicí S. K. Neumanna a z
jihu ulicí K židovskému hřbitovu, resp. plánovaným dopravním připojením k jihovýchodnímu
obchvatu města.
Po postupných převodech pozemků a budov do majetku soukromých investorů došlo v
západní a částečně severní části území k rozsáhlým demolicím technických objektů areálů
po bývalém železničním vojsku. Zřejmě z důvodů absence jakékoliv podrobnější projektové
regulace byla v posledních letech exponovaná část při ulici S. K. Neumanna zastavěná
halovými, monofunkčními objekty prodejen. V části navazující na „Park u Chrudimky“ a u
železničního valu je v současné době dokončován obytný soubor „U Vinice“, který svým
prostorovým uspořádáním a dopravním napojením zjevně doplácí na uvedenou absenci
regulace a v době svého vzniku na nedořešené majetkové vztahy. V jihozápadní části lokality
přežívá uzavřený areál výrobních a skladových hal s problematickým dopravním napojením.
Na tyto objekty navazuje projekt dalšího obchodního halového centra prodejny Lidl, který
ještě není realizován.
V jihovýchodní části je poměrně rozsáhlá vodní plocha bývalého „Zimního přístavu“, která
ztrátou své původní funkce a přerušením napojení na řeku postupně snižuje výšku vodní
hladiny.

a parkovišť), nedostatečné začlenění hodnotných krajinných a architektonických prvků do
nové zástavby (železniční násep, vodní plocha, mosty), v nejasném využití bývalých
Masarykových kasáren (duplicita funkcí v těsném sousedství).
Respektovanými limity při zpracování územní studie jsou zásadní krajinné prvky s možností
dotvoření rekreační zóny podél Chrudimky. Dalšími respektovanými limity jsou požadavky
vyplývající ze zadání pořizovatele - především dopravní napojení (stávající osa z třídy S. K.
Neumanna), navázání na stávající a navržené pěší a cyklistické trasy a zachování
prostupnosti územím. Respektovaným limitem je začlenění projektové dokumentace
propojky S. K. Neumanna – jihovýchodní obchvat města do územní studie a dále projektová
dokumentace obytného souboru „U Vinice“.

_______________________________________________________________________
Nerespektovanými limity v území je stávající zástavba při ulici S. K. Neumanna a projektová
dokumentace obchodního domu Lidl.

Zdůvodnění nerespektování uvedených limitů:
Stávající řešení objektů obchodních center periferního charakteru při ulici S. K. Neumanna
považujeme z hlediska atraktivnosti prostoru a urbanistických souvislostí za nevhodné. Lze
předpokládat, že po stavebně-technickém dožití staveb hodnota území vzroste a nové
prostorové uspořádání posílí charakter třídy S. K. Neumanna jako městské třídy.

Oba břehy Chrudimky ve východní části propojují dochované pozůstatky mostních
konstrukcí. Oba mosty jsou zajímavé, nejen svou technickou ale i historickou hodnotou.
Od roku 2010 došlo k výrazné změně vlastnických vztahů v lokalitě. V současnosti je téměř
80% plochy v majetku jediného vlastníka a tím vzniká nový impuls k plánovanému rozvoji
území.

Analýza a limity území
V současnosti je území bez významnějšího využití nebo s využitím nevhodným. Vzhledem k
ideální poloze v městské části a vazbám na centrální část města má lokalita S. K. Neumanna
velmi dobrý potenciál dalšího rozvoje.
Stávající i budoucí dopravní napojení, existence technické infrastruktury, rozsáhlé přírodní
prostředí okolo řeky, přímé sousedství navazujícího parku a sportovních areálů poskytuje
území vhodné k začlenění do městského prostoru s převažující funkcí bydlení v nové,
atraktivní městské čtvrti.
Nedostatky a nebezpečí pro úspěšný rozvoj městské části jsou především v nevhodném
charakteru stávající zástavby při ulici S. K. Neumanna (bariéra obchodních, halových objektů
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Rozdělení řešeného území na západní a východní část:
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ám na centrální část města má lokalita S. K. Neumanna velmi dobrý potenciál

apojení, existence technické infrastruktury, rozsáhlé přírodní prostředí okolo
ujícího parku a sportovních areálů poskytuje území vhodné k začlenění do
jící funkcí bydlení v nové, atraktivní městské čtvrti.

vložit
ortofoto - řešené území

spěšný rozvoj městské části jsou především v nevhodném charakteru stávající
manna (bariéra obchodních, halových objektů a parkovišť), nedostatečné
ných a architektonických prvků do nové zástavby (železniční násep, vodní
využití bývalých Masarykových kasáren (duplicita funkcí v těsném

pracování územní studie jsou zásadní krajinné prvky s možností dotvoření
mky. Dalšími respektovanými limity jsou požadavky vyplývající ze zadání
ní napojení (stávající osa z třída S. K. Neumanna), navázání na stávající a
asy a zachování prostupnosti územím. Respektovaným limitem je začlenění
ojky S. K. Neumanna – jihovýchodní obchvat města do územní studie a dále
ného souboru „U Vinice“.
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B/3 Koncepce dopravy
Dopravní řešení
-

Navazuje na dopravní systém platného ÚPmP a řešení dopravní koncepce v návrhu
nového ÚPmP

-

Navazuje a upravuje stávající územně plánovací dokumentaci včetně vydaných
územních rozhodnutí.

-

Dopravu v klidu navrhuje převážně pod terénem nebo jako součást řešení objektů.

-

Navazuje na řešení cyklistických a pěších vazeb v širším území s napojením na
celoměstský skelet.

Poloha obytného souboru je kromě železničního valu a řeky Chrudimky vymezena ze západu
ulicí S. K. Neumanna a z jihu ulicí K Židovskému hřbitovu. Z těchto dvou komunikací bude
hlavní napojení území na silniční síť. Plánované dopravní napojení ulice K Židovskému
hřbitovu na budoucí jihovýchodní obchvat města umožní i přímé napojení na nadřazenou
komunikační síť.
Z ulice S. K. Neumanna je území napojeno stávající komunikací z okružní křižovatky s ulicí
Svobody, která je pokračováním páteřní komunikace řešeného území. Okružní křižovatka
může být výhledově přestavěna na křižovatku průsečnou se světelně signalizačním
zařízením jako i další křižovatky na S. K. Neumanna. Tato komunikace ve směru ze západu
na východ je dominantním prvkem, bude obsahovat i řešení cyklistické dopravy a končí až
na dohled řeky Chrudimky. V krajním případě jde využít i současného spojení kolem
parkoviště Kauﬂandu, které navazuje na stávající severojižní komunikaci, která obsluhuje
stávající obchodní plochy.
Toto severojižní spojení, které je souběžné s S.K. Neumanna bude zachováno a umožní
napojení území do ulice Pod Vinicí. Hlavním severojižní dopravní tepnou oblasti bude, ale
nová ulice na východ od stávajících. Bude napojena na plánované dopravní připojení
(současná ulice K Židovskému hřbitovu) k jihovýchodnímu obchvatu města. Součástí tohoto
tahu územím je i cyklistická stezka.
Téměř celá oblast bude v režimu „zóna 30“, kromě komunikací, které napojují obytný soubor
na okolní silniční síť a tvoří tak páteřní komunikace obytného souboru. Proﬁl a charakter
komunikací umožňuje místem vedení linek autobusu MHD. Komunikace jsou funkční skupiny
C. Propojeními mezi zmíněnými ulicemi, budou ostatní uliční plochy odpovídat rezidenčnímu
a rekreačnímu charakteru území, tzn. obytné zóny, pěší a cyklistické stezky, tj. funkční
skupina D.

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

Součástí komunikací v oblasti jsou prvky zklidňující dopravu. Na páteřních komunikacích
jsou to ostrůvky na přechodech pro chodce, které navedou řidiče k úpravě trajektorie, v
ulicích v režimu „zóna 30“ to jsou zvýšené plochy v křižovatkách. Charakteru uliční sítě
rovněž odpovídá šířkové uspořádání komunikací.
Všechny navržené místní komunikace jsou uvažovány jako MO2.
Pro cyklistickou dopravu je uvažována realizace všech nezbytných vazeb na stávající i
výhledovou okolní cyklistickou síť. V rámci jednotlivých objektu záměru i na uličním prostoru
budou realizovány prvky pro cyklistickou dopravu v klidu. Stojany pro kola budou splňovat
požadavky na uzamčení jízdního kola za rám s úpravou proti odření rámu kola o konstrukci
stojanu a požadovaný rozměr 1000 x 750 mm (šířka x výška).
V území rozděleném na dvě zóny, západní a východní, dle postupu výstavby je situováno
několik bloků budov. Součástí budov budou parkovací plochy v následujícím rozsahu.

Obytný soubor S. K. Neumanna – Pardubice
Západní zóna
Bloky
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4 - doporučená
B.2.4 - doplňková
B.2.5 - doporučená
B.2.5 - doplňková
B.2.6.
B.1.5.
B.1.4
Celkem

Počet PS celkem
300
300
250
200
200
200
150
200
150
180
115
150
450
2465 (doporučená)

Počet BJ
230
200
160
150
140
130
0
130
0
120
0
0
0
1260
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Obytný soubor S. K. Neumanna - Pardubice
Východní zóna

Bloky
B.3.1.A, B.3.1.B, B.3.1.C, B.3.1.D
B.3.3.A, B.3.3.B, B.3.3.C, B.3.3.D
B.3.4.A, B.3.4.B, B.3.4.C, B.3.4.D
B.3.5.A, B.3.5.B, B.3.5.C
B.4.2.A, B.4.2.B, B.4.2.C
B.4.3.A, B.4.3.B, B.4.3.C, B.4.3.D
B.5.1
B.5.2.A, B.5.2.B, B.5.2.C
B.5.3
B.5.4
B.5.5
Celkem

Počet PS celkem
140
115
137
120
150
48
23
75
60
70
55
993

Stávající intenzity byly stanoveny na základě místního šetření v kombinaci s dostupnými
údaji z dopravních studií plánovaných křižovatek se SSZ (K30 a K31) a modelu dopravy z
projektu novostavby komunikace K Židovskému hřbitovu mezi Kyjevskou a Pod Břízkami.
Počet BJ
100
67
82
61
75
27
7
36
0
0
0
455

Variantně je řešena problematika ulice Pod Vinicí a její napojení na obytný komunikační
systém obytného souboru SKN. Je uvažováno propojení a obousměrná vazba a v další
variantě je tato vazba pro motorovou dopravu zrušena.
Návrh dopravního situačního řešení počítá s možným zavedením linkového vedení MHD do
území po hlavních komunikacích ve směru od ulice Svobody k ulici K Židovskému hřbitovu
Uliční proﬁl a intenzity provozu nebrání realizaci zastávek MHD. Vedení MHD bylo
projednáno s dopravním podnikem města Pardubice.

Rezidenční parkovací místa budou situována do podzemních pater budov, návštěvnická
pohotovostní stání v uličním prostoru.
Z průzkumu dopravního chování města Pardubice na přelomu roku 2017/2018 vyplývá, že
automobil používají obyvatelé Pardubic k 33 % svých cest. 48 % cest realizovaných do
zaměstnání je automobilem. Z těchto údajů je patrné, že i za předpokladu, realizace všech
těchto cest ve špičkovou hodinu jsou navržené prvky silniční infrastruktury území kapacitně
vyhovující.
Z výše uvedených hodnot lze uvažovat teoretické zatížení sítě ve špičkové hodině 48%
vozidly v oblasti při plném obsazení parkovacích ploch. V takovém případě by území
generovalo 1306 cest a je patrné, že uvažovaná silniční síť tyto intenzity kapacitně přenese s
velkou rezervou. Protože pravděpodobnost výskytu realizace všech těchto cest a to v jednu
hodinu je jen čistě teoretická, lze zároveň zanedbat intenzity generované komerční bloky,
tedy intenzity jejichž zdroj bude mimo uvažované území.
Pro účely kapacitního posouzení byla použita špičková hodina jako 20 % všech denních
cest s předpokladem 70% na výjezdu z oblasti v ranní a 30% v odpolední špičce a naopak.
Počet cest je uvažován s obrátkovostí 1 pro místo rezidentního parkování v garážích,
obrátkovost 2 pro místa návštěvnická stání v uličním prostoru.
Pro účely kapacitních výpočtů byla rovněž odhadnuta směrovost generované dopravy. Cíly
jsou zvoleny třída SKN za křižovatkou s ulici Na Spravedlnosti, ulice Na Spravedlnosti
(předpoklad zobousměrnění po rekonstukci křižovatky Na Spravedlnosti - SKN na světelně
řízenou), ulice Pichlova, Svobody, Pod Břízkami a novostavba v ulici K Židovskému hřbitovu,
která je spojkou k plánovanému JV obchvatu města.
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B/4 Návrh urbanistické koncepce

Koncepce řešení
Územní studií určenou k registraci je tedy západní část územní studie S. K. Neumanna.

Architektonicko-urbanistické řešení
-

Doplňuje a upřesňuje předchozí územně plánovací dokumentace.

-

Navrhuje formu a rastr zástavby s vazbou na okolní urbanistickou strukturu.

-

Zakládá hlavní prostorové principy k budoucí přestavbě ulice S. K. Neumanna jako
plnohodnotné městské třídy.

Návrh etapizace výstavby svým členěním umožňuje zahájení výstavby dle ÚS S. K.
Neumanna – západní části i při změnách vyplývajících z projednání návrhu nového ÚP.
Územní studie S. K. Neumanna – západní část je určená především pro bytovou blokovou
zástavbu sídlištního typu. Ortogonální bloková struktura navazuje na stávající strukturu
místní části Višňovka.
Rastr navazující městské části „Višňovka“

Podmínky pro další postup přípravy investic v území:
-

Zásadní podmínkou pro realizaci staveb v řešeném území je projednání nezbytných
úprav infrastruktury (převážně dopravní) na úrovni správních rozhodnutí.

-

Vzhledem k rozsahu území je navržena etapizace výstavby. 1. etapu lze zahájit bez
významných úprav stávající infrastruktury. Pro další etapy je třeba zajistit správní
rozhodnutí na veškeré dobudování a úpravy infrastruktury v celém rozsahu řešeného
území.

-

Obecnou podmínkou pro zahájení dalších etap výstavby je uzavření dohody s
městem Pardubice o vymezení ploch pro občanskou vybavenost a související veřejná
prostranství.

-

Veškeré závazné prvky plošné a prostorové regulace jsou zobrazeny v graﬁcké části
územní studie.

-

Navržená etapizace výstavby je pouze orientační. Rozsah řešeného území a možné
vazby na jeho rozšíření po schválení nového ÚPmP předpokládají úpravu etapizace
a její doplnění dle dlouhodobého vývoje.
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Základní členění na severní a jižní část vychází z daného dopravního napojení křižovatky S.
K. Neumanna s ulicí Svobody.
Bloky v severní části jsou odděleny volným prostorem obytných zón, které ve směru
východ-západ přecházejí až do uličního proﬁlu třídy S. K. Neumanna. Koridory obytných zón
vytváří vzájemně provázané veřejné prostory ukončené na severo-jižní osové komunikaci.

Bloky v jižní části od páteřní komunikace navazují základní strukturou na severní část.
Funkční využití odpovídá členění ploch v platném územním plánu. Východní blok umožňuje
variantní využití jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost. Princip členění obytnou
zónou a veřejným prostorem je obdobný jako v severní části.

Výškové a prostorové uspořádání studie
Blok B.1 je navržen v severozápadní části s maximální výškou římsy 32 metrů-10 NP. V
jihovýchodním směru výška ustupuje až na 6 NP. Maximální výška severovýchodního nároží
navazuje na nejbližší objekt bytového souboru „Pod Vinicí“ s výškou 37 metrů- 12-ti
podlažní.
Výškové uspořádání západní zóny vychází z tohoto nejvyššího bodu postupným snižováním
bloků až na 4 NP v jižní části řešeného území. Výjimku tvoří poslední etapa budoucí
přestavby stávajících obchodních center, kde jsou navrženy dvě souvislé výškové hladiny,
na severu 5 NP a na jihu 4 NP. Sjednocení výškové hladiny do dvou horizontů při jednotné
uliční čáře podporuje charakter ulice S. K. Neumanna jako městské třídy. Jednotlivé bloky
jsou výškově vymezeny počtem procent z celkové zastavitelné plochy. Vzdálenosti mezi
jednotlivými bloky vždy zajišťují dodržení odstupových vzdáleností a minimálně omezují
tvarování hmotového návrhu budoucích projektů.

Důležité krajinné prvky (železniční násep, mosty, vstup do parku) jsou podpořeny situováním
komunikačních os podporujících průhledy jejich význam v budoucím zastavěném území.
Pásy parkové zeleně prochází mezi bloky severojižním směrem a navazují na zeleň
železničního valu a parku „U Chrudimky“.
Veřejné prostory vytváří průnik meziblokových parkových cezur a obytných zón. Plochy
určené pro veřejný prostor jsou dostatečně dimenzovány, aby plnily všechny očekávané
funkce. Od možnosti parkování vozidel pro návštěvníky, pěších a cyklistických tras až po
zklidněná prostranství určená pro setkávání. Veřejné prostory v severní a jižní zóně jsou
vzájemně propojeny a v místě, kde v jižní části prostupuje parter objektem je cíleně navržena
pasáž.
Propojením veřejných prostor obytného souboru přes bývalý železniční násep do parku „U
Chrudimky“ dojde především ke zatraktivnění a zpřístupnění území zeleného pásu okolo
řeky.
Výrazným prvkem řešeného území je umístění všech rezidenčních parkovacích stání do
zapuštěných nebo polozapuštěných garáží pod jednotlivými bloky. Na terénu jsou řešena
pouze parkovací stání pro návštěvníky a pohotovostní stání. Navržené řešení umožňuje při
jakémkoli typu zástavby bloků využít plochy garáží pro vytvoření polosoukromého
ozeleněného prostoru. Intenzivní ozelenění staveb umožní návrh hospodaření se srážkovou
vodou, kdy počítáme, že součástí objektů budou retenční nádrže, sloužící k dotacím
zavlažovacích systémů.
Dalším požadovaným prvkem, který zlepší nakládání se srážkovou vodou je v maximální
možné míře její povrchové vedení formou vodotečí, průlehů a terénních úprav do sběrných
vodních ploch. Navržené řešení dopravy v klidu a způsob nakládání se srážkovými vodami
eliminuje masivní zpevněné plochy mezi bloky a výrazně zlepší prostupnost územím.

Zásadním prvkem prostorového uspořádání je tedy postupné snižování maximální výšky od
severozápadního rohu až na 4 podlaží na jihu a až na 2 podlaží na východě.
Struktura pravoúhlých bloků v západní zóně navazuje jak na zástavbu městské části
„Višňovka“, tak na již založený dopravní skelet obchodních center. Rozvolnění prostorového
uspořádání předpokládá až studie východní zóny, kde jsou jednotlivé osy ulic směrovány na
důležité krajinné prvky nebo přírodní dominanty. Objemově obdobné, ale výškově rozdílné
složení bloků naplňuje charakter bytové zástavby sídlištního typu a po uzavření severo-jižní
linie 9. etapy (při ulici S. K. Neumanna) se začlení do stávající zástavby městské části.
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B/5 Návrh regulačních prvků plošného
a prostorového uspořádání

Minimální podíl ploch zeleně na posuzované ploše. Do započitatelných ploch zeleně musí
být min. 50% zeleně na rostlém terénu a max. 50% může být započítáno ze zelených ploch
na konstrukcích.

Blok:
Regulační prvky: Vyjádření regulace plošného a prostorového uspořádání území v
podrobnosti odpovídající charakteru územní studie.

Regulované, zastavitelné území oddělené od veřejného prostranství uliční/stavební čarou.

Soubor bloků:

Regulační prvky plošného uspořádání
Vymezení regulačních prvků plošného uspořádání – deﬁnice pojmů:

Funkční využití:
Vyjadřuje možnosti umístění a využití území, které odpovídá jednotlivým funkčním plochám v
platném územním plánu. Stavby a zařízení a využití území jsou navrhovány jako přípustné
(hlavní a doplňkové) nebo nepřípustné.

Zastavitelná plocha:

Regulované území dvou a více bloků s určeným poměrem ploch veřejných prostranství,
zeleně a zastavitelné plochy.

Obytná zóna:
Prostor ulic tvořených s ohledem na zájmy chodců a cyklistů, kde nejsou odděleny
motorová, pěší a cyklistická doprava. Obytné zóny jsou významným prostorem sociální
interakce ve veřejném prostranství souvisejícím převážně s bytovou zástavbou.

Polosoukromé/poloveřejné prostranství:
Plochy oddělené od veřejných prostranství určené společnému užívání vlastníků/uživatelů
bloku/objektu, např. vnitrobloky, střešní zahrady apod.

Plocha, určená k zastavění určitou funkcí nebo průnikem několika funkcí. Je vymezena
uličními čarami a udává zastavitelnou část určeného pozemku.

Uliční čára:
Závazná hranice mezi regulovanou zastavitelnou plochou a veřejným prostranstvím nebo
veřejnou komunikací. Uliční čára logicky vymezuje blok. Uliční čáru nelze překročit směrem
ven ze zastavitelné plochy s výjimkou konzolovitě předsazených balkonů, markýz apod.,
maximálně však o 1,5m za uliční čáru.

Regulační prvky prostorového uspořádání
Určují maximální výšku a rozsah objektů v zastavitelném území-bloku.
Závazně stanovují maximální podlažnost nebo výškovou hladinu objektů v bloku a
procentuální zastoupení výškového uspořádání v bloku.

Stavební čára:
Závazná, vymezující zastavitelné území bloku ve studii, je použita otevřená stavební čára,
která umožňuje její přerušení. Stavební čarou nelze překročit zastavitelné území směrem ven
s výjimkou konzolovitě předsazených balkonů, markýz apod. Maximálně však o 1,5 m za
stavební čáru.

Veřejná prostranství:
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
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B/6 Návrh řešení technické infrastruktury

zásobního řadu bude navržena taktéž z PE100 a bude ukládána v komunikacích, případně
pod chodníky s rozebíratelnou skladbou nebo zeleném povrchu.

Technická infrastruktura

páteřní vodovodní řad (přeložka) - PE D315 mm - 842 m
vodovodní řady (zaokruhování) PE D110-160 mm - 2.230 m

-

Navrhuje komplexní skelet nové infrastruktury pro řešené území s dostatečnou
rezervou pro budoucí úložný rozvoj.
Respektuje stávající infrastrukturu v území.
Doporučuje řešení možných střetů při budoucí realizaci.
Koordinuje umístění nové infrastruktury s uspořádáním nové a stávající zeleně.

Návrh řešení technické infrastruktury
Veškeré informace o stavbách a trasách související s technickou infrastrukturou jsou
přebrány z technické mapy města a doplněny o informace jednotlivých správců
inženýrských sítí. Studie ponechává hlavní trasy inženýrských sítí. Studie ponechává hlavní
trasy inženýrských sítí při ulici S. K. Neumanna v současné poloze. Návrh řeší vybudování a
přeložky stávajících sítí východně od S. K. Neumanna společným koridorem v „zeleném
pásu“ mezi bloky a částečně pod novou severo-jižní páteřní komunikací. Celková koncepce
a etapizace výstavby inženýrských sítí je průběžně konzultována s jejich správci.

Splašková kanalizace
Na základě požadavku provozovatele stávajícího kanalizačního systému (Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s.) bude nutné v zájmovém území vybudovat oddílnou kanalizaci.
Dalším požadavkem správce je zrušení stávající PSOV na severu lokality a převedení
stávajících splaškových vod do nově navrhované centrální ČSOV. Splaškové odpadní vody
ze stávající zástavby budou tedy společně s vodami z nově navrhovaného území gravitačně
svedeny do nové centrální čerpací stanice odpadních vod, která bude umístěna přibližně v
těžišti řešené lokality. Dispozičně je centrální stanice umístěna tak, aby byla přístupna pro
techniku provozovatele kanalizace. Z centrální ČSOV budou splaškové odpadní vody
čerpány výtlačným potrubím D160 mm do stávajícího výtlačného řadu v ulici Pod Vinicí.
Navrhovaná čerpací stanice nebude mít bezpečnostní přepad, proto retence bude navržena
alespoň na jednodenní kapacitu objemu splaškových odpadních vod. Dodrženo bude
ochranné pásmo kanalizačních stok, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu
potrubí na obě strany do průměru 500 mm, včetně, 1,5 m.
Výpočet splaškových vod:

Vodohospodářská část
Vodovod

l.os-1.den-1 průtok

1.

Splaškové vody (západní zóna)

5872

95

557 840

l.den-1

2.

Splaškové vody
(východní zóna)

2319

95

220 305

l.den-1

778 145

l.d-1

=

778,145

m3.den-1

=

18,01

l.s-1

kh

=

2

Qmax

=

36,03

l.s-1

Qh

=

129,69

m3.hod-1

přepočet

=

8191

EO

Qměsíc

=

23344,35

m3

Qrok

=

284 023

m3

celkem

Napojení řešeného území na pitnou vodu bude provedeno ze západní jižní hranice území. V
západní části se nachází stávající vodovodní řad DN 225 lPE a podél jižní hranice prochází
vodovodní přivaděč DN 300 LT. Z těchto vodovodních řadů bude podle provozovatele
vodovodu (společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.) napojena řešená lokalita. V
západní části v blízkosti kruhového objezdu (napojení na DN 225 lPE), a v jižní části lokality
ulice K Židovskému hřbitovu z řadu DN 300 LT. Odtud bude napříč celým územím
vybudován páteřní vodovodní řad PE D315 mm, ze kterého bude na 5-ti místech
zaokruhováno vedlejšími řady celé území. Tento páteřní řad bude sloužit jako náhrada
stávajícího zásobního potrubí pro lokalitu nemocnice na protějším břehu (stávající zásobní
řad DN 300 LT bude zrušen). Vodovodní potrubí bude navrženo z PE100 RC a bude
ukládáno v komunikacích, případně pod chodníky s rozebíratelnou skladbou. Dodrženo
bude ochranné pásmo vodovodů, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu
potrubí na obě strany 1,5 m.
Součástí výstavby páteřního vodovodu D315 mm v lokalitě bude i přeložka části zásobního
vodovodního řadu DN 300 LT nad dotčenou lokalitou až ke shybce k nemocnici. Přeložka
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Počet osob

Qd

Pozn.: Výpočet je proveden pro celé řešené území (cílový stav).
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Dešťová kanalizace

splašková kanalizace - gravitační stoky DN 300 mm - 2.760 m
splašková kanalizace - výtlak D160 mm - 285 m
centrální čerpací stanice odpadních vod - 1 ks

Znečištění odpadních vod
V ukazateli BSK5
na 1 EO

g.den-1

60

Produkce znečištění celkem
Roční bilance

491 460

g.den-1

179,4

t.rok-1

V ukazateli NL

dešťová kanalizace - gravitační stoky DN 400-500 mm - 2.715 m
vyústní objekty na dešťové kanalizaci - 3 ks (2 nové výusti + 1 je stávající)

Bilance množství potřeby vody

na 1 EO

g.den-1

55

Produkce znečištění celkem

450 505

Roční bilance

164,4

g.den-1
t.rok-1

V ukazateli CHSK
na 1 EO

Vzhledem k tomu, že s ohledem na kapacitu stávajícího kanalizačního potrubí kolem lokality,
které odvádí odpadní vody z lokality Višňovka, nepřipustí provozovatel kanalizace společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - vypouštění dešťových vod do stávající
kanalizace, a to ani v případě regulovaného odtoku. Proto bude nutné s ohledem především
na hydrogeologické poměry zadržovat dešťové vody v zájmovém území a k jejich postupné
likvidaci využít odtok do toku Chrudimka. V návrhu se uvažuje s vybudováním 3
samostatných okruhů srážkové kanalizace především z povrchů komunikací a zpevněných
veřejných ploch navrhované zástavby, včetně začlenění do dopravní infrastruktury. Srážkové
vody ze střech objektů budou geologických možností částečně zasakovány do horninového
prostředí, s napojením bezpečnostních přepadů do systému dešťové kanalizace. Jednotlivé
okruhy dešťové kanalizace budou pak samostatně ústit do vodního toku. Dodrženo bude
ochranné pásmo kanalizačních stok, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu
potrubí na obě strany do průměru 500 mm, včetně, 1,5 m.

Roční bilance
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o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Vyhláška
určuje roční potřebu vody dle druhu potřeby vody v bytě s WC a koupelnou s přímým
ohřevem v množství na jednoho obyvatele 35 m3/rok. Uvažovaná zástavba v lokalitě Obytný
soubor S.K. Neumanna je navržena podél hlavní třídy a obslužných komunikací, domy mají
od 2 do 10. NP.

g.den-1

120

Produkce znečištění celkem

Výpočet množství vody vychází z přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb.,

982 920

g.den-1

358,8

t.rok-1

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že dešťové odpadní vody nebudou vypouštěny do stávající jednotné
kanalizace, ale budou likvidovány v zájmové lokalitě nebo vypouštěním do vodního toku,
hydrotechnické výpočty, včetně posouzení likvidace těchto vod, bude doložena v dalších
stupních projektové dokumentace.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST _ B/6.2
Územní studie S. K. Neumanna, část 1 - západní, Pardubice 2019

GSPublisherVersion 143.7.87.0

Zároveň bude na Větvi B připravena odbočka pro možnost napojení větve E pro východní
část areálu.

Zásobování teplem
Popis stávajícího stavu-přípojné body tepelné energie
V současné době jsou v lokalitě Pod Vinicí a S.K. Neumanna pro uvedenou lokalitu dvě
napojovací místa horkovodního vedení. NB1 v místě TB 5486 v ul Pod vinicí je potrubí
DN150 zakončené rezervní odbočkou pro další rozvoj. V ulici Pod Vinicíc jsou ze stejného
vedení připojené objekty bytových domů A-D jiného developera.
NB2 je v místě před stávající obchodní galerií v ul S.K. Neumanna také DN150.
V obou případech se jedná o předizolované potrubí v podzemním provedení, v obou místech
je dle provozovatele dostatečná kapacita pro připojení uvažované lokality. Provozovatelem
horkovodní sítě je Elektrárna Opatovice a.s.
S vedením plynovodního rozvodu se v lokalitě neuvažuje.

Návrh technického řešení
Návrh studie počítá s napojením uvedené lokality v několika etapách výstavby, vlastní areál
je logicky rozdělený na část západní souběžně s ulicí S.K: Neumanna, tato část bude
budována jako první a východní přiléhající k toku Chrudimky, tato část bude vzhledem k
nižší zástavbě rodinných domů budována následně.
V případě západní části je primárně uvažováno s využitím horkovodního vedení pro vytápění
a přípravu TeV v objektových předávacích stanicích v každém bloku objektů.
V části východní je uvažováno s využitím horkovodního vedení pro bytové domy a viladomy.
Pro výstavbu řadových domů a solitérních rodinných domů je uvažováno vzhledem ke
vstupním nákladům alternativně se zdroji využívajícími energii z vnějšího prostředí
(obnovitelné zdroje) tedy tepelná čerpadla apod.

Od NB2 bude potrubní vedení vedeno podél bloků B.1.4. – B.1.5. , toto vedení je označeno
jako Větev C. HV bude dále veden ke středové komunikaci a podél bloků B.2.4.A k středové
okružní křižovatce dále bude trubní vedení vedeno podél středové komunikace a objektů
B.2.4.B-B.2.6. Tato větev je označena jako Větev D. Z těchto dvou větví jsou navržené HV
přípojky do technických prostor připojovaných objektů. Zároveň bude na Větvi D připravena
odbočka pro možnost napojení větve pro východní část areálu objekty B.3.3-5.
U okružní křižovatky u objektu B.2.4.B bude zřízen uzávěrový uzel pro možnost propojení
větví A,B-C,D a to obousměrně.
Celá HV trasa bude provedena z předizolovaného potrubí v zemním uložení. Přívodní větev
bude s izolací izolační třídy II, zpětné potrubí s izolací izolační třídy I. Uvažovaný provozní
teplotní spád horkovodu 138/55ºC.
Předizolovaný potrubní systém PIP izolační třída 2x zesílené potrubí pro přívodní trubku a 1x
zesílené pro zpětnou trubku je tvořen z ocelové hladké trubky, tvrdé polyuretanové pěny
(PUR) a plášťové trubky z PE-HD. V trase bezkanálového vedení se počítá s použitím trubek
v délce 6 a primárně 12 m. Spoje trubek jsou izolovány polyetylenovým krycím pouzdrem
utěsněným smršťovacími rukávy a vypěněným PUR pěnou. Pro utěsnění vstupu do objektu
PS a objektu BD mezi plášťovou trubkou a zdivem se osadí gumová průchodka. K čelní
ochraně izolace proti vniknutí vlhkosti na konci potrubí ve strojovně se osadí koncové
těsnění.
Pro navrženou trubní trasu je uvažováno s montáži bez předepnutí. Dilatace je zajištěna v
lomech trasy a U kompenzátorem, v rámci zpracování PD DUR je již třeba počítat s
vhodným umístěním těchto prvků. Dilatace je umožněna dilatačními polštáři osazenými u
ohybů lomů a kompenzátorů.
Alarm systém nového předizolovaného potrubí bude tvořit novou samostatnou smyčku s
měřícím místem v prostoru jedné z předávacích stanic.

Parametry pro návrh PIP a armatur
Teplotní spád zima:
průměrné krytí potrubí
PN 25/40

Horkovod
Tepelné rozvody

165/55°C, léto 92/35°C
0,8 – 1,2 m

Navržené HV vedení vychází z logického dělení na tyto dvě části a využití dvou připojovacích
bodů umožňuje plynule navazovat s výstavbou dalších objektů.
Od NB1 bude potrubní vedení vedeno podél bloků B.1.1.A – B.1.3.A , toto vedení je
označeno jako Větev A. HV bude dále veden ke středové komunikaci a podél bloků
B.2.1.B-B.2.3.B k středové okružní křižovatce. Tato větev je označena jako Větev B. Z těchto
dvou větví jsou navržené HV přípojky do technických prostor připojovaných objektů.

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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Úpravny parametrů-předávací stanice
Pro vytápění a ohřev TeV v objektech je uvažováno primárně s využitím HV vedení ve správě
EOP a.s.. Je uvažováno s použitím kompaktních stanic osazených v technických prostorech
v každém bloku.
Předpokládané provozní parametry zdrojů. Připojovací výkony jsou součástí tabulky bilancí.

Parametry vstupních medií:
Zima: konstrukční 162/55 ºC (provozní 138/55ºC)
Léto: konstrukční 162/55 ºC (provozní 92/35ºC)
Parametry výstupních medií:
Jedna větev topné vody 75/50ºC (při -12ºC) s ekvitermní regulací.
Teplá voda o teplotě 55ºC (ohřev teplé vody ze sekundární topné vody).
Doplňování do sekundáru: Ze zpětné větve primáru
Expanze:
Expanzní nádoba s membránou bude dimenzována dle platné ČSN

OPS bude umístěna v samostatné místnosti – strojovně ÚT. Přístup ze společné chodby
objektu.
Primární měřič tepla bude umístěn bezprostředně za uzávěry.
Vodoměr doplňovací vody s impulzním výstupem pro dálkový odečet – bude umístěn v
doplňovací trati.

Sdělovací technika, chráničky, přenosy z měření a vizualizace
Podél rozvodů bude položen sdělovací kabel typu TCEPKPFLE 5x4x0,8. V napojovacím
bodě bude sdělovací kabel připojen na stávající sdělovací kabel. V odběrném místě bude
kabel ukončen ve skříňce MIS. Současně bude podél rozvodů položena 2x HDPE chránička
DN 40.

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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Rozvody NN, VO a SLA
Elektroinstalace
Studie předpokládá napojení lokality ze 2 stávajících trafostanic umístěných na vstupu do
území ze západní a severní strany. Případný návrh dalších trafostanic v území se bude
odvíjet od požadovaného příkonu a charakteru odběru jednotlivých objektů, které budou
blíže speciﬁkovány v dalších etapách pro jednotlivé bloky.
V dané lokaliTě budou provedeny kabelové rozvody NN, na které budou smyčkovat
jednotlivé bloky domů a komerční objekty. V rámci kabelových rozvodů bude provedeno
propojení trafostranic zokruhováním rozvodů. Současně s přípravou rozvodů budou osazeny
pojistkové skříně na hranicích jednotlivých bloků pro napojení při následné realizaci
zástavby.
Maloodběr - bytové domy, malé komerční prostory:
Kabelová přípojka VN, distribuční transformační stanice, kabelové rozvody NN a pojistkové
skříně bude projkečně, dodavatelsky a montážně řešit ČEZ
Velkoodběr - komerční objekty:
Velkoodběratelská transformační stanice pro komerční objekt včetně kabelových rozvodů
NN je součástí vlastní stavby. Přípojku VN a vstupní pole VN rozvaděče v TS zpravidla řeší
ČEZ a to na základě připojovacích podmínek.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je navrženo na všech komunikacích v území. Navržené umístění svítidel
V.O. bylo prověřeno výpočtem pro splnění požadavků statutárního města Pardubice. Svítidla
jsou navržena s montážní výškou 8 nebo 10m, vzájemné odstupy jsou do 40m.
Kabelové rozvody budou napojeny na systém veřejného osvětlení města Pardubice.

Slaboproudé sítě
Kabelové rozvody budou napojeny na stávající sítě realizované v západní části lokality.
Předpokládá se příprava pro budoucí napojení všech řešených bloků. Kapacita připojení
bude prověřena v dalších projektových stupních.

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.
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B/7 Vymezení pozemků veřejných staveb,
asanací a asanačních úprav
Studie vymezuje v řešeném území bloky, kde lze umožnit veřejné stavby i s přesahem potřeb
samotné lokality. Konkrétní využití těchto bloků je součástí požadavků města a souvisí s
dalšími záměry ve využívání volných ploch v této městské části.

Asanace

realizování „zelených ploch“ parků, bariérové protihlukové zeleně, a liniové zeleně i zeleně na
konstrukcích budov. Samostatnou částí řešení je nakládání s dešťovými vodami. Návrh
počítá s téměř 100 % využitím dešťových vod z konstrukcí objektů k závlahám nové
výsadby. Nevyužité přebytky vody budou prioritně sváděny do přírodních průlehů a jezírek.
Vliv motorové dopravy související s převážně bytovou zástavbou je třeba posuzovat v
kontextu stavu dopravy při plném využívání stávajících areálů.
Současný pokles intenzity převážně nákladní dopravy je způsobem již zahájenými
demolicemi a útlumem provozu. Návrh dopravních opatření počítá s výrazným zklidněním
dopravy v zóně včetně velkorysé podpory elektromobility. Pěší a cyklistické trasy zajišťují
prostupnost územím ve všech směrech a propojení s parkem „Na Vinici“ i s trasami podél
řeky Chrudimky.

Východní část západní zóny až k severo-jižní páteřní komunikaci:
Demolice všech objektů bývalých armádních skladů a servisních budov až po objekty v
jihovýchodním rohu, patřícím společnosti Inventa a společnosti Propuls. Stavebně-technický
stav skladových a servisních objektů je za bodem jejich životnosti a v posledních 20-ti letech
nebyla prováděna téměř žádná údržba. Od roku 2019 zde průběžně probíhají plánované
demoliční práce, které by měly být dokončeny v roce 2021.
Areál společnosti Inventa/Propuls je v současnosti v provozu a v dobrém
stavebně-technickém stavu. Zásadně problematické je dopravní napojení areálu z ulice S. K.
Neumanna, které je třeba řešit v souvislosti s budováním propojky k jihovýchodnímu
obchvatu města. Asanace areálu je ve studii navržena v 8. etapě, kdy dojde k utlumení
výroby a současně s novým územním plánem ke změně hodnoty pozemků v lokalitě.
Asanace prodejních skladů a nízkopodlažních prodejen (Kauﬂand, Komerční park atd.) při
ulici S. K. Neumanna je navržen do poslední 9. etapy vzhledem k jejich předpokládané
životnosti cca 20 – 30 let. V dlouhodobém horizontu je třeba toto území využít ekonomicky a
smysluplněji. V návaznosti na nové prostorové uspořádání a funkční využití je tak možno
lépe využít jeho potenciál.

B/8 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na životní prostředí
Předchozí i stávající zástavba části řešeného území vedla k neregulované devastaci
přírodních společenstev. Jedinou zeleň dnes tvoří náletové dřeviny, vzrostlé v posledních
letech po odstranění železniční vlečky. Veškeré dešťové vody jsou v současnosti z celého
území svedeny do splaškové kanalizace. Navrhované nové využití prostoru zajistí demolici
dožitých skladových a servisních objektů, včetně podzemních staveb a masivních
zpevněných ploch. Stávající skladové areály neumožní jakoukoli prostupnost územím.
Regulovaná výstavba dle této studie zavazuje budoucí investory k důslednému dodržení a

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

B/9 Návrh etapizace a funkce bloků
Návrh etapizace území řešeného studií určené k registraci a ideovou studií vychází z
reálného přístupu členění investic do infrastruktury a následným členěním diferencovaných
struktur výstavby.
Předpokladem naplnění etapizace je výstavba kompletní infrastruktury západní zóny a s ní
související úprava stávající infrastruktury.

I.

etapa

Bloky B.1.1, B.2.1
Dle platného územního plánu se bloky I. etapy nacházejí ve funkci bydlení vícepodlažní
sídlištního typu – BS. I. etapa navazuje na dokončovanou část obytného souboru „U Vinice“.
Bytové bloky v I. etapě předpokládají vysoký podíl malometrážních bytů, kdy kromě
podmínek k zastavění vycházejících z norem a obecných technických požadavků, je třeba
zohlednit především hlukovou zátěž z provozu obchodních center při ulici S. K. Neumanna.

II.

etapa

Bloky B.1.4, B.2.4, B.2.5
Dle platného územního plánu se bloky II. etapy nacházejí ve funkci vyšší občanská
vybavenost – OV a částečně v plochách bydlení vícepodlažní sídlištního typu – BS. II. etapa
je zařazena do jižní části západní zóny a její realizace může probíhat současně s I. etapou.
Zařazení bloků z jižní části zóny do II. etapy vyplývá z potřeb zajištění části občanské
vybavenosti již pro I. etapu.

VEŘEJNÉ STAVBY, ASANACE, ETAPIZACE _ B/7 - B/9
Územní studie S. K. Neumanna, část 1 - západní, Pardubice 2019

GSPublisherVersion 143.7.87.0

budoucí funkční využití je závislé na deﬁnování ploch v novém územním plánu. Studie proto
určuje pouze vhodný rastr bloků se zdůrazněním jihozápadního nároží.

III. etapa
Bloky B.1.2, B.2.2

IX.

Dle platného územního plánu se bloky III. etapy nacházejí ve funkci bydlení vícepodlažní
sídlištního typu – BS. III. etapa navazuje na dokončovanou část obytného souboru „U
Vinice“. Bytové bloky ve III. etapě předpokládají vysoký podíl malometrážních bytů, kdy
kromě podmínek k zastavění vycházejících z norem a obecných technických požadavků, je
třeba zohlednit především hlukovou zátěž z provozu obchodních center při ulici S. K.
Neumanna. Součástí III. etapy je koridor obytné zóny propojující východní a západní páteřní
komunikaci.

Bloky B.0.1, B.0.2, B.0.3, B.0.4

IV. etapa

Etapizace území – 1.část (západní):

etapa

– Dle platného územního plánu se bloky IX. etapy nacházejí ve funkci vyšší občanská
vybavenost – OV. Realizace IX. etapy je podmíněna změnou přístupu vlastníků stávajících
komerčních halových objektů velkoplošných prodejen k hodnotě pozemků. Studie proto
určuje pouze vhodný rastr bloků a jejich provázání z východní části západní zóny.

Bloky B.1.3, B.2.3

ČÁST 1,
ZÁPADNÍ
Z

Dle platného územního plánu se bloky IV. etapy nacházejí ve funkci bydlení vícepodlažní
sídlištního typu – BS. IV. etapa navazuje na dokončovanou část obytného souboru „U
Vinice“. Bytové bloky ve IV. etapě předpokládají vysoký podíl malometrážních bytů, kdy
kromě podmínek k zastavění vycházejících z norem a obecných technických požadavků, je
třeba zohlednit především hlukovou zátěž z provozu obchodních center při ulici S. K.
Neumanna. IV. etapa přechází v ideové části řešení územní studie do východní zóny a její
realizace je podmíněna schválením návrhu nového územního plánu. Parter bloků IV. etapy
orientovaných v páteřní komunikaci umožňuje vzhledem k nižší potřebě parkovacích stání
využití pro občanskou vybavenost.

1 412

ČÁST 2,
VÝCHODNÍ
V

2

m

1.ETAPA

vložit mapu etapizace
3B.ETAPA

TKO

3A.ETAPA
9.ETAPA

V.

5.ETAPA

NÁVRH ETAPIZACE:

etapa

Řešena pouze v ideové studii.

VI. etapa
Řešena pouze v ideové studii.

VII. etapa

1.ETAPA

25 630 m2

2.ETAPA

39 871 m2

3.ETAPA

36 934 m2

4.ETAPA

49 524 m2

5.ETAPA

43 746 m2

6.ETAPA

29 163 m2

7.ETAPA

29 313 m2

8.ETAPA

27 341 m2

9.ETAPA

28 711 m2

Revitalizace vodní plochy a zapojení stávající zeleně do rekreačního pásu podél Chrudimky
CELKEM
bude řešeno samostatně.

Bloky B.1.5, B.2.6, B.0.5

Dle platného územního plánu se bloky větší části VIII. etapy nacházejí ve funkci lehké výroby
– VL. Blok B.0.5.A se nachází ve funkční ploše vyšší občanská vybavenosti – OV. Realizace
VIII. etapy je závislá na ukončení provozu stávajícího výrobního a skladového areálu. Její

4A.ETAPA

2.ETAPA
6.ETAPA

7.ETAPA

310 233 m2

POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ PLOCHU
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VÝPOČTEM DLE VYHL. 501/2006 SB. JE
NUTNO DODRŽET I PRO SAMOSTATNÉ
DÍLČÍ ETAPY V PŘÍPADĚ REALIZACE
ZÁMĚRU V ÚZEMÍ PO ČÁSTECH.

VIII. etapa

4B.ETAPA

8.ETAPA

S

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

Z

V
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B/10 BILANCE LOKALITY - PARDUBICE, ZÁPADNÍ ZÓNA
BLOKY

POČET PARKOVACÍCH
STÁNÍ

POČET BYTOVÝCH
JEDNOTEK

POČET REZIDENTŮ

POČET OSTATNÍCH
OSOB

DOPORUČENÉ FUNKCE

B.1.1

300 PS

230 BJ

600 REZ.

0

B.2.1

200 PS

150 BJ

420 REZ.

30 OS.

B.1.2

300 PS

200 BJ

600 REZ.

0

B.2.2

200 PS

140 BJ

440 REZ.

0

B.1.3

250 PS

160 BJ

500 REZ.

30 OS.

Doporučená funkce OV
v 1 NP - 3 000 m2.

B.2.3

200 PS

130 BJ

400 REZ.

40 OS.

Doporučená funkce OV
v 1 NP - 1 200 m2.

B.1.4

450 PS

0

0

700 OS.

Doporučená funkce administrativa
služby - 25 000 m2.

B.2.4

150 PS

0

0

400 OS.

Doporučená funkce OV
- školství
- zdravotnictví
- soc. služby
15 000 m2.

200 PS

130 BJ

390 REZ.

0

Varianta 2 - v případě nevyužití
varianty 1.

150 PS

0

0

200 OS.

Doporučená funkce OV
- školství
- zdravotnictví
- soc. péče
13 000 m2.

180 PS

120 BJ

360 REZ.

0

B.1.5

150 PS

0

0

200 OS.

Doporučená funkce OV - služby.

B.2.6

115 PS

0

0

180 OS.

Doporučená funkce OV - služby.

Varianta 1
doporučená

2 465 PS

1 260 BJ

2 960 REZ. (minimálně)

1 780 OS. (maximálně)

Varianta 2
doplňková

2 545 PS

Varianta 1
doporučená

B.2.4

Doporučená funkce OV
v 1 NP - 1 000 m2.

Varianta 2
doplňková

B.2.5
Varianta 1
doporučená

B.2.5
Varianta 2
doplňková

Celkem

Var. 1

Var. 2 3 710 REZ. (maximálně)
Var. 1

celkem 4 740 osob

ODHAD KAPACIT PRO VÝCHODNÍ ZÓNU
ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ZÓNA CELKEM

Hradecká projekční a developerská
kancelář, s.r.o.

1 800 REZIDENTŮ + 200 OSTATNÍ = CELKEM

2 000 OSOB.
6 740 OSOB.
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