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2. PODKLADY
Územní plán obce Vohančice
Digitální katastrální mapa
inženýrské sítě v území – digitální data poskytli jednotliví správci IS (5/2019)
ortofoto území (2018), historické mapy území (archiv ČUZK), letecké snímky území (Cenia)
geodetické zaměření lokality (5‐8/2019)
Územní studie „Lokalita Z12 – Haltýře“, Ing. arch. Lukáš Pecka, 9/2019
Protierozní opatření v trati Haltýře a Skalka, DSP, Ing. Janíková, 9/2019
PD Vohančice, přeložka VN71 odb. Březina, PK Elektro, 11/2019
Doplnění ÚSES, podklad pro zadání změny ÚP, Ing. Kovář, 10/2019
konzultace se zástupcem objednatele
Metodika MMR „ 117D0640 Podporované byty 2019“

3. ZADÁNÍ
Na základě zpracované Územní studie „Lokalita Z12 – Haltýře“ (autoři Ing. arch. Pecka, Ing. arch. Smětáková),
která řeší budoucí výstavbu rodinných domů na pozemcích ve vlastnictví obce, vedení obce Vohančice
zformulovalo zadání na využití obecních pozemků na sever od silnice Vohančice – Závist. Toto zadání vychází
z dnešních potřeb obce a z potřeb obce po vybudování plánované obytné zástavby. Předmětem zadání je návrh
několika objektů občanské vybavenosti:
 Mateřská škola pro 20‐25 dětí (objekt OV 1)
 Dům seniorů „A“ dle metodiky MMR „Kolektivní dům seniorů“ (objekt OV 2)
 Dům seniorů „B“ (objekt OV 3), nebo jiný objekt občanské vybavenosti na podobných dispozičních
principech
 Obchod s bytem provozovatele (objekt OV 4), s možností rozšíření o další objekty vybavenosti v budoucnu

3

Urbanisticko‐architektonická studie „Haltýře – západ“ ve Vohančicích; duben 2020

Požadavkem objednatele byla také snadná dostupnost jednotlivých objektů automobilem a dále důraz na využití
střešních rovin objektů pro instalaci fotovoltaických panelů.
Účelem studie má být:
 vytvoření podkladu pro rozhodování v území – podklad pro navazující změnu územního plánu
 vytvoření podkladu pro stanovení regulace veškeré výstavby v území
 stanovení urbanistické koncepce zástavby a vazeb na sousedící urbanistickou strukturu
 stanovení architektonické koncepce objektů – podklad pro další stupně PD (DÚR, DSP)

4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Řešené území se nachází při severním okraji obce Vohančice, ve vyvýšené poloze při silnici III/37912 Vohančice ‐
Závist.
Předmětná lokalita je vymezena z jihu a východu silnicí, ze severu budoucím protipovodňovým valem
s biokoridorem, ze západu okrajem lesa. Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví obce, pozemek silnice je ve
vlastnictví Jihomoravského kraje.
Území není zastavěné. Pozemky v lokalitě jsou dnes využívány zemědělsky jako orná půda.
Charakteristickým znakem lokality je pozvolné stoupání terénu k severu, otevřené výhledy na obec směrem
východním až jihozápadním a uzavření lokality ze západní strany zalesněným svahem.
Dopravní obsluha území je možná ze silnice Vohančice – Závist.
Charakteristickým místem v území jsou boží muka s dvojicí vzrostlých jírovců při ohbí silnice při východním okraji
řešené lokality.

Stávající stav lokality, pohled od východu; uprostřed dvojice jírovců s božími mukami, v pozadí zalesněný svah nad lokalitou

Stávající stav lokality, pohled ze silnice od severu směrem k obci; patrné vedení VN (plánována přeložka pod zem), vlevo dvojice jírovců

Stávající stav lokality, pohled od jihovýchodu; patrné vedení VN (plánována přeložka pod zem), vpravo dvojice jírovců

Stávající stav lokality, pohled z úpatí zalesněného svahu jižním směrem na obec a údolí Heroltického potoka; vlevo dvojice jírovců při ohbí
silnice
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Pozemky pro umístění záměru mají následující parcelní čísla: p. č. 297/1 a p. č. 349.
Pozemek p. č. 297/1 ve vlastnictví obce Vohančice se nachází v ploše NZ:
NZ
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Stávající stav lokality, pohled ze silnice k západu; uprostřed nový jednopodlažní bungalov

Dle platného Územního plánu obce se lokalita nachází v nezastavěném území obce. Pozemky v řešeném území
náležejí do stabilizovaných ploch NZ (plochy zemědělské – orná půda), resp. do ploch Ds (dopravní infrastruktura‐
silnice).
Zpracování dalších stupňů PD na výstavbu v území tak musí předcházet změna platného územního plánu. Tato
studie bude sloužit jako podklad pro tuto změnu.
Pozemky jsou součástí ZPF. Bude nutné jejich vynětí ze ZPF.
V řešeném území se dle platného ÚP vyskytují další limity využití území, např. ochranné pásmo lesa, ochranné
pásmo silnice, vedení STL plynovodu. Navržené objekty občanské vybavenosti jsou však situovány mimo tato
pásma.

Nepřípustné
využití

Plochy zemědělské
‐ hospodaření na ZPF (pole, louky, pastviny, zahrady, sady, vinice)
‐ činnosti související s hospodařením na ZPF
‐ pozemky související dopravní a technické infrastruktury
‐ pozemky pro interakční prvky a krajinou zeleň
‐ pozemky pro opatření a stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny
‐ činnosti a stavby, které jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, jsou v souladu s
charakterem krajiny, při zachování prostupnosti krajiny a souhlasným stanoviskem orgánu ochrany
přírody (např. zařízení pro zvěř a chovaná zvířata, seníky, včelíny, výběhy, ohradníky a oplocení)
‐ stavby pro skladování chlévské mrvy a hnoje (polní hnojiště)
‐ zalesnění do max. 0,5ha za předpokladu, že:
. se nejedná o I. třídu ochrany ZPF;
. navazuje na stávající plochy PUPFL;
. zalesněním dojde k ucelení PUPFL;
. zalesněním nebude narušena ekologická diverzita
‐ činnosti, stavby a zařízení, která nejsou v souladu s hlavním využitím
‐ umísťování nových staveb oplocení v krajině

Pozemek p.č. 349 se nachází v ploše Ds:
Ds
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

Plochy dopravní infrastruktury silniční
‐ pozemky silnic, komunikací
‐ plochy související, parkovací a zastávkové pruhy vč. zastávek
‐ stavby a zařízení pro údržbu silnic
‐ doprovodná zeleň
‐ technická infrastruktura
‐ manipulační a odstavné plochy, odpočivadla
‐ protihluková opatření
Pro plochy, které mohou nadlimitním hlukem ovlivňovat sousedící funkční plochy, je zapotřebí v rámci
navazujícího řízení provést podrobné hlukové vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky
vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
‐ jakékoliv jiné využití
‐ při výstavbě nadzemních objektů respektovat charakter zástavby a krajiny
‐ respektovat zájmová území Ministerstva obrany

Výřez z koordinačního výkresu platného Územního plánu obce Vohančice
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5. ROZVOJ OBCE NA OBECNÍCH POZEMCÍCH
V severní části obce v trati nazývané „Haltýře“, ve svahu nad obcí v těsném sousedství zastavěného území, se
nacházejí rozsáhlé obecní pozemky, dnes zemědělsky využívané. Vzhledem ke svažité konfiguraci terénu a ke
způsobu využití pozemků dochází při přívalových deštích k erozi a ke splachu půdy z pozemků a k ohrožování
zástavby v obci. Z tohoto důvodu přistoupilo vedení obce ke koncepční změně využití pozemků a uspořádání této
části území.
Obec Vohančice, ležící v širší brněnské aglomeraci, se stala zejména po roce 2005 vyhledávanou lokalitou pro
bydlení, především pro bydlení v rodinných domech. Velký zájem o stavební parcely vyvolává v obci potřebu
kontrolovaného a koncepčního rozvoje území. V roce 2001 měly Vohančice 123 obyvatel, v roce 2019 to bylo 201
obyvatel. Předpokládá se další nárůst počtu obyvatel a z něj vyplývající potřeba vymezení nových ploch pro
bydlení, veřejnou vybavenost a rozvoj území.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem obec nechala zpracovat v roce 2019 Územní studii „Lokalita Z12 –
Haltýře“ (zapsanou v systému Ilas), která řeší novou rozvojovou lokalitu pro bydlení v rodinných domech v území
východně od silnice na Závist. Na tento dokument navazuje studie objektů občanské vybavenosti „Haltýře –
západ“ na pozemcích západně od silnice. Souběžně s oběma studiemi obec nechala vypracovat projekt nových
prvků ÚSES a protierozního valu, jež bude urbanisticky vymezovat obě dvě rozvojové lokality ze severu.
Cílem všech těchto příprav má být:
‐ udržitelný a prostorově omezený rozsah výstavby, jež bude respektovat krajinné hodnoty území (především
krajinný horizont, konfiguraci terénu a dílčí krajinné dominanty…) a jež bude navazovat na zastavěné území obce
‐ kultivovaná veřejná prostranství, jejichž forma i rozsah bude do jisté míry pod kontrolou obce a jež bude
vycházet z krajinných a kulturních hodnot území
‐ přínos pro stávající obec (propojení vycházkových tras, obnova a vytvoření nových „míst v krajině“…)
‐ protierozní opatření ve svahu nad obcí, zabraňující splachu půdy při přívalových deštích

6. OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
V rámci studie bylo navrženo celkové urbanistické řešení lokality a dále podoba jednotlivých objektů občanské
vybavenosti:
 Mateřská škola (OV 1) s jedním oddělením pro 20‐25 dětí, s velkou hernou a lehárnou, s nezbytným
zázemím a velkou zahradou;
 Dům seniorů (OV 2) s 12 samostatnými bezbariérovými jednotkami (byty 1+kk) pro soběstačné seniory a
se společenským zázemím dle metodiky MMR „KODUS – Kolektivní bydlení seniorů“;
 Dům seniorů (OV 3) je zatím navržen ve shodné dispozici jako OV 2, avšak díky snazší obslužnosti objektu
(poloha blíže silnici) a univerzálnímu řešení lze jeho funkci optimalizovat dle aktuálních potřeb obce (dům
seniorů, komunitní bydlení, pečovatelská služba, zdravotnictví apod.)
 Obchod (OV 4) je navržen jako objekt s pronajímatelným komerčním prostorem a bytem (večerka a byt
provozovatele), případně s menším bytem a ordinací lékaře;

7. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Návrh definuje koncepci zastavění, vedení dopravní a technické infrastruktury a podobu veřejných prostranství. A
to především s ohledem na specifika lokality ‐ na její orientaci vůči světovým stranám, na sklon terénu a na
možnost napojení dopravní a technické infrastruktury.
Úkolem je stavění na „zelené louce“, na plošně sice velkorysém pozemku, avšak s velmi řídkou sítí fyzických i
„mentálních“ vazeb v území. Předmětem stavebního programu je navíc enkláva do jisté míry „shodných“ objektů
– objektů veřejné vybavenosti podobného měřítka. Navíc je řešené území navázané na sousední obytnou
(podobně homogenní) lokalitu.
Konceptem návrhu je hierarchizovaná vějířová struktura zastavění, která využívá morfologie terénu, orientace ke
světovým stranám a orientace k výhledům. Jednotlivé objekty jsou po vrstevnici seřazeny podél nové „parkové“
ulice s trojřadou alejí. Hlavní vstupy jsou orientovány k této ulici, ke slunci a k výhledům. Takto vytvořený oblouk
nového zastavění vymezuje společný veřejný prostor před domy – pobytovou louku. Naopak směrem do svahu, za
jednotlivými objekty, vznikají intimnější zelené prostory „sadů“, strukturované nově vysazenými ovocnými stromy.
Se vzrůstající nadmořskou výškou a vzdáleností od obce směrem k novému biokoridoru tak postupně získává
převahu „krajinná“ zeleň nad „uměle komponovaným“ územím.
Návrh zohledňuje snadné vedení inženýrských sítí (zejména odkanalizování území), snadnou dopravní obslužnost
a průchodnost lokality pro pěší.

8. ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Schéma navazujících záměrů: první etapa obytné výstavby Haltýře (červeně), občanská vybavenost Haltýře‐západ (fialově), protierozní
úpravy a ÚSES (zeleně), územní rezerva pro obytnou výstavbu (světle šedě)

Architektonické řešení
Jak postavit velké objemy mateřské školky, domova seniorů a další veřejné vybavenosti v pohledově exponované
poloze – na louce, vyvýšené nad stávající vesnickou zástavbou?
Architektonická forma jednotlivých objektů je co nejvíce přizpůsobena harmonickému venkovskému prostředí
obce Vohančice, avšak nerezignuje na soudobý výraz vyplývající z funkce a technologického řešení jednotlivých
domů. Zároveň zvolená forma nezastírá, nemarginalizuje veřejnou funkci objektů a podtrhuje jejich význam
v rámci obce.
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Základní architektonické principy:
 Velký objem stavby je vždy rozčleněn do několika menších objemů;
 Domy jsou zásadně jednopodlažní;
 Je preferována jednoduchá geometrie půdorysů a tvarů střech;
 Všechny objekty souboru veřejné vybavenosti1 mají shodný sklon sedlových střech 40° a jednotné
materiálové a konstrukční řešení;
 Hlavními materiály je omítané zdivo, dřevěná okna a jednotná krytina, vycházející vstříc vystrojení
fotovoltaickými panely (tmavě šedý eternit apod.);
Provozní řešení
Mateřská školka i Domy seniorů mají jeden hlavní vstup společný pro uživatele i obsluhu objektu. Dům seniorů
blíže silnici (objekt OV 3) je možné obsluhovat případně také obslužnou komunikací ze severu. Obchod má
z důvodu své omezené komerční plochy jeden hlavní vstup společný pro zásobování i zákazníky. Oproti tomu
případné další trakty přistavěné k Obchodu v další etapě ze severu mohou být obsluhovány samostatně ze severní
strany.
Všechny objekty mají bezbariérový přístup. Jednotlivé byty v Domě seniorů splňují požadavky na „upravitelný
byt“2.
Mateřská škola má oddělitelné prostory pro rodiče od prostorů dětí a od prostorů personálu.

9. OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY (OV 1)
Objekt mateřské školy je umístěn v západní části území, obklopený oplocenou zahradou.
Mateřská škola je navržena jako trojlodní dispozice krytá dřevěným krovem. Hlavní loď s hlavním vstupem, hernou
a terasou má štíty otevřené velkými plochami oken a je tak možný přehled „o veškerém dění“. Velké okno
směřuje na západ do zalesněné stráně. Přirozené světlo vniká také sérií střešních oken v severní střešní rovině.
V bočních traktech jsou umístěny obslužné prostory a zázemí. Hlavní prostory – herna a lehárna mají otevřený
krov, čímž je docílen velký objem vzduchu v místnostech a tepelná pohoda. Lehárna je umístěna na severní straně,
tak je zabráněno nadměrným tepelným ziskům. Z hlavní herny je přístupná venkovní krytá terasa, kde je možné
venkovní stolování všech dětí.
Zahrada školky je členěna v mírném svahu do několika terénních teras s různým charakterem: zahradní terasa se
záhonky, terasa s pískovištěm a hřišti, zpevněná plocha se sprchami. V nejvyšším místě zahrady je ohniště
s altánkem.
Interiéru i zahradě dominují dřevěné prvky v přírodních odstínech nebo lazurách. Barevnost bude do prostoru
vnesena hračkami a dětmi samotnými.
Objekt školky je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, se stěnovým konstrukčním systémem, založený na
železobetonových pasech. Objekt má půdorysné rozměry 20,7 x 19,9 m. Zastavěná plocha je 412 m2 včetně
zastřešených teras, obestavěný prostor cca 2400 m3.
Konstrukční systém je volen s ohledem na nízkou cenu jako tradiční: zděné stěny, železobetonové věnce, dřevěný
částečně otevřený krov. Je kladen důraz na použití kvalitních materiálů pro prvky, se kterými budou děti
v každodenním bezprostředním kontaktu (podlahová krytina marmoleum, dřevěná okna, akustický podhled apod.

1
2

Technická místnost je umístěna v JV rohu dispozice, v blízkosti umýváren a výdejny jídla, s možností snadné
instalace jednotek a umístění výdechů/nasávání ve štítě. V technické místnosti je umístěno zázemí VZT, ÚT a TZB.
Vzhledem k legislativním požadavkům je větrání uvažováno jako nucené s rekuperací. Odvětrání hygienického
zázemí je navrženo podtlakové. Zásobník TUV je uvažován v technické místnosti nebo v prostoru krovu nad
umývárnou.
Dešťová voda ze střechy je retenována v podzemních retencích na zahradě, dle hydrogeologických podmínek
vsakována, resp. využívána k zalévání zahrady. Přesná koncepce bude řešena v dalších stupních projektu.

10. OBJEKTY DOMU SENIORŮ (OV 2 a OV 3)
Objekty Domu seniorů jsou navrženy dva na stejných dispozičních principech. Počítá se nejprve s vybudováním
prvního (OV 2), který se nachází blíže mateřské školky.
Dům seniorů má navrženou trojkřídlou dispozici na půdoryse písmene „U“, s hlavním vstupem v prostředním
křídle, orientovaném k jihu a k ulici. V prostředním křídle je také společné a technické zázemí, je zde i vstup do
společenské místnosti. V obou postranních křídlech jsou umístěny byty (celekm 12 bytů 1+kk), přístupné chodbou.
Chodba je propojena okny s polouzavřeným klidným átriem, orientovaným k severu ‐ do přírody.
Tato trojkřídlá dispozice je tradiční „univerzální“ uspořádání, které dovoluje v případě potřeby přidat několik bytů
(prodloužit boční křídla). Anebo dokonce, v případě OV 3, na tomto dispozičním vzorci vybudovat objekt s jinou
potřebnou funkcí (komunitní bydlení, pečovatelské služby, zdravotnictví, sociální služby…). Namísto otevřeného
atria lze umístit jiný vnitřní provoz (např. společné stravování). Objekt OV 3, umístěný blíže silnici, lze také
v případě potřeby zásobovat další komunikací ze severní strany (na výkrese situace čárkovaně).
Navržené řešení Domu seniorů vychází z metodiky MMR „Podporované byty“ a je navržen jako objekt „KoDuS“ –
kolektivní dům seniorů. Obsahuje 12 bytů pro soběstačné seniory a společné zázemí v podobě požadované
společenské místnosti (50 m2) s příslušenstvím (sklad nábytku, kuchyňka, WC pro imobilní). Kromě prostor
požadovaných „metodikou“ je navržena široká škála dalších „nadstandardních“ prostorů: posezení v závětří před
hlavním vstupem, obrácené k jihu a kryté kšiltem přesahující střechy, také vnitřní átrium orientované na sever do
sadu. Každý byt má navíc svou předzahrádku (cca 40 m2) a zastřešenou lodžii (cca 6 m2). Byty jsou dvou velikostí
35 a 42 m2, vždy navržené jako „upravitelné byty“.
Konstrukční systém je tradiční: zděné stěny, železobetonové věnce, dřevěný krov, který je ve společném sále
otevřený. Je kladen důraz na použití kvalitních materiálů: velká dřevěná okna, dřevěné obložení apod. Zastavěná
plocha objektu je 760 m2, obestavěný prostor cca 3.700 m3.
Technická místnost je umístěna v prostředním křídle krytém plochou střechou. V technické místnosti je umístěno
zázemí VZT, ÚT a TZB. Odvětrání hygienického zázemí je navrženo podtlakové nad střechu. Zásobník TUV je
uvažován v technické místnosti nebo v prostoru krovu nad chodbou.
Na střešních rovinách orientovaných na jih budou umístěny fotovoltaické panely. Dešťová voda ze střechy je
retenována v podzemních retencích na zahradě, nebo svedena do společné podzemní retence pod pobytovou
loukou, kde může být využívána k zalévání vzrostlé zeleně na veřejných prostranstvích. Přesná koncepce
technologií bude řešena v dalších stupních projektu.

ano, jedná se o soubor, vybudovaný během uceleného časového úseku a v rámci společného urbanistického konceptu
dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

7

Urbanisticko‐architektonická studie „Haltýře – západ“ ve Vohančicích; duben 2020

11. OBJEKT OBCHODU (OV 4)
Nejblíže stávající silnici Vohančice – Závist je situován objekt Obchodu. Dle zadání má objekt obsahovat prostory
pro menší prodejnu potravin (večerka/smíšené zboží) a byt pro provozovatele obchodu. Stavební program je
situován do dvojice objektů, které mají tradiční obdélný půdorys a které jsou spojené moderním prvkem –
společným vstupním traktem. Dvojice objektů je kryta sedlovou střechou, opět se sklonem 40°. V prodejně je
navržen otevřený krov.
V traktu s bytem je navržen obecní byt provozovatele (2+kk, cca 72 m2) a pronajímatelný prostor (cca 20 m2 –
ordinace lékaře apod.), anebo variantně byt 3+kk (92 m2). Byt má k dispozici soukromý dvorek – zahrádku. Plocha
prodejny je navržena 55 m2, zázemí prodejny pak 25 m2.
Objekt Obchodu je možné v případě potřeby rozšířit směrem na sever o další trakty, svou náplní odpovídající
změně územního plánu. Je uvažováno např. se službami, které vytvoří pracovní místa (prádelna, vývařovna pro
školky/domovy důchodců v okolí a podobné nerušící služby). Severní trakty budou obsluhovány ze severu
samostatnou komunikací s parkovištěm.
Konstrukční systém je tradiční: zděné stěny, železobetonové věnce, dřevěný krov, který je v prodejně otevřený.
Důležitým společným jmenovatelem je opět dřevo v přírodním odstínu (výplně otvorů, prvky krovu, pergola nad
vstupem…). Zastavěná plocha objektu Obchodu je 240 m2, obestavěný prostor cca 1100 m3.
Koncepce a umístění technického zázemí bude dořešena v navazujících stupních projektu, v závislosti na formě
pronájmu a fungování jednotlivých objektů.
Na střešních rovinách orientovaných na jih budou umístěny fotovoltaické panely. Dešťová voda ze střechy je
retenována v podzemní retenci na pozemku, nebo svedena do společné podzemní retence pod pobytovou
loukou, kde může být využívána k zalévání vzrostlé zeleně na veřejných prostranstvích.

12. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ
Návrh se snaží v co největší míře respektovat charakter lokality: její v dobrém slova smyslu „vesnickost“, která je
charakterizovaná velkým podílem nezpevněných ploch, četnými průhledy do krajiny a jistou rozvolněností
zástavby na okraji obce.
Návrh hierarchizuje nově vytvořená veřejná prostranství podle jejich vztahu k novým objektům i ke stávající
urbanistické struktuře.
Stávající silnice je doplněna souběžným stromořadím v travnatém pásu a souběžnými chodníky. Uprostřed území
vzniká „pobytová louka“, lemovaná novou ulicí „V aleji“ s trojřadou alejí a parkováním. Podél ulice jsou pak
situovány jednotlivé objekty s hlavními vstupy obrácenými do aleje. Domy tvoří „filtr“, průchozí pouze pěšími, za
kterým výše ve svahu následuje už jen krajina v podobě nových „sadů“ ovocných stromů a v podobě nízkého
protierozního valu s biokoridorem.
Ulice „V aleji“
Nová ulice s parkováním v trojřadé aleji kopíruje v křivce linii vrstevnic. Velkorysé měřítko aleje se stane hlavním
poznávacím znakem nové lokality. Šířka ulice je úmyslně „naddimenzovaná“. Jednak zdůrazňuje význam
veřejného prostoru před hlavními vstupy do veřejné vybavenosti, jednak umožňuje umístění oboustranného
kolmého parkování, aniž by byl potlačen „promenádní“ charakter ulice. Ulice obkružuje v lehce vyvýšené pozici
pobytovou louku a umožňuje výhledy mezi stromy.
V prvním úseku před Obchodem je ulice obousměrná, s kolmým parkováním na straně obchodu. V dalším úseku
už je navržena jednosměrka, s kolmým parkováním pod stromy po obou stranách. Plochy parkovacích stání

umožňují zasakování (kamenná dlažba v trávě, resp. betonová dlažba s distančníky prorostlá travou. Před
objektem Obchodu, kde se předpokládá největší pohyb osob, je vytvořeno malé prostranství, uprostřed s dvojicí
solitérních stromů a pítkem. Dvojice stromů uprostřed oválné mlatové plochy poskytuje stín, pomáhá artikulovat
vstup do ulice a je do jisté míry současným ozrcadlením dvojice vzrostlých jírovců s božími mukami na protější
straně silnice.
Ukončení ulice „V aleji“ je tvořeno slepým úsekem komunikace, dále do krajiny a do svahu pokračuje jen
vycházkový mlatový chodník pro pěší.
Ulice „U školky“
Navazuje na ulici „V aleji“ a tvoří zbývající část oblouku, jež se vrací zpět k silnici. Tato část ulice má ale úmyslně
odlišný charakter ‐ je orientovaná kolmo na vrstevnice, je užší (parkování jen na jedné straně), s jednostrannou
alejí a má odlišné přirozené světlo (směřuje přímo na jih).
Plynulost ulice je narušena rozšířeným prostranstvím v místě vstupu do mateřské školky.
Pobytová louka
Veřejné prostranství mezi stávající silnicí a navrženou ulicí „V aleji“ je upraveno do podoby travnaté plochy se
skupinami výrazných solitérních stromů (vhodné místní taxony). Výškový rozdíl cca 1,5 m mezi ulicí „V aleji“ a
loukou je upraven do podoby travnatých stupňů – přírodní tribuny orientované k jižnímu slunci a k výhledům.
Jednolitá travnatá plocha není úmyslně přerušena chodníky nebo stezkami ‐ má dovolovat univerzální využití
(pikniky, hraní dětí, sezení apod.). Předpokládá se menší intenzita využívání, čemuž odpovídá přírodní trávník,
který může být zavlažován dešťovou vodou z chodníků a střech, svedenou do podzemních retencí pod tímto
prostranstvím.
Sady
Nad Domy seniorů, ve svahu mezi domy a protierozním valem, je navrženo několik jemně komponovaných rastrů
různých „sadů“ – různých taxonů ovocných stromů (třešně, mandloně, jabloně…). Takto vzniklá nepravidelná
struktura bude tvořit protiváhu volné pobytové louce a bude tvořit intimnější prostranství za domy blíže přírodě.
Různé druhy ovocných stromů zaručí proměnnou atmosféru během roku. Sady budou využívány jak dětmi
z mateřské školy, tak seniory či dalšími místními obyvateli.
Zahrada školky
Velkorysá plocha zahrady mateřské školy je ve svažitém terénu členěna do několika teras – terasa se záhonky,
s pískovištěm, se sprchou nebo s ohništěm.
Zahrada je oplocena nízkým plotem, který především brání dětem opustit zahradu, ale umožňuje průhledy do
zeleně z veřejných prostranství.
Ulice „Zásobovací“
Na severu území je ze silnice navržena slepá ulice, umožňující zásobování objektů OV 4 (obchodu), v případě
potřeby i OV 3 (domu seniorů). Tato ulice má spíše účelový význam, přesto by měla být provedena z trvanlivých
materiálů (nikoli štěrk, šotolina..), vzhledem k její poloze při vjezdu do obce.
Materiálové řešení
Návrh pokládá za důležité zachovat přírodní charakter místa v co největší míře.
Plochy komunikací jsou navrženy jako asfaltové, zpomalovací prahy a přechody pak z kamenné řezané nebo
betonové dlažby.
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Parkovací místa jsou navržena z kamenné dlažby v trávě, popřípadě z betonové dlažby s distančníky. Jižní pás
parkovacích stání v ul. „V aleji“, pokud budou využívány pouze příležitostně, je možno provést z plastových
zatravňovacích tvarovek nebo ze štěrkového trávníku.
Mlatový povrch je navržen místně pro pochozí plochy s možností zasakování.
Trávník v pobytové louce a v dalších plochách, kde je předpokládán intenzivnější pohyb osob, je navržen jako
intenzivní, popřípadě zavlažovaný z podzemních retencí. Jinde je navržen extenzivní trávník, se sečí několikrát do
roka.
Vzrostlá zeleň
Je navržena nová vzrostlá zeleň v podobě místních listnatých taxonů. Jednak to budou prostorově výrazné solitéry
nebo skupinky solitérů (lípy, javory, jírovce…), jednak malokorunné druhy do uličních stromořadí. Různé druhy
ovocných stromů jsou navrženy v jednotlivých částech „sadu“ ve svahu.

13. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Obecné informace pro další stupně PD
‐ nutné dodržet min. šířky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace dle Vyhlášky
501/2006;
‐ nároží křižovatek a oblouků bude v navazujících částech projektu tvarově upraveno dle vlečných křivek
největšího předpokládaného vozidla (HZS, odvoz odpadu);
‐ šířka veřejného prostranství bude v navazujících částech projektu tvarově upravena dle nutných rozšíření
jízdních pruhů komunikací ve směrových obloucích a s ohledem na prostor pro uložení podzemních inž. sítí;
‐ zástavbu, ploty, parkovací stání, stromy, stožáry nutno umisťovat mimo rozhledová pole křižovatek, sjezdů a
samostatných sjezdů;
‐ nutnost umístění a přesné rozměry event. obratiště bude v navazujících částech projektu nutné posoudit podle
aktuálních předpisů a PBŘ;
‐ podélné sklony chodníků dle Vyhlášky 398/2009 Sb. nebo bude řešeno žádostí o výjimku v nutných případech
(sklon terénu apod.)
‐ doporučujeme zakázat odstavování nákladních automobilů v prostoru místních komunikací;
Silnice III. třídy č. 37912
Při jižní hranici řešeného území je vedena krajská silnice III/37912 Vohančice – Závist. Stávající průjezdní úsek
silnice bude upravován pouze částečně.
Silnice je v průjezdním úseku obcí charakteru místní sběrné komunikace (funkční skupina B), dvoupruhová,
obousměrná, typ příčného uspořádání v upravovaných částech je navržen MS2k 7,5/7,5/50 (bez obrubníků
s krajnicemi, odvodnění do silničních příkopů).
Pohyb pěších je uvažován po navrhovaných paralelních chodnících. Polohy a počet přechodů pro chodce a míst
pro přecházení budou upřesněny v navazujících stupních projektu.
Dle požadavku obce není řešena autobusová zastávka. Doporučujeme nově navrženou autobusovou zastávku
„Vohančice ‐ Haltýře“ řešit na jízdních pruzích s fyzickým oddělením (zátka) s přechodem pro chodce přes střední
dělicí ostrůvek mezi zastávkami pro jednotlivé směry. Toto řešení minimalizuje rozsah nutných zpevněných ploch
a přispěje nejvíce k bezpečnosti a „obytnosti“ lokality.

Koncepce dopravy
Komunikace v nově navržených ulicích „V aleji“ a „U školky“ jsou navrženy jako plošně zklidněné v režimu Zóna 30
pro přímou obsluhu všech přilehlých staveb. Dopravně zklidňujícími opatřeními jsou přednosti zprava na
křižovatkách, zpomalovací prahy nebo polštáře v mezikřižovatkových úsecích.
Komunikace jsou navrženy s obrubníky, s chodníky, odvodnění komunikací se předpokládá do nově navržené
dešťové kanalizace.
Komunikace v ulici „Zásobovací“ není nutně součástí řešení, bude vybudována až v další etapě pro zásobování
dalších objektů služeb u Obchodu (např. prádelna, vývařovna). Je možné ji navrhnout s režimem vjezd povolen jen
oprávněným vozidlům (zásobování, obsluha). Obratiště na konci slepé ulice musí umožnit otáčení největšího
vozidla, jehož provoz se předpokládá (vozidlo pro svoz komunálního odpadu, vozidlo HZS).
Ulice „V aleji“
Komunikace v režimu „zóna 30“ je místní obslužná (funkční skupina C). V úseku před objektem Obchodu (OV 4) je
navržena jako dvoupruhová obousměrná, typ příčného uspořádání min. MO2 24/7/30. V dalším úseku před domy
seniorů je navržena jako jednopruhová, jednosměrná, typ příčného uspořádání min. MO1 24/5/30.
Chodníky jsou oboustranné, oddělené zelenými pásy.
Ulice „U školky“
Komunikace v režimu „zóna 30“ je místní obslužná (funkční skupina C), jednopruhová, jednosměrná, typ příčného
uspořádání min. MO1 16/5/30.
Chodníky jsou oboustranné.
Ulice „Zásobovací“
Komunikace zbudovaná ve II. etapě pro zásobování a obsluhu dalších objektů vybavenosti (prádelna, vývařovna…).
Je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, typ příčného uspořádání min. MO2 24/7/30.
Samostatné stezky pro chodce
Zajišťují pro chodce a pro cyklisty prostupnost lokality v logických směrech. Stezky jsou dvoupruhové, pro chodce
šířky min 1,5 m. Jsou navrženy stezky pro pěší jednak podél komunikací, jednak ve směru do volné krajiny –
k navrženému protieroznímu valu s biokoridorem.

14. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Řešené území dnes není napojeno na inženýrské sítě. Při západním a severozápadním okraji území vede trasa
stávajícího STL plynovodu. Podél silnice na Závist vede sdělovací optický kabel společnosti Cetin.
Studie počítá s postupnou realizací sítí v území – v první etapě v sousední lokalitě pro bydlení v rodinných domech
Haltýře. Poté bude realizováno prodloužení sítí do řešeného území s objekty občanské vybavenosti.
Sítě VN a NN
Po východním okraji řešeného území vede dnes vzdušné vedení VN 22 kV, je vypracován projekt na jeho přeložku.
Spolu s výstavbou rodinných domů v sousední lokalitě Haltýře bude vybudována uprostřed sousedního území
kiosková trafostanice. Z této stanice povede v navrhované ul. Dolní podzemní vedení NN, na jehož prodloužení
budou napojeny také objekty občanské vybavenosti.
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Druhou možností je vybudovat trafostanici v rámci objektů vybavenosti severně od Obchodu (OV 4), vzhledem
k pohledově exponované poloze u silnice je nutné tuto TS integrovat do objektu občanské vybavenosti (prádelna,
vývařovna).
Podzemní vedení NN bude vedeno pod travnatými plochami nebo pod chodníky.
Veřejný vodovod
Spolu s výstavbou rodinných domů v sousední lokalitě Haltýře bude v lokalitě vybudován veřejný vodovodní řad.
Tento řad bude prodloužen v navržené ulici Dolní a přes silnici veden v souběhu s ostatními sítěmi tak, aby bylo
možno napojit jednotlivé objekty občanské vybavenosti. Provozovatel považuje za optimální finální zokruhování
nového úseku vodovodu s vyloučením slepých větví. Jako vhodné se jeví napojení vodovodu také na rozvod
v plánované ulici Horní přes silnici. Dimenze veřejného vodovodu bude dle požadavku požárního zabezpečení DN
80 ‐ DN 100 mm s krytím od 1,5 do 2,0 m. Na vodovodu budou osazeny hydranty. V nejnižším místě vodovodního
řadu se osadí hydrant kalník, v nejvyšším místě vzdušník. Mezi hydranty musí být max. vzdálenost 150 m.
Dle informací zástupce společnosti VAS a.s. bude možné plánovanou výstavbu napojit na veřejný vodovodní řad až
po realizaci stavby „Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy“. Tato stavba je ve
fázi příprav, investorem bude Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.

kanalizace a aby navržené plochy měly dostatečný výškový spád. Navržené umístění retencí je možné změnit,
prokáže‐li se výpočtem a podrobnějším projektem vhodnost jiného řešení.
Z retence pod pobytovou loukou se provede přepad, vedený novým zatrubněním resp. v otevřeném terénním
příkopu podél silnice III/37912 a těmito vodami bude posílen přítok do stávající nádrže na stávající návsi před
Zámkem (do této nádrže je výhledově plánováno zaústění retence z II. etapy obytné výstavby v lokalitě Haltýře
(územní rezevra).
Do retence budou přitékat dešťové vody z vozovek (asfalt, v malé míře zámková dlažba), z chodníků (dlažba do
písku), z veřejných parkovacích míst (na tato parkovací místa se použije distanční dlažba, případně distanční
dlažba se zabezpečovacími prvky proti průniku případných úkapů ropných látek do spodních vrstev) a případně ze
zatravněných ploch podél komunikací, které budou vyspádovány k vozovce a nebude je možné vsakovat na místě.
Odvedení dešťových vod z vozovky silnice III. třídy ve správě kraje bude řešeno dle požadavků SÚS JmK v další fázi
projektu.

Splašková a dešťová kanalizace
Zásady řešení odkanalizování území:
‐ Oddílný systém odkanalizování
‐ Odvod dešťových vod do nové dešťové kanalizace
‐ Retenování, popřípadě zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch veřejných prostranství, popřípadě ze
střech objektů veřejné vybavenosti na vhodných plochách veřejných prostranství.
Splašková kanalizace
Pro odvedení splaškových odpadních vod se položí nová veřejná kanalizace. Provede se v takovém rozsahu, aby
bylo možné na kanalizaci napojit všechny plánované objekty. Kanalizační řady se položí v souběhu s dalšími sítěmi
pod novými úseky komunikací. Splašková kanalizace se uloží tak, aby se umožnilo křížení s vodovodem a
s dešťovou kanalizací. Nový řad splaškové kanalizace se napojí do nové šachty plánované gravitační splaškové
kanalizace DN 250 pod plánovanou komunikací „Dolní“ v lokalitě Halytýře.
Splaškové vody budou odváděny přes stávající gravitační a tlakovou splaškovou kanalizaci na stávající ČOV Tišnov
v k.ú. Březina.
Dešťová kanalizace
Odvodnění dešťových vod se řeší v území, kde byly (dle informací z platného ÚP obce) v minulosti provedeny
plošné meliorace. Není znám způsob vedení melioračního systému ani jeho funkčnost, v každém případě je nutné
konstatovat, že tento systém bude novou výstavbou narušen a nebude funkční.
Vzhledem ke konfiguraci terénu, na kterém se s výstavbou uvažuje, bude nutné řešit i zadržení přívalových
extravilánových vod z území nad řešenou lokalitou. Toto řeší souběžně zpracovávaný projekt na vybudování
protierozních opatření a omezení přívalových vod ve výše položeném území (nad územím bude vybudována
v mělkém úžlabí zemní hráz a nad ní suchý poldr).
Dešťové vody z ploch určených studií pro výstavbu budou vsakovány na místě. Je vhodné, aby se dešťová voda
před zasáknutím zadržela a využila se nejen pro zalévání, ale také např. pro splachování, případně praní. Dešťové
vody z veřejných ploch je navrženo odvádět prostřednictvím nově zbudované dešťové kanalizace vedoucí
souběžně s komunikacemi. Dešťová kanalizace bude zaústěna do retencí. Retence budou řešeny jako podzemní
objekty na dešťové kanalizaci pod plochou veřejného prostranství – pobytové louky. Plochy pro retence byly
navrženy tak, aby mohly poskytnout dostatečnou plochu i retenční objem, aby ležely na trasách dešťové
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