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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
B.1 SOUČASNÝ STAV V LOKALITĚ 
 

Řešená lokalita vnitrobloků vymezeného ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúškova a Brechtova se nachází 
v severozápadním kvadrantu zástavby Jižního města a má zhruba lichoběžníkový půdorys s výrazným protažením 
severozápadního rohu. Na východní a jižní straně na řešené území navazuje urbanistická struktura sídlištní 
výstavby, severní strana je lemována dvěma panelovými domy, které svou severní stranou přiléhají k mohutnému 
pásu zeleně. K západní straně přes široký pás parkovacích ploch přiléhá původní zástavba rodinnými domy.   
 

V zásadě se celé řešené území o rozloze cca 4,2 ha rovnoměrně svažuje severním směrem, přičemž výškový 
rozdíl mezi nejníže položenou částí na severu při ulici Hekrova a nejvýše situovaným místem na jižní straně při 
ulici Matúškova je asi jedenáct metrů. Toto převýšení je realizováno zhruba na 300 metrech, tzn. že v území je 
přibližně sklon okolo 4%.   

 

Z urbanistického hlediska lze konstatovat, že rozmístění hmot objektů v území vytváří jakýsi „pseudovnitroblok“ 
pouze v jeho jižní části. Zbylé prostory lze označit maximálně za prostorové zálivy zasahující mezi nekoncepčně 
umístěné objekty. S největší pravděpodobností byly do původního urbanistického layoutu ještě doplněny další 
objekty. Tím došlo k nesmyslnému zahuštění celého prostoru a následně nevhodnému zatažením dopravních a 
pěších komunikačních tras do míst, která mohla sloužit jako celek obyvatelům lokality k odpočinku a krátkodobé 
rekreaci. Tuto situaci následně nedokázala ovlivnit ani skutečnost umístění pompézního umělecko-užitného prvku 
ve formě fontány před objektem občanské vybavenosti s přilehlými „satelity“ dětských hřišť.     
 

Na jižním okraji je prostor vnitrobloku lemován dominantním objektem občanské vybavenosti „Blankyt“.  Jedná se 
o  jakousi srostlici dvou nestejnoměrných hmot, která je na úrovni parteru oddělena masivním průchodem 
s komunikačním jádrem zpřístupňujícím zbylá dvě nadzemní podlaží s ochozy. Jednotlivá podlaží obchodního 
střediska kaskádovitě ustupují. V návaznosti na průchod objektem je směrem do „vnitrobloku“ vytvořena jakási 
terasa, která přechází do uměle vytvořeného prostorového prvku. Tento prvek, kromě funkce pocitového „těžiště“ 
prostoru, především vyrovnává výškové rozdíly v terénu pomocí soustavy schodů a ramp. V centru celého útvaru 
je osazena nádrž s umístěnou figurální plastikou.  
 

Na východní a západní straně jsou pro objekt zřízeny zásobovací dvory komunikačně napojené z ulic Brechtova 

resp. Dubnova. Tyto zásobovací dvory jsou urbanisticky nevhodně doplněny o objekty technické vybavenosti 
lokality. Na západní straně se jedná o objekt bývalé kotelny v objemu cca dvou nadzemních podlaží včetně 
komínového tělesa, na východní straně je pak zásobovací dvůr směrem k ulici Matúškova oddělen přízemním 
objektem stávající trafostanice. Objekt bývalé kotelny je v současné době využíván soukromou firmou zabývající 
se výplněmi otvorů.  
 

Kolmo k linii tohoto seskupení objektů technické a občanské vybavenosti situované podél ulice Matúškova 
navazují na západní i východní straně objekty bytové výstavby. Jejich půdorysná návaznost se jeví jako 
problematická. 
 

Na západní straně je bytový dům o dvou sekcích. Jižní sekce má dvanáct (č.p. 829) a severní deset nadzemních 
podlaží(č.p. 828). Dům je oddělen od objektu kotelny cca metrovým průchodem. Bytový dům se snaží zachovat 
pomyslnou uliční čáru nasazením „vnější“ hrany první sekce na nejzápadnější roh objektu kotelny a odskočením 
druhé sekce cca o tři metry západním směrem. Objekt je přístupný pouze ze západní strany, směrem do 
„vnitrobloku“ nejsou žádné komunikační vazby. Za tímto bytovým domem ve směru podél ulice Brechtova je linie 
hmot domů přerušena zálivem, do kterého bylo v nedávné době situováno oplocené sportovní hřiště. 
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Západní hranice území je pak až do jakéhosi výběžku  na severozápadě doplněna objektem bytové výstavby o 
čtyřech sekcích a devíti nadzemích podlažích (č.p. 824, 825, 826, 827), který sleduje svým umístěním mírné 
stáčení ulice Brechtova západním směrem. Tento objekt má vstupy řešené jako průchozí, přičemž hlavní nástupy 
do objektu jsou opět ze západní strany. K jižnímu štítu objektu - do prostoru zálivu s hřištěm, je přisazen přízemní 
objekt stávající trafostanice. 
 

Na východní straně, paralelně s ulicí Dubnova je situován pouze jeden bytový dům o jedné sekci a o dvanácti 
nadzemních podlažích ( č.p. 807). Jeho vnitřní (vnitrobloková) strana je půdorysně zalícována s východní hranou 
obchodního střediska, respektive objektu trafostanice. Objekt je přístupný pouze z ulice Dubnova. 

 

Severovýchodní roh území je uzavřen soustavou třech parkovišť, bez další navazující zástavby v linii uliční čáry 
vymezené výše zmíněným objektem. Souběžně s ulicí Dubnova jsou umístěna dvě parkoviště, která jsou 
přístupná odbočkou z této komunikace směrem na západ. Tato odbočka je dále protažena až v podstatě do ¾ 
prostoru vnitrobloku. Podél této slepé komunikace je na její severní straně situován obytný dům o třech sekcích, 

přičemž prostřední je vůči zbývajícím posunuta cca o 1,5 metru severním směrem. Objekt má třináct nadzemních 
podlaží (č.p. 851, 852, 853). Vchody do domu jsou průchozí tzn., že umožňují vstup z jižní i severní strany. 
 

Třetí parkoviště, jehož podélná osa je v orientaci východ – západ, je přístupné z ulice Hekrova. Na toto parkoviště 
pak západním směrem navazuje poslední objekt v území. Jedná se o bytový dům sestávající ze dvou sekcí o 
deseti nadzemních podlažích (č.p. 822, 823), který svým půdorysným umístěním nerespektuje ani uliční čáru 
nastavenou vnější hranou parkoviště, ani linii samotné ulice Hekrova. Jeho vstupy jsou opět průchozí. 
 

Celá lokalita je protknuta sítí pěších komunikací především s živičným povrchem umístěných do zanedbaných 
trávníkových ploch s převážně solitérní vzrostlou zelení. Tato síť záměrně vybudovaných cest je „doplněna“ 
výrazným množstvím přešlapů, které jasně ukazují opravdové potřeby pohybu obyvatel v řešeném prostoru.  
 

V řešeném území jsou umístěna celkem čtyři dětská hřiště. Ve „vnitrobloku“ v jižní části území jsou umístěny tři 
plochy dětských hřišť - pískovišť s lavičkami. Tyto prostory jsou půdorysně vymezeny pouze keramickou dlažbou 
bez oplocení. Čtvrté,v nedávné době zrekonstruované dětské hřiště, je umístěno před objektem č.p. 822. Toto 
hřiště je sice oploceno, ale umístění herních prvků je v rozporu se současnými požadavky na tato zařízení.  
 

B.2 NAVRHOVANÉ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
  

VÝCHOZÍ PODKLADY 

- Studie regenerace jižního Města (SRJM): 

výkresová dokumentace: 

C07 HS – 3D schema 

C07 HS – Doprava 

C07 HS – Návrh (výsek) 
C07 HS – Skica 1-3 

FP HS 

HS Rozdělení 
textová dokumentace: 

JM I – Háje Sever – Charakteristika, shrnutí analýzy, koncept regulace 

- Výsek technické mapy v měřítku 1: 500 s vyznačením zájmového území 
- Výškopis lokality – mapa s vrstevnicemi 

- Odhad počtu kontejnerových stání pro ulice Hekrova, Dubnova 

- Prohlídka lokality 

- Konzultace s jednotlivými specialisty 
- Konzultace v průběhu prací na UMČ Praha 11 ( OUR –ing. Peštová, OŽP – Ing. Hájková) 
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SOULAD SE STUDIÍ REGENERACE JIŽNÍHO MĚSTA 

Referenční materiál (SRJM) dělí území na prostorové celky, které neodpovídají hranici řešeného území dle zadání 
této studie. Plocha řešené lokality zaujímá prostor skupiny obytných domů „5A“, jižní část skupiny obytných domů 
„5B“ a specifický prostor„g“. 
 

Celá plocha lokality je v SRJM označena v podstatě za poloveřejný prostor, který je na severní straně uzavřen 
objekty při ulici Hekrova. Tyto objekty však již bohužel  leží mimo hranice řešeného území.  
Označení tohoto prostoru za poloveřejný  - „vnitroblok“ se však jeví po prostudování prostorových vazeb na místě 
samém jako minimálně diskutabilní. Půdorysné uspořádání objektů vůči sobě vytváří nahodilou sestavu volných 
prostor, které jsou však natolik velké, že neposkytují ani minimální pocit „intimity“ a v podstatě slouží, kromě již 
zmiňovaného „pseudovnitrobloku“ na jižní straně jako komunikační koridory.   
 

Architektura 

Z hlediska hmotové kompozice celého prostoru SRJM nenavrhuje nic převratného. Je zde jakési doplnění 
vstupních partií obytných domů. Jako podstatný prvek se jeví navržená dostavba obchodního střediska  
v prostorech zásobovacích dvorů objekty garáží se službami včetně rekonverze stávajícího objektu kotelny pro 
stejný účel. Toto řešení je však v zásadním rozporu s ponecháním obchodního střediska ve stávajícím rozsahu.  
Bez v současné době fungujících zásobovacích dvorů, nelze objekt provozovat a tak je vytvořen jakýsi návrh 
řešení, který nelze ani do budoucna realizovat. 
 

Sadové úpravy 

V této oblasti navrhuje studie v jakési grafické zkratce členění prostor (prostorové oddělení) systémem vysoké 
zeleně, keři a živými ploty a případně stromořadím. Výsledné rozčlenění prostor se po bližším prozkoumání jeví 
jako nahodilé, vytvářející hluché prostory v krajním případě bez možnosti přístupu. Označený rozsah 
poloveřejného prostoru v jednom schématu a rozsah obytné a veřejné zeleně ve schématu jiném jsou pak např. 
v severovýchodním rohu území dokonce v rozporu. V otázce dětských hřišť je studie také spíše jakýmsi vodítkem  
jak nepostupovat v případě návrhu. Stávající čtyři hřiště jsou redukována na dvě pro malé děti (bez specifikace 
věku). Jejich umístění blízko oknům obytných domů a především umístění hřiště pro školní dětí až za severní 
hranici území respektive do zeleného pásu oddělující ulici Mírového hnutí považujeme za chybné. 
 

Dopravní řešení 
SRJM řeší nárůst počtu parkovacích míst především návrhem objektů podzemních garáží. Celkem lze ve studii 

napočítat pět nových pozic takovýchto prostor. Tři z nich jsou v návrhu přístupné z ulice Hekrova, přičemž v tom 

samém návrhu je pro tuto ulici navržena úprava „sjízdný chodník“. Pakliže by byly tyto objekty realizovány, dojde 
dle našeho názoru k výraznému nárůstu dopravy v této ulici, komunikace definitivně odřízne severně situované 
domy od zbytku území a úprava „sjízdný chodník“ bude dopravní komplikací. 
Čtvrtý objekt je navržen v prostoru „vnitrobloku“ s komunikačním napojením z odbočky ulice Dubnova. Tato 
komunikace je již v této době přetížena a další dopravní zátěž v podobě aut mizejících v útrobách garáží se nám 
jeví jako nevhodná. Těleso garáží by kromě zatažení dopravy do poloveřejného prostoru ještě znehodnotilo plochy 
zeleně na rostlém terénu. Poslední objekt je navržen v půdorysné pozici sportovního hřiště na západním okraji 
území. Toto řešení je možné, nikoho by žádným způsobem neomezilo, ale z ekonomického hlediska se jedná 
spíše  o utopistické řešení.     
 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ MIMO RÁMEC NÁVRHU 

Jako návrh, který by výraznou měrou ovlivnil celou strukturu řešeného území, se  nám jeví myšlenka odstranění 
stávajícího komplexu obchodního střediska včetně navazujících objektů kotelny a trafostanice. Pozice těchto 
objektů v současnosti maximálně omezuje jak možnosti řešení uspořádání uvnitř „vnitrobloku“ z hlediska pěších 
tras, jejichž polohu determinuje především průchod v obchodním středisku v návaznosti na průchody okolo objektů 
technického vybavení, tak řešení problému s enormním nárůstem osobních automobilů resp. dopravy v klidu. 
V případě jejich odstranění by došlo k uvolnění celé linie podél ulice Matúškova.  
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Následně by zde pak mohl vzniknout v podstatě v souladu se SRJM objekt či objekty, které by kryly jak potřebu 
obchodu a služeb pro obyvatele (nadzemní podlaží) tak potřebu parkovacích míst (podzemní podlaží) případně by 
mohlo být umístění po vertikále v kombinaci. Při tomto řešení by bylo možné významně omezit či zrušit odbočku 
z ulice Dubnova před domy č.p. 851 – 853, která zcela nevhodně vniká do poloveřejného prostoru „vnitrobloku“. 
 

ARCHITEKTURA – KOMPOZICE NÁVRHŮ 

Vlastní návrh na úpravu celého řešeného území vychází především z důkladné analýzy prostoru na místě samém, 
včetně akceptace názoru přizvaných specialistů, kteří byli obhlídek lokality účastni. 
Vzhledem ke složitosti komunikačních tras uvnitř celého území a zároveň nemožnosti stávající situaci bez 

drastických zásahů do struktury zástavby nějak jednoznačně pozitivně řešit, byl návrh zpracován ve dvou 
variantách, které se od sebe liší především výslednou strukturou pěších komunikací a následnou návazností 
zelených ploch. 
 

Varianta I. 

se snaží o minimalizování zpevněné plochy před průchodem obchodního střediska ze strany vnitrobloku a 

následné vytvoření pěších komunikací v systému radiálních paprsků, jež mají průsečík v kaskádovitě se 
přelévajících plochách drobného vodního prvku. Jeden z těchto paprsků je protažen celým územím až do jeho 
severozápadního rohu. Tímto protažením je naznačen směr hlavního plánovaného pohybu osob v lokalitě a to od 
nákupního centra k území – rozvojovým plochám na severozápadě, které přímo navazují na ulici Hekrova a jsou 
v současné době  využity jako povrchová parkoviště na rostlém terénu. Dle našeho názoru by na rozvojových 
plochách měly vyrůst především vzhledem k nákladům, nadzemní objekty garážových stání. Tyto plochy jsou 
natolik kapacitní, že by byly schopny, při vhodném návrhu, absorbovat chybějící kapacity dopravy v klidu. 

Tato komunikační osa mířící z jihovýchodu na severozápad a protínající téměř celé území je akcentována 
navrženým stromořadím. Zhruba ve své polovině navazuje na systém hřišť, mezi kterými prochází. Ostatní 
navržené pěší komunikace tuto osu vhodně doplňují a jejich poloha vychází především z průzkumu pohybu osob 
na území v současné době. Návrh nereflektuje požadavek zadání na umístění dětského hřiště do prostoru 
„vnitrobloku“ před objekt č.p. 829, z důvodů nadměrné hlučnosti a těsného sousedství oken bytů. Jako mnohem 
vhodnější místo byla vybrána pozice okolo pěší osy, protože do tohoto místa jsou všechny přilehlé bytové objekty 
obráceny štíty bez okenních otvorů. Do prostoru mezi stávajícím bytovým objektem č.p. 851- 853  a nově 
navrženým tělesem nadzemních parkingů s nekrytou horní plochou je situována psí louka. 
 

Varianta II.  

ponechává rozlohu zpevněných ploch před průchodem obchodního střediska zhruba ve stejném rozsahu jako jsou 
uplatněny v současném řešení, ale plochu jinak tvaruje. Roztahuje jí ve směru východ – západ tak, aby její tvar 
kopíroval současné pěší tahy a nezasahoval tak významně do prostoru „vnitrobloku“. Vodní prvek je plošně 
maximalizován, jedná se o tři nádrže, které se vzájemně půdorysně prolínají, ale jsou od sebe výškově odděleny 
se doplněny vodními přepady. Plocha v okolí vodního prvku je dále rozčleněna systémem stupňů, které jsou jak 
pochozí tak vyplněné zelenými plochami. Přibližování a oddalování hran stupňů rozbíjí monotónnost celé plochy.  
Půdorysné vymezení je dimenzováno tak, aby svým objemem přiměřeně vyvažovalo zpevněné pochozí plochy.   
Systém vnitřních komunikací je mírně odlišný od varianty I.. Jako zábrana proti přešlapům jsou zde použity prvky 
liniového sezení. Jedno z dětských hřišť je umístěno dle požadavků zadání do prostoru „vnitrobloku“ před bytový 
objekt č.p. 829.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je v této variantě použit objekt garáží v severovýchodním rohu se zelenou střechou, 
je návrh doplněn ještě o umístění pro obyvatele důležitých ploch právě na této střešní rovině. Jedná se o velkou 
plochu hřiště pro malé děti s dráhou pro tříkolky a  oplocenou psí louku.  
Hlavní pěší tah ve směru z jihovýchodu na severozápad je zde mírně potlačen, trojúhelníkový prostor mezi ulicí 
Hekrova a přilehlými obytnými domy č.p. 822-3 a č.p. 834 -7 je využit pro osazení tzv. „barbecue pointů“. 
Plocha je výtvarně řešena, v kombinaci se záhonovými výsadbami jsou zde navržena posezení se stoly, které mají 
sloužit ke krátkodobé relaxaci resp. jako příležitost k „barbecue“ za použití jednorázového grilovacího setu.   
 

 



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE                                                                                            PRAHA 11 - CHODOV              

 

Textová část 
 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Pěší komunikace jsou navrženy jako betonové plochy z finálním povrchem upraveným otiskem vzoru do zavadlé 
směsi. Alternativně lze tento materiál nahradit zámkovou dlažbou kvadratického formátu, přičemž by bylo využito 
barevného odlišení jednotlivých tras podle jejich funkční hierarchie. Mlatové plochy se nám zdají pro použití 
v tomto návrhu nevhodné. Jedním z důvodů je jejich obtížná údržba především v zimním období na hlavních 
tazích. Při použití mlatové plochy na vedlejších tazích zase dochází k postupnému uvolňování celého souvrství. 
Některé komunikace lze uvažovat jako dlážděné z kamene. Jde však o finančně náročné řešení. 
Úprava jízdních komunikací je navržena v živičném povrchu, z důvodů návaznosti na povrch komunikací 
stávajících. V návrhu nevznikají zcela nové komunikační tahy, u kterých by mělo smysl je řešit v materiálu 
odlišném, např. betonu nebo dlažbě.  
Stavební konstrukce vyrovnávající terénní rozdíly a zároveň vytvářející jakousi podnož vodního prvku případně 
vymezující tvar zeleného záhonu jsou navrženy především z pohledového betonu. Ve variantě I. lze o těchto 
prvcích uvažovat jako o zhotovených z lícového zdiva, případně z lomového kamene, s důrazem kladeným na 
kontrast mezi drobným měřítkem cihly/ kamene použitého na „opěrné zídce“ a přiléhající betonové pochozí plochy. 
Alternativně lze uvažovat o použití systémových palisád z programu výrobce betonových prvků (zámkové dlažby), 

tato materiálová varianta se jeví jako krajní řešení v případě nedostatku finančních prostředků investora.  

 
B.3 SADOVÉ ÚPRAVY 

 

POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Zeleň 

Stávající zeleň v řešeném vnitrobloku lze rozdělit podle doby a charakteru vzniku do dvou skupin. Předně je zde 
zeleň založená v rámci výstavby obytného souboru a zeleň svévolně založená obyvateli bytových domů.  
U zeleně založené v rámci výstavby lze sledovat jakousi koncepci odpovídající celkovému uspořádání komunikací, 
umístění jednotlivých bytových domů atp. Zeleň se skládá z výsadeb keřů převážně situovaných u stěn 
jednotlivých domů nebo okolo komunikací. Dále ze skupinových, solitérních a liniových výsadeb stromů, jež jsou 
seskupeny jak okolo komunikací, tak v trávníkových plochách. Převážná část nezpevněného povrchu je 
s trávníkovým povrchem.  
 

Věková kategorie výsadeb je odhadována cca 15 - 20 let. Kvalita jednotlivých vegetačních prvků je určována jak 
intenzitou údržby, tak i provozním tlakem obyvatel na jednotlivé plochy. Výsadby stromů jsou s ohledem na nízký 
věk převážně v dobrém stavu, u některých jedinců by bylo vhodné provést výchovný řez pro správné založení 
koruny ( vyloučit vidličnatá větvení v koruně).  Keřové výsadby jsou často deformovány nevhodným řezem, který 
nedovoluje rozvoj jednotlivých rostlin do plnohodnotného stavu. U méně vzrůstných keřů lze v některých případech 

sledovat poškození sešlapáním. Trávníkové plochy jsou ve špatném stavu vlivem vysokého provozního tlaku a 
nedostatečné údržby. 
   

Zeleň svévolně založená nese pochopitelně i zde všechny rysy tohoto jevu. Konkrétně se to projevuje výsadbou 
listnatých i jehličnatých stromů v bezprostřední blízkosti fasády, jenž významně stíní přilehlým bytům. V současné 
době stíní tyto stromy v některých případech až do čtvrtého patra a s ohledem na jejich růstové hranice může 
tento jev zasáhnout až do osmého patra. Také se v určitých situacích jedná o druhy produkující silné alergeny. 
Dále jsou zde realizovány výsadby keřů a trvalek bez koncepčního záměru což vede k estetickému 
„zaplevelování“ jednotlivých ploch. Tato lidová tvořivost sebou nese mnoho úskalí např. nárokování vlastnických 
práv na „mnou zachráněnou plochu“ spolu s omezováním práv ostatních nájemníků atp.  
 

Dětské hřiště 

V řešeném území jsou tři otevřená a neoplocená pískoviště se zpevněnou plochou a lavičkami. Dále je zde jedno 
oplocené dětské hřiště pro kategorii 3- 6 let s polyfunkčním herním prvkem se skluzavkou, pružinovými 
houpačkami a pískovištěm.  Také je zde jedno polyfunkční hřiště se sportovním povrchem, které je nově 
realizováno a odpovídá požadovaným nárokům.  
 



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE                                                                                            PRAHA 11 - CHODOV              

 

Textová část 
 

 

Neoplocená pískoviště se zpevněnou plochou a lavičkami jsou bez jakékoliv údržby a podle stavu zaplevelení 
vlastního písku v pískovišti i bez využívání. Vybavenost stávajícího oploceného dětského hřiště je pro spádovou 
oblast naprosto nedostatečná a podle stavu jednotlivých prvků je intenzivně využívané až přetěžované. Pokud 
přihlédneme k normě EN 1176 a 1177 pak v několika případech toto hřiště tyto normy nesplňuje. Konkrétně se 
jedná o povrch tlumící náraz, který zde chybí jak v bezpečnostních zónách, tak i přímo pod jednotlivými prvky.  
Dále je zde velmi diskutabilní dojezd skluzavky v blízkosti lavičky a odstupy jednotlivých houpaček od oplocení a 
od laviček.  
Oplocení hřiště je rovněž nevyhovující, neboť zde v některých místech chybí dřevěná výplň jednotlivých plotových 
polí.  
 

POPIS NÁVRHU  
 

Zeleň 

Navrhované úpravy zahrnují všechny tři hlavní kategorie tj. výsadby stromů, záhonové výsadby keřů, trvalek a 
travin a trávníkové povrchy. Trávníkové plochy jsou navrženy ve třech jakostních kategoriích. V nejvyšší kategorii 
se jedná o parterový trávník v první intenzitní třídě údržby (s automatickým zavlažovacím systémem) se 
záměrem naplnění funkčních předpokladů pro pobytový trávník. Tato kategorie je situována v části vnitrobloku u 
vodního prvku, která by měla sloužit ke krátkodobé relaxaci. Z tohoto důvodu jsou zde navrženy u komunikací 
zídky s liniovými záhonovými výsadbami pro zřetelné vymezení těchto ploch (zamezení přešlapů, u vybraných 
ploch omezení venčení psů atp). Vodní plochy jsou v obou variantách návrhu doplněny přiléhajícími plochami 
zeleně kde je uvažováno s kameny a vysokými okrasnými trávami. 
 

Druhá kategorie je uvažována jako parkový trávník, který by měl být pouze omezeně pochozí s estetickou funkcí. 
Třetí kategorií je oplocená „psí louka“, která by měla sloužit nejen k venčení psů, ale především k jejich volnému 
pohybu bez vodítka. Tento prvek by umožnil regulaci pohybu psů v rámci řešeného území směrem k 
bezkonfliktnímu soužití jednotlivých skupin občanů a výrazně by odlehčil ostatním trávníkovým plochám. 
Záhonové výsadby keřů trvalek a travin, by měli do řešeného území vnést novou kvalitu, díky barvám květů, 
podzimnímu zabarvení opadavých keřů a grácii okrasných travin. Systém záhonových výsadeb je organizován jak 
do jednoduchých liniových záhonů doprovázejících komunikace a obytné bloky, tak i do jednoduchých výtvarných 
forem v rámci souvislých trávníkových ploch.  
 

Výsadby stromů jsou navrženy ve třech formách, jako liniové, solitérní a skupinové. Liniové výsadby jsou 
uvažovány jako stromořadí doprovázející vybrané komunikace a současně jako objem vymezující řešené území. 
Solitérní výsadby jsou navrhovány do volných trávníkových ploch kde by měly zaujmout svým habitem, barvou 

květu atp. Skupinové výsadby jsou navrhovány tam, kde je záměr vytvořit pohledové zakončení, objemové 
vyvážení či vhodné přistínění.  
 

Dětská hřiště 

V rámci řešeného území navrhujeme doplnit stávající hřiště na míčové hry dvěmi dětskými hřišti s herními prvky 

pro věkovou kategorii 3-6 let a 6-12 let.  Vzhledem ke kapacitě bytových domů a s ohledem na absenci kvalitního 
hřiště v okolí  navrhujeme plně vybavená dětská hřiště  o rozloze cca 300 m2. Konkrétně jsou hřiště osazena 
kombinací multifunkčních sestav s houpačkami a skluzavkami od renomovaného výrobce Kompan tak, aby byla 
prověřena kapacita plochy v souladu s evropskými normami EN 1176 a 1177. Při výběru výrobce byl kladen důraz 
na kvalitu prvků (referenční realizace), která výrazně ovlivňuje nejen jejich životnost, ale především náklady na 
údržbu a tím i nepostradatelnou bezpečnost . Dětská hřiště jsou navržena s nízkým oplocením tak, aby došlo 
k jasnému vymezení od venčených psů a přilehlých komunikacích.   
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Doporučený sortiment dřevin 

latinský název český název velikost v dospělosti 
stromy  m 

Abies nordmania jedle nordmanská 20 

Acer campestre ´Elsrijk´ javor babyka cv. 12 

Acer platanoides ´Cleveland´ javor mléč cv. 15 

Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá 15 

Ginkgo biloba ´Autumn Gold´ jinan dvoulaločný cv. 20 

Pinus strobus borovice hedvábná 20 

Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí cv. 10 

Prunus sargentii třešeň Sargentova 15 

Quercus rubra dub červený 30 

Robinia pseudoacacia ´Frisia´ trnovník akát cv. 8 

Sorbus aria jeřáb obecný 15 

Tilia x europaea lípa evropská 25 

keře   

Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův 1,5 – 1,7 

Berberis verruculosa dřišťál bradavičnatý 1,2 

Buddleja alternifolia komule střídavolistá 2,5 

Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 0,6 

Cotoneaster salicifolius ´Repens´ skalník vrbolistý 0,4 

Forsythia x intermedia zlatice x prostřední 2,5 – 3 

Genista lydia kručinka lýdijská 0,4 

Genista tinctoria kručinka barvířská 0,6 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 0,4 

Chaenomeles speciosa kdoulovec lahvicovitý  1,5 

Cytisus scoparius janovec metlatý 1,5 

Kolkwitzia amabilis kolkvície něžná 2,5 – 3 

Laburnum anagyroides štědřenec odvislý 3 - 5 

Potentilla fruticosa mochna křovitá 0,7 

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 2,5 

Rosa multiflora růže mnohokvětá 2 

Spiraea cinerea ´Grefsheim´ tavolník popelavý 1,5 

Spiraea x bumalda´Gold Flame´ tavolník bumaldův cv. 0,7 

Spiraea x vanhouttei tavolník x van Houtteův 2 

Stephanandra incisa ´Crispa´ korunatka zvrhlá cv. 0,5 

Taxus baccata ´Repandens´ tis červený cv. 0,8 

Weigelia florida  vajgélie květnatá 2,5 

okrasné traviny   

Deschampsia caespitosa metlice 0,4 –0,6 

Miscanthus sinensis miscantus 1,5 – 1,8 

Pennisetum alopecuroides pennisetum 0,5 – 0,7 

Molinia arundinacea  ´Widspiel´ molínie  0,6-2 

Spartina pectinata spartina 1,3 – 1,5 

Stipa pulcherima kavyl 0,8 

trvalky   

Achillea filipendulína řebříček  

Aruncus dumosus udatna  

Aster dumosus hvězdnice  

Bergenia cordifolia bergenie  

Geranium macrorrhyzum kakost  

Hemerocalis x hybr. denivka  

Hosta sieboldiana bohyška  

Chrysanthemum maximum kopretina  

Kniphofia uvaria knifofie  

Lavandula angustifolia levandule  

Nepeta x faassenii šanta  

Sedum telephium rozchodník  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

 KOMUNIKAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ LOKALITY 

 
 Širší komunikační souvislosti 

 

Řešená lokalita vnitrobloku vymezeného ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúšova a Brechtova se nachází 
v severovýchodním kvadrantu zástavby Jižního Města na kontaktu se starší zástavbou rodinných domků starého 
Chodova. Po severním okraji obytné zástavby, na rozhraní s masivem zeleně lesoparku, prochází obvodová ulice 
Mírového hnutí, která ve smyslu schváleného územního plánu hlavního města Prahy z roku 1999 je řazena 
v kategorii sběrných komunikací městského významu. Ulice Mírového hnutí spolu s navazujícími komunikacemi 
Pod Chodovem, K Horkám, Ke Stáčírně a Výstavní zajišťuje komunikační vazby jak ve směru k centru města, tak 
k navazujícím městským částem Hostivař, Háje, Petrovice a Uhříněves. 
Zástavba ve vlastní řešené lokalitě byla realizována v první polovině osmdesátých let a představuje soubor 
vysokopodlažních bytových domů spolu s objektem lokálního centra s objekty obchodu a služeb. Parkování pro 
potřeby bydlení a dalších objektů občanské vybavenosti s prostory pro obchod a služby bylo realizováno výhradně 
na parkovacích pásech při komunikacích a na venkovních parkovacích plochách na terénu. S ohledem na strmý 
nárůst stupně osobní automobilizace v posledním období lze konstatovat, že v současném stavu jsou již veškeré 
kapacity naplněny a potřeby musí být kryty na plochách mimo vlastní lokalitu. 
Z hlediska dostupnosti území prostředky hromadné dopravy nutno konstatovat, že vlastní řešená lokalita je ve více 
jak kilometrové docházkové vzdálenosti od stanice metra trasy C – Opatov a Háje, což by představovalo více jak 
čtvrt hodinovou docházkovou dobu. Dostupnost lokality je zprostředkována autobusovými linkami MHD 
navazujícími na obě uvedené stanice metra, které jsou vedeny ulicemi Ke Stáčírně a Květnového vítězství. 

 
Komunikační systém vymezeného území 

 

Přímá komunikační dostupnost a komunikační obsluha jednotlivých objektů lokality je zprostředkována prakticky 
plně obslužnými komunikacemi funkční skupiny C3. Přímá komunikační vazba lokality na páteřní trasu ulice 
Mírového hnutí je zprostředkována ulicí Dubnova, komunikace je dvoupruhová, proměnné šířky 6,10 - 6,50 metru 

mezi zvýšenými obrubníky, provoz je v ulici veden obousměrně. 
Druhou komunikací přímo napojenou na ulici Mírového hnutí je Matúškova ulice procházející po jižním okraji 
lokality, ulice je rovněž dvoupruhová s obousměrným provozem a zajišťuje propojení mezi ulicí Mírového hnutí a 
Brechtovou. Ve vlastním řešeném území jsou v úseku před nákupním centrem ke komunikaci oboustranně 
přiřazeny parkovací pásy pro kolmé stání vozidel. 
Na rozhraní se starší zástavbou rodinných domků je po západním obvodu lokality vedena ulice Brechtova, která 
zajišťuje vazby území k ulici Květnového vítězství procházející jižně a připojuje kapacitní plochy parkovišť na 
severním obvodu při ulici Mírového hnutí. Vozovka je opět dvoupruhová obousměrná, souběžně s dvoupruhovou 

vozovkou jsou situovány plochy parkovišť, které zajišťují hlavní objemy pro parkování vozidel obyvatel lokality. 
Tyto parkovací plochy jsou koncipovány jako prostorově oddělené od souběžné vozovky, mají středovou 
komunikaci šířky cca 6,0m a po obou stranách jsou situována parkovací stání pro kolmé stání vozidel hloubky cca 
4,5-5m, což pak představuje celkovou šířku těchto parkovacích ploch v rozmezí 15 až 16 metrů. Celková kapacita 
parkovacích ploch při Brechtově ulici tedy je asi 120 vozů.  
Komunikační systém lokality na severní straně uzavírá ulice Hekrova, která je v počátku od Dubnovy ulice ke 
vjezdu na parkoviště obousměrná a dále pak až po připojení na Brechtovu ulici jednosměrná. Ve variantě I. 
nového návrhu je při této komunikaci počítáno se zřízením 26 podélných stání pro automobily. 
Systém řešené lokality dále doplňuje krátká slepá obslužná komunikace napojená na Dubnovu ulici, která zajišťuje 
komunikační přístupy k bytovým domům čp. 851-3. 
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Možnosti úprav komunikačního systému lokality 

 

V zadání práce byl stanoven námět na ověření možnosti pro zřízení podélného parkování v ulici Dubnově. Jak 
bylo výše uvedeno, vozovka v ulici má šířku cca 6,20 m mezi zvýšenými obrubníky a provoz v ulici je veden 

obousměrně. S ohledem na to, že ulice v podstatě plní funkci přivaděče lokality s krátkou přímou vazbou na ulici 
Mírového hnutí zpracovatelé studie doporučují tento systém provozu zachovat. Nutno konstatovat, že v současné 
době je podélné stání v Dubnové ulici běžně realizováno a občas i po obou stranách vozovky. Při jednostranném 
stání vozidel, při uvažované šířce vozidla cca 1,7m, pak zůstává volný průjezd ve vozovce cca 4,5 m, při 
oboustranném stání pak jen cca 2,8 m. Tuto situaci je však třeba z řady různých hledisek považovat za kritickou a 
nebezpečnou a je třeba zvýšeným dohledem a účinným postihem ze strany MP a PČR vynutit dodržování 
příslušných ustanovení §25 zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. 
Předkládaný návrh uvažuje se zřízením parkovacího pruhu šířky 1,8m v délce 52 metrů pro stání vozidel před 
domem č.p. 807   v Dubnově ulici, který by mohl nabídku zvýšit o 8 stání. 
Dalším námětem pro úpravu komunikačního systému je přestavba koncového slepého úseku stávající obslužné 
komunikace před bytovými domy čp. 851-3. Návrh doporučuje úpravu této komunikace do parametrů obytné ulice, 
kde je navržen na pruh š=6,0 m pro smíšený pohyb pěších a vozidel, na který bude připojen parkovací pás pro 
kolmé stání vozidel hloubky 5,0 m s možností přesahu vozidel nad přilehlou zeleň. Celková šířku uličního profilu 
pak tedy bude 11,0m. Vjezd do ulice bude veden přes zvýšený práh a ulice bude vyznačena příslušným 
dopravním značením. V příslušných ustanoveních zákona č. 361/2000 Sb., jsou stanoveny podmínky provozu 
v obytné ulici, stání vozidel je dovoleno jen na místech vyznačených jako parkoviště, což následně umožní 
účinnou regulaci současného stavu. 

 
 Možnosti zřízení nových parkovacích garážovacích kapacit  
 

Parkování na plochách na terénu  
Prvním námětem pro zvýšení kapacit pro parkování je úprava chodníkové plochy před nákupním střediskem pro 
plnohodnotné stání vozidel. Tento námět v podstatě sleduje současný stav a vytváří regulérní  příležitost pro 15 
kolmých stání. 
Druhou možností pro navýšení nabídky stání je využití stávající plochy zeleně při nároží vjezdu pro zásobování a 
Dubnovy ulice nad bytovým domem č.p. 807  , která by při oboustranném kolmém stání poskytla celkem 12 
nových stání. 

 

Možnosti pro parkování a garážování vozidel 
Návrh předkládá námět na realizaci dvoupodlažního objektu pro parkování situovaného na nároží ulice Dubnovy a 
Hekrovy. Tento objekt v podstatě prakticky násobí plochy současných parkovacích kapacit a zároveň vytváří 
prostor pro zřízení krytých parkovacích či garážových stání. Navrhovaný objekt využívá klesající terén a ve dvou 
podlažích nabízí kapacitu 59+64=123 stání, oproti současné celkové nabídce 55 stání na obou stávajících 
plochách.  
Stavební uspořádání objektu je předkládáno variantě a to buď jako dvoupatrového zastřešeného objektu nebo jako 
jednopatrového objektu se stáním vozidel na ploše „střechy“.   
Druhou lokalitou pro návrh obdobného parkovacího objektu je dolní severní sekce stávajícího parkoviště při 
Brechtově ulici. S ohledem na dostatečný výškový rozdíl je opět navržena realizace dvoupodlažního objektu, který 
stávající kapacitu cca 50 stání zdvojnásobuje na 100 stání. Pro vjezd z jižní strany objektu se doporučuje zřízení 
nového vjezdu do parkovací plochy z Brechtovy ulice. 

Dalším zvažovaným námětem pro navýšení kapacit je realizace garážového podzemního objektu pro cca 22 

vozidel, který by na nově navrhovaný vjezd z Brechtovy ulice mohl rovněž navazovat. Tento podzemní objekt je 
situován pod plochou stávajícího hřiště pro míčové hry, které by po realizaci podzemního objektu mohlo být na 
střeše objektu znovu obnoveno. Zjevnou nevýhodou tohoto záměru je zcela jistě poměrně vysoký investiční 
náklad, který by realizace objektu představovala. 
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Textová část 
 

 

Možnosti pro kapacitní garážování vozidel 
Kapacitní objekty pro potřeby garážování vozidel obyvatel v blízkosti lokality chybí. Návrh těchto objektů  však 
musí vycházet ze širších urbanistických souvislostí území, provedených bilančních rozvah a také provedených 
průzkumových prací, které vyhodnotí stávající nabídku. Pro realizaci těchto kapacitních objektů se jako vhodné 
ukazuje využít ploch stávajících parkovišť situovaných v klínu území mezi ulicemi Ke Stáčírně, Brechtova a 
Hekrova s krátkou přímou vazbou na obvodovou páteřní trasu ulice Mírového hnutí.    
 

 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ 
V současnosti jsou v území zbudována pouze dvě kontejnerová stání (prostor vyhrazený pro umístění nádob na 
domovní odpad). Obě tato místa se nacházejí při ulici Dubnova a ani jedno z nich není využíváno. Skutečnost je 

taková, že v lokalitě je celkem pět pozic, kde jsou umístěny kontejnery volně podél pojízdných komunikací, 
případně na chodnících a to v kombinaci nádob jak pro směsný tak pro separovaný odpad. (viz. výkresová část). 
Jejich počet převyšuje požadavky uvedené v předaném podkladu z důvodů umístění nádob i pro obyvatele mimo 
hranice řešeného území. Z výše uvedeného materiálu vyplývá, že pro saturování potřeb obyvatel řešené lokality 

je třeba umístit cca 10 nádob o objemu 1100l na směsný odpad a zhruba 3 „hnízda“ po 4 nádobách (sklo, plast, 
papír, tetrapack) pro separovaný odpad.  
V návrhu jsou ve dvou variantách rozmístěna celkem 4 „hnízda“ pro směsný odpad vždy v kombinaci 2 nebo 3 

nádob. Požadavek na separovaný odpad je dodržen. Jednotlivá „hnízda“ jsou uvažována větší, aby v případě 
potřeby bylo možno do „hnízda“ umístit i nádoby pro obyvatele mimo hranice návrhu. Prostory pro odpadní nádoby 
jsou uvažovány jako částečně překryté, se svislými konstrukcemi např. z tahokovových polí do betonových / 
ocelových sloupků, umožňující uzavírání prostoru.  Tímto způsobem je možno zajistit využívání nádob jen 
uživateli, pro které jsou nádoby opravdu určeny – konkrétním poplatníkům služeb svozu odpadu. 
 

B.5 ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Orientační odhad nákladů na „Úpravu vnitrobloků mezi ulicemi Hekrova, Dubnova, Maúškova a Brechtova“  
vychází z rozsahu navržených úprav zdokumentovaných v této studii. 
Odhad je stanoven na základě porovnání cen  materiálů a prací referenčních staveb a konzultací se specialisty. 
Orientační odhad nákladů nemůže být použit jako podklad pro následná smluvní ujednání! 
 
Sadové úpravy  3 mil. Kč,- 
Dětská hřiště ( 1x 3-6 let, 1x 6-12 let) 2,7 mil. Kč,- 
Stavební úpravy, vodní prvek  2,5 - 3 mil. Kč,- 
Pěší komunikace ( zámková dlažba, kletovaný beton) 8 – 12 mil. Kč,- 
Jízdní komunikace (živičný povrch) 4 – 5 mil. Kč,- 
Nadzemní objekt garáží – Hekrova – nekryté stání v patře 22 mil. Kč,- 
Nadzemní objekt garáží – Hekrova – zelená střecha 30 mil. Kč,- 
Nadzemní objekt garáží – Brechtova  20 mil. Kč,- 
Podzemní objekt garáží – Brechtova 10 - 12 mil. Kč,- 

 

Investiční náklady na realizaci navrhovaného řešení se pohybují dle našeho odhadu (bez objektů garáží) v rozpětí 
od  přibližně 20.000.000  do 26.000.000,- Kč. Velikost investice je závislá na skutečném rozsahu jednotlivých 
úprav, především pak na rozsahu odstraňovacích prací a použitých materiálech při realizaci návrhu.  
 

Investiční náklady na realizaci objektů garáží oscilují kolem částky 80.000.000, až 85.000.000,-Kč. 
 

 

 

 

 

 
V Praze dne 23. března  2007         Ing. arch. Lukáš Holub 
















































