
 

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského 

 

Zadávací podklady pro projektovou dokumentaci (studii) regenerace 

vnitrobloku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2017_01 

vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová 



2 

 

Důvod zpracování: 

Důvodem zpracování podkladů je věcná a technická pomoc pro investora a zpracovatele 

projektové dokumentace na regeneraci vnitrobloku. Současně je důvodem i možnost uplatnit 
názor městské části na jeho budoucí využití a podobu. Též stávající stavebně technický stav 
není dobrý, místo je zpustlé a regeneraci si zasluhuje. 

Popis místa: 

Vnitroblok se nachází mezi ulicemi Stříbrského, Cyprichova, Sulanského na území 
MČ Praha 11 na pozemku parc.č. 1016/5 v k.ú. Háje. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
má výměru 7 227m² (ostatní plocha, zeleň). Ze severu a východu je chráněn panelovými domy. 

Na východě se nachází mateřská škola, z jihu je otevřen. Vnitroblok je průchozí, není oplocen. 

Terén je členitý, zdvíhá se směrem od jihu k severu. Dominantním prvkem je navršený kopec 

se sezením v podobě amfiteátru. Převážná část plochy je zatravněna, menší část je zpevněná. 

Ve vnitrobloku se nacházejí vzrostlé dřeviny – stromy a keře. Vnitroblokem prochází vedení 
sítí technického vybavení území. Je osvětlen veřejným osvětlením. 

Současné využití: 

Vnitroblok je využíván k občasnému posezení rodičů s dětmi popř. s kočárky, pro venčení psů 
a pro občasné posezení středoškolských studentů v době mezi vyučováním a po vyučování. 
Občas zde pobývají bezdomovci, na stupních amfiteátru se popíjí, strmý průchod mezi domy 
v severní části slouží jako zkratka přes vnitroblok od prodejny NORMA a jako příležitostná 
toaleta pro osoby kupující si v prodejně nápoje „na stojáka“. 

Současný stav: 

Stavebně technický stav dlážděné zpevněné plochy, obou pískovišť a zídek a sezení v podobě 
amfiteátru není dobrý, působí neudržovaně a zpustle. Zeleň je udržována, trávník sečen. Keře 
a kopec značně zhoršují přehled a opticky zmenšují prostor a vytváří nelibá zákoutí. 

Obecná představa o novém využití: 

Charakter využití by měl být klidný odpočinkový. Prioritně počítat s krátkodobou rekreací 
obyvatel nejbližšího okolí. (Poznámka: Dětské hřiště s prolézačkami je vzdáleno cca 150m 
směrem východním na pozemku parc.č. 987 v k.ú. Háje.) Vnitroblok by měl zůstat i nadále 
průchozí. Parter by měl být přehledný. Řešené území by mělo být v rozsahu cca 6 000m². 

Podrobnější konkrétní představa o novém využití (požadavky, návrhy): 

1) Zpracovat variantně průchod na severovýchodní straně (směr od prodejny NORMA) 

řešeného území mezi panelovými domy Cyprichova a Sulanského.  

a. První varianta: průchod bude zrušen a zahrazen tak, aby bylo zamezeno fyzickému 
průchodu. Překážka by měla být důkladně upevněná, průhledná a z odolného 
materiálu. Prostor by měl být čistý a přehledný bez jakéhokoli keřového nebo 
stromového patra. 

b. Druhá varianta: Průchod bude přiznán a bude navržen jako pěší průchod 

s veškerými náležitostmi jako např. nově vybudované schody se zábradlím, veřejné 
osvětlení, zpevněná cesta aj. 

2) Odstranit betonový amfiteátr s dřevěnými sedáky. Kopec upravit pro bezpečné bobování a 
sáňkování pro malé děti (např. ze sousední školky) a dále zajistit jeho vhodné svahování 
pro zabezpečení strojní mechanizované seče. 

3) Odstranit stavební prvky (obě pískoviště, obě zídky, dlažbu) a lavičky. 
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4) Zjistit stav schodiště na západní straně vnitrobloku. Podle zjištěného stavu buď navrhnout 
opravu schodiště, nebo navrhnout vybudování nového schodiště s veškerými náležitostmi. 
(pozn. eventuálně prověřit možnost překonání svahu pomocí rampy) 

5) V těžišti hlavních pěších tahů vytvořit zpevněný centrální prostor určený k posezení. Tento 

prostor navrhnout tak, aby byl přehledný a v letních měsících vytvářel dostatečný stín 
v prostoru laviček. Část prostoru s lavičkami přizpůsobit pro teenagery vhodným 
mobiliářem. 

6) Opravit stávající živičné komunikace a napojit je vhodně na centrální prostor určený 
k posezení. 

7) Dle pěších komunikací doplnit vhodně veřejné osvětlení a dostatečný počet odpadkových 
košů. 

8) Odstranit neperspektivní, samovolně vzrostlé dřeviny. Navrhnout a realizovat novou 

výsadbu dřevin zaměřenou na stromové patro. Odstranit převážnou část keřového patra 
omezující přehled po prostoru, avšak zanechat část keřového patra pro útočiště zajíců a 
jiného zvířectva, které bude pravidelně udržováno. Při obnově parteru preferovat vzrostlé 
alejové stromy. Upravit plochy trávníku pro strojní mechanizovanou seč umožňující 
snadnou a řádnou údržbu. 

 

Poznámka: Je třeba zajistit informace o poloze sítí technického vybavení procházejících 
řešeným územím. Seznam správců sítí ve správním území MČ Praha 11 je na adrese: 

https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti_PC

.html. 

 

Informace: Pro MČ Praha 11 byla zpracovaná Odborem technické vybavenosti MHMP 

architektonická studie s názvem „Regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského 
– Háje, Jižní Město, Praha 11“ od akad. arch. Michala Šrámka v červenci 2016, která obsahuje 
samotnou studii, dendrologický průzkum a podkladová data – inženýrské sítě). Tato studie je 
dostupná na webových stránkách městské části a to na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-

rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-umc-praha-11/pobytova-verejna-

prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html (lokalita č. 25 – Stříbrského, Cyprichova, Sulanského). 
 

 

 

Přílohy: 
Mapy jsou na podkladu programu MISYS. 

1) ortofotomapa s vyznačením hranic pozemku parc. č. 1016/5 v k.ú. Háje  

2) ortofotomapa s vyznačením hranic pozemku parc. č. 1016/5 v k.ú. Háje a sítí  

3) katastrální mapa s vyznačením hranic pozemku parc. č. 1016/5 v k.ú. Háje a sítí, rastr  

4) katastrální mapa s vyznačením hranic pozemku parc. č. 1016/5 v k.ú. Háje a řešeného 
území 

5) katastrální mapa s vyznačením hlavních pěších tahů 

6) katastrální mapa s požadavky na novou základní organizaci vnitrobloku 

7) fotografie stávajícího stavu 

8) příklad mobiliáře pro teenagery 



   St íbrského, Cyprichova, Sulanského 

   Ortofotomapa  s  vyzna ením  hranic 

   pozemku parc. . 1016/5  v k. ú. Háje

                      P íloha . 1

Hranice pozemku parc. . 1016/5



Hranice pozemku 

  parc. . 1016/5



             P íloha . 3

St íbrského, Cyprichova, Sulanského 

KM  s  vyzna ením  hranic pozemku 

parc. . 1016/5 v k.ú. Háje a sítí, rastr 

parc . 1016/5

Hranice pozemku parc. . 1016/5





St íbrského, Cyprichova, Sulanského 

KM s vyzna ením hlavních p ších tah  

             P íloha . 5

Hranice pozemku parc. . 1016/5

Vyzna ení hlavních p ších tah





Příloha č. 7 
 

1 

 

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského 

Fotografie stávajícího stavu, červen a únor 2016 
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Příloha č. 8 

Příklad mobiliáře pro teenagery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


