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D�vod zpracování: 

D�vodem zpracování podklad� je v�cná a technická pomoc pro investora a zpracovatele 
projektové dokumentace na regeneraci vnitrobloku, jelikož stavebn� technický stav není dobrý. 
Sou�asn� je d�vodem i možnost uplatnit názor m�stské �ásti na jeho budoucí využití a podobu.  

Popis místa a sou�asné využití vnitrobloku: 

�ešené území se nachází poblíž obchodního centra „Blankyt“ mezi ulicemi Matúškova, 
Dubnova, Brechtova, Hekrova na území M� Praha 11 v  k. ú. Háje.  Pozemky jsou p�evážn�
ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve sv��ené správ� M�stské �ásti Praha 11 a menší mí�e soukromých 
�i právnických osob. �ešené území je v prstenci panelových dom� a má vým�ru cca 4,2 ha.  

Celý terén �ešeného území se svažuje z jižní strany k severu. Výškový rozdíl mezi nejníže 
položenou �ástí na severu p�i ulici Hekrova a nejvýše situovaným místem na jižní stran�
p�i ulici Matúškova je cca 11 metr�. Ze t�í stran (sever, východ, západ) je vnitroblok lemován 
„prostory záliv�“ zasahujícími mezi nekoncep�n� umíst�né objekty. V jižní �ásti vnitrobloku 
je objekt obchodního centra „Blankyt“ �. p. 831. Jedná se o „srostlici“ dvou nestejnom�rných 
hmot, která je na úrovni parteru odd�lena masivním pr�chodem s komunika�ním jádrem 
zp�ístup�ujícím zbylá dv� nadzemní podlaží ochozy. Tento objekt zde p�sobí jako vstupní 
prostor do celého vnitrobloku. Za budovou obchodního centra se nachází terasa s vodním 
prvkem a figurální plastikou Rodina. Terasa je s vnitroblokem propojena n�kolika rampami a 
soustavou schodiš�, které jsou v sou�asné dob� v zanedbaném stavu. Pomyslná severojižní osa 
vnitrobloku je p�erušena bytovým domem v ulici Hekrova �.p. 851, 852, 853. P�i západní stran�
tohoto bytového domu se nachází nov� zbudované d�tské h�išt� a sportovní h�išt�. 
P�ed bytovým domem Hekrova �. p 851, 852, 853 je umíst�na ú�elová komunikace. Obyvatelé 
domu ji využívají jako parkovací plochu s podélným �azením v obou sm�rech, z tohoto d�vodu 
vzniká komplikace pro možný p�íjezd IZS. Západní strana �ešeného vnitrobloku p�es široký pás 
parkovacích ploch p�iléhá k p�vodní zástavb� rodinných dom�. V severovýchodní �ásti 
�ešeného území jsou umíst�ny další dv� parkovací plochy. V území je pom�rn� hustá sí�
chodník� a dodate�ných p�ešlap�. V travnatých parterech vnitrobloku je rozvoln�ná výsadba 
�etných alejových d�evin, které z �ásti vypl�ují �ešený prostor. V jihovýchodním rohu �ešeného 
území se nachází prostranství s p�vodními kobercovými klepadly. U zadní �ásti objektu 
Brechtova �. p. 825, 824 je umíst�na d�lící betonová st�na (panel). V severní �ásti ulice 
Dubnova jsou na ve�ejné komunikaci umíst�ny kontejnery na sm�sný odpad bez vyhrazeného 
kontejnerového stání. Stejný problém je i v centrální �ásti ulice Hekrova.  

Z ulice Dubnova p�i východní stran� obchodního centra „Blankyt“  je p�íjezd do zásobovacího 
dvora. V této �ásti  se nachází i objekt trafostanice. V ulici Brechtova p�i západní stran� objektu 
obchodního centra se nachází také zásobovací dv�r, který je v sou�asné dob� využíván 
pro zásobování obchodního centra a prodejny stavebních dílc� umíst�né 
v sousedním objektu  bývalé kotelny �. p. 830.  

Obecná p�edstava o novém využití: 
Charakter využití by m�l být klidný a odpo�inkový. Prioritn� po�ítat s krátkodobou rekreací 
obyvatel nejbližšího okolí. �ešené území by m�lo z�stat i nadále pr�chozí. Parter by m�l být 
p�ehledný. 



��

�

Podrobn�jší a konkrétní p�edstava o novém využití (požadavky, návrhy):

1) Jasn� stanovit a ur�it charakter využití lokality vymezené ulicemi Matúškova, Dubnova, 
Brechtova, Hekrova: 

• v prostoru se nachází nevyužívaná suchá fontána s um�leckou plastikou  
• jsou zde použity ušlechtilé materiály (travertin, žula), které nekorespondují se vzhledem 

a materiálovým pojetím nákupního centra 
• v území se nachází sportovní a d�tské h�išt�  
2) Navrhnout vhodné �ešení revitalizace a uspo�ádání zelen� (vhodný typ výsadby a 

vhodné rozmíst�ní, travnaté plochy pro strojní se�ení). 
3) Stanovit p�ehlednou prostupnost území s ohledem na stávající užívané tahy v�etn�

hierarchizace tah�. 
• v území nejsou jasn� stanoveny hlavní pr�se�né tahy  
• není  bezbariérová návaznost na parter obchodního centra 
4) Vymezit odpovídající ve�ejný shromaž	ovací prostor s návazností na obchodní parter 

obchodního centra „Blankyt“.   
5) Prov��it a navrhnout zp�sob optimální obsluhy území pro zásobování a pro p�íjezd IZS. 
6) �ešit vhodn� umíst�ní a po�et parkovacích míst pro osobní automobily, prov��it 

zkapacitn�ní. 
7) �ešit vhodn� umíst�ní a po�et  kontejnerových stání v souladu s obecn� závaznou 

vyhláškou �. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy a zákonem �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích.  

8) Navrhnout vhodnou revitalizaci a dopln�ní drobné architektury a dalších prvk�.   

Prvky, jejichž existenci si M� Prahy11 p�eje prov��it a v p�ípad� nalezení dalšího využití 

zachovat: 

1) Zachovat, nebo dále využít: 

• vodní prvek 
• um�lecká plastika 
• ušlechtilé materiály (travertin, žula)  
• stávající sportovní h�išt�
• stávající d�tské h�išt�  

2) Prov��it umíst�ní a pop�ípad� doplnit:  

• workoutové h�išt�
• tržní místo  
• m�stský mobiliá�

a.  lavi�ky (na p�ehledných místech) 
b. odpadkové koše a koše pro psí exkrementy (na dob�e dostupných místech) 
c. ve�ejné osv�tlení  

Poznámka: 

Navrhované �ešení vypracované v zadávacích podkladech musí být v souladu se všemi 
platnými normami, vyhláškami, p�edpisy.

P�ed zpracováním návrhu je t�eba ov��it stav a p�esnou polohu sítí technického vybavení 
procházejících vnitroblokem. Veškerá ve�ejn� dostupná projek�ní podkladová data jsou 
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k výdeji na IPR, viz  http://www.geoportalpraha.cz/cs/kontakt#vydej. Mapové aplikace obecn�
jsou na adrese http://www.geoportalpraha.cz/. Mapová aplikace stažená a p�izp�sobená pro 
webové stránky M� Praha 11 je na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-
regenerace/mapova-aplikace.html.  
Seznam správc� sítí ve správním území M� Praha 11 je na adrese: 
https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti_PC
.html. 
RM� Praha 11 usnesením �. 0551/18/R/2007 ze dne 27.6.2007 schválila investi�ní 
zám�r  na  úpravu vnitrobloku Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova. Investi�ní zám�r 
nebyl realizován.  

M� Praha 11 má zve�ejn�nu studii z 2007_03 zpracovanou spol. S.H.S architekti s.r.o. 
nazvanou „Úprava vnitroblok� – Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova“ 
na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-
umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html. 

RM� Praha 11 usnesením �. 1007/28/R/2016 ze dne 09.08.2016 souhlasila s aktualizací studie 
„Úprava vnitrobloku – Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova“ z roku 2007. 

P�epracování studie bylo projednáno na ve�ejném setkání vedení M� Praha 11 s ob�any 
dne 24.10.2016 v ZŠ Kv�tnového vít�zství 1554. Informace o jednání a studie z roku 2007 byly 
zve�ejn�ny, vlastníci okolních objekt� byli pozvaní adresn�. Z jednání byl po�ízen zápis a 
nám�ty byly i graficky zaznamenány. 

Etapizace a odhad ceny: 

Lze p�edpokládat,  že celý projekt nebude realizován najednou. Bylo by vhodné návrh realizace 
rozd�lit do jednotlivých etap. Studie by m�la obsahovat odhadovanou p�ibližnou cenu 
na realizaci. Cenový odhad by m�l být uveden i pro jednotlivé etapy. 

P�ílohy: 
Mapy jsou na podkladu programu MISYS a mapové aplikace poskytované IPR Praha. 

1) Ortofotomapa s vyzna�ením �ešeného území a ulic 
2) Ortofotomapa s vyzna�ením �ešeného území a inženýrských sítí 
3) Katastrální mapa s vyzna�ením �ešeného území a hlavních majetkoprávních vztah�
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Katastrální mapa s vyzna ním ešeného 

území a hlavních majetkoprávních vztah
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