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A. Úvod 
Dnešní morální a fyzický stav vnitrobloku, vymezeného ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúškova a Brechtova je 
velmi neuspokojivý. Plocha veřejné zeleně – veřejné prostranství je nepřitažlivá a přestala plnit svoji funkcí 
veřejného prostranství jako místa oddechu, relaxace a setkávání pro různé sociální i věkové skupiny obyvatel. 
K tomuto značně přispívá současný špatný stav části, přímo navázané na obchodní středisko Blankyt, kdy 
původní záměr velké zpevněné plochy s kaskádami, vyrovnávající svažitost terénu severním směrem, s vodním 
prvkem a uměleckým dílem, ztratil v současné době vzhledem k omezení funkce obchodního střediska a novým 
pohledům na využívání veřejného prostranství ve velkých obytných souborech svůj smysl. Z tohoto důvodu je  
tedy možno zásadněji přehodnotit jeho podobu. Rovněž parkovací kapacitu (doprava v klidu) v řešeném území, 
kterou výrazněji negativně ovlivnila dostavba panelového trojdomu čp. 851 -3 do původně mnohem většího a 
logičtěji otevřeného prostranství se zelení, vybízí k revizi, a to nejen s ohledem na problematické možnosti 
zásahu IZS vzhledem k nedisciplinovanosti majitelů aut, ale také mnohdy s ohledem na naddimenzované části 
komunikací (především části chodníků v ul. Dubnova). Další nové nároky přináší postupná změna funkce 
původních objektů technického vybavení sídliště (kotelny, trafostanice).  
Dalším neméně důležitým aspektem je stav části zeleně (především keřové skupiny a stromy, mnohdy jejich 
výskyt v těsné blízkosti panelových domů), technický stav mobiliáře, cestní sítě a schodiště, což vyústilo ve 
skutečnost, kdy tento stav neodpovídá současným představám obyvatel městské části i samosprávy. Souhrnně 
řešeno, prostor vnitrobloku působí nyní pro veřejnost velmi nevlídným dojmem, stal se pouze průchozí 
komunikační plochou s mnohdy neregulovanými cestičkami, kde jeho původní funkce relaxace není 
z přirozených důvodů obyvateli lokality vyhledávána.  
 
Výchozí podklady: 
- architektonická studie s názvem „Regenerace vnitrobloku Hekrova, Dubnova, Matúškova a  
         Brechtova / Háje, Jižní Město, Praha 11 / S.H.S. architekti, s.r.o. _ 3/ 2007. 
- Studie regenerace Jižního Města ‚SRJM) - JM I - Háje Sever - Charakteristika, shrnutí analýzy,  
         koncept regulace 
- podkladová data – inženýrské sítě _2 až 3/2017 
- zadání investora MČ Praha 11, specifikované v zadávací dokumentaci VZ,  ÚMČ Praha 11, odbor  
         územního rozvoje_01/2017 
- fotodokumentace řešené lokality, ortofotomapa  
- výsek technické mapy v měřítku 1: 500 s vyznačením zájmového území 
- výškopis lokality - mapa s vrstevnicemi 
- prohlídka lokality, fotodokumentace _2 /2017 
- konzultace s jednotlivými specialisty 
- konzultace v průběhu prací na UMČ Praha 11 / ing.arch. Račoková, ing.arch. Fišarová,  
 Bc. Fišarová (OUR), p. Zimmelová (OSM) 

 
 
 

B. Popis stávajícího stavu 
Řešené území se nachází poblíž obchodního střediska „Blankyt“ mezi ulicemi Matúškova, Dubnova, Brechtova, 
Hekrova na území MČ Praha 11 v k. ú. Háje. 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 
rodinných domů. Pozemky jsou převážně ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě Městské části Praha 11 
a v menší míře ve vlastnictví soukromých či právnických osob. 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%. Ze tří stran (sever, 
východ, západ) je vnitroblok lemován „prostory zálivů“ zasahujícími mezi nekoncepčně umístěné objekty.  
V jižní části vnitrobloku je objekt obchodního střediska Blankyt č. p. 831. Jedná se o srostlici dvou 
nestejnoměrných hmot, která je na úrovni parteru oddělena masivním průchodem s komunikačním jádrem, 
zpřístupňujícím zbylá dvě nadzemní podlaží 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 objekt zde působí jako vstupní prostor do celého vnitrobloku. Za 
budovou obchodního centra se nachází terasa s nefunkčním vodním prvkem a figurální plastikou Rodina. 
Terasa je s vnitroblokem propojena několika rampami a soustavou schodiště, které jsou v současné době      
v zanedbaném stavu. Pomyslná severojižní osa vnitrobloku je přerušena bytovým domem v ulici Hekrova č.p. 
851, 852, 853. Při západní straně tohoto bytového domu se nachází nově zbudované dětské hřiště a sportovní 
hřiště. 
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 
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. Před těmito třemi č. p. je umístěna účelová komunikace. Obyvatelé domu ji využívají jako parkovací 
plochu s podélným řazením, z tohoto důvodu vzniká komplikace pro možný příjezd IZS. Západní strana 
řešeného vnitrobloku přes široký pás parkovacích ploch přiléhá k původní zástavbě rodinných domů. V 
severovýchodní části řešeného území jsou umístěny další dvě parkovací plochy. V území je poměrně hustá síť 
chodníků a dodatečných přešlapů. V travnatých parterech vnitrobloku je rozvolněná výsadba četných alejových 
dřevin, které z části vyplňují řešený prostor. V severní části ulice Dubnova jsou na veřejné komunikaci umístěny 
kontejnery na směsný odpad bez vyhrazeného kontejnerového stání (na místě jednoho parkovacího stání). 
Stejný problém je i v centrální části ulice Hekrova. Třetí parkoviště, jehož podélná osa je v orientaci východ - 
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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. 
Na východní a západní straně jsou pro objekt zřízeny zásobovací dvory komunikačně napojené z ulic Brechtova 
resp. Dubnova. V této části se nachází i objekt nevyužívané trafostanice. V ulici Brechtova při západní straně 
objektu obchodního centra se nachází také zásobovací dvůr, který je v současné době využíván pro zásobování 
obchodního centra a prodejny stavebních dílců umístěné v sousedním objektu bývalé kotelny č. p. 830. 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 v současnosti již 
zdemolovaného komínového tělesa, na východní straně je pak zásobovací dvůr směrem k ulici Matúškova 
oddělen přízemním objektem již nefunkční trafostanice.  
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 bývalé 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 situováno oplocené sportovní hřiště. 
V návaznosti na něj v pomyslném průsečíku os bloků domů  čp.828, 851 a 827, resp. bývalé trafostanice je 
situováno též nízkým plotem  ymezené dětské hřiště trojúhelníkového půdorysu. 
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 již nefunkční trafostanice. 
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 zřetelně ukazují opravdové potřeby pohybu obyvatel v řešeném prostoru. 
 
C. Návrh – architektonické řešení 
Charakter využití je navržen jako klidný, odpočinkový. Prioritně je uvažováno s krátkodobou rekreací obyvatel 
nejbližšího okolí. Vnitroblok zůstává i v nově navržené podobě nadále průchozí. Návrh cílí především na 
vytvoření přehledného parteru s ohledem na bezpečnost i údržbu vnitrobloku.   
Architektonická idea revitalizace vnitrobloku vychází ze zásad a poznatků, získaných provedením analýzy 
pěších tras, dopravy v klidu, zeleně, technického stavu a účelnosti zpevněných ploch atd.. Na základě této 
skutečnosti studie pracuje s těmito základními předpoklady:  

• jasně a zřetelně stanovit nový charakteru využití lokality s ohledem na tyto skutečnosti: 
-   v prostoru se nachází nevyužívaná suchá fontána s uměleckou plastikou Rodina 
-   jsou zde použity ušlechtilé materiály (travertin, žula), které nekorespondují se vzhledem a materiálovým  
    pojetím nákupního centra 
-   v území se nachází sportovní a dětské hřiště 
• navrhnout vhodné řešení revitalizace a uspořádání zeleně (vhodný typ výsadby a vhodné rozmístění, travnaté  
  plochy pro strojní sečení). 
• stanovit přehlednou prostupnost území s ohledem na stávající užívané tahy včetně hierarchizace tahů. 
-  v území nejsou jasně stanoveny hlavní průsečné tahy 
-  není bezbariérová návaznost na parter obchodního centra 
• navrhnout odpovídající veřejný shromažďovací prostor s návazností na obchodní parter obchodního střediska  
  Blankyt. 
• prověřit a navrhnout způsob optimální obsluhy území pro zásobování a pro příjezd IZS. 
• řešit vhodně umístění a počet parkovacích míst pro osobní automobily, prověřit zkapacitnění. 
• řešit vhodně umístění a počet kontejnerových stání v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl.   
  m. Prahy a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
• navrhnout vhodnou revitalizaci a doplnění drobné architektury a dalších prvků. 
 
Pozn.: Návrh revitalizace vnitrobloku respektuje trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma v řešeném 
území Na základě požadavku objednatele byly oslovení správci inženýrských sítí. Seznam správců sítí byl pro 
vymezené území sestaven webovou službou e-Utilityreport. Správci byli obesláni e-mailem nebo poštou, příp. 
byly uskutečněna osobní návštěva u správce sítě. Na základě obdržených vyjádření o existenci sítí byla 
sestavena tabulka, ve které je uvedeno pořadí, název správce a skutečnost, zda vyjádření obdržel, reagoval na 
žádost o vyjádření a skutečnost, zda v řešeném území se vyskytuje inženýrská síť příslušného správce.  
Součástí dokumentace je i samostatná složka s vyjádřeními správců sítí, příp. zákres existujících sítí v řešeném 
území. 
 
Parková a relaxační plocha, pěší komunikace 
Důležitým aspektem navrženého řešení je jednoduché, čitelné strukturování či člení ploch s ohledem na jejich 
funkci a význam s cílem vytvořit přehledný prostor z hlediska bezpečnosti i údržby pozemku. Nové celistvé 
travní plochy mají přispět k efektivní údržbě zeleně a k jejich kvalitnímu rychlému sečení. 
Návrh pracuje se základním předpokladem proměny vnitrobloku, především s jeho v současnosti 
nejproblematičtější částí  - s celistvou zadlážděnou plochou s uměleckým prvkem, kaskádami a schodišti, 
rampami v návaznosti na OS Blankyt a se sítí pěších komunikací, s páteřními, podružnými i s tzv. výšlapy, které 
tak byly položením betonových dlaždic do trávníku de facto v minulosti ve velké většině správou MČ 
legalizovány. 
Návrh cílí na omezení zpevněné plochy před průchodem obchodního střediska ze strany vnitrobloku a následné 
vytvoření pěších komunikací v navazující ploše. Tímto protažením komunikace je naznačen směr hlavního 
plánovaného pohybu osob v lokalitě a to od nákupního střediska k území - rozvojovým plochám na 
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severozápadě, které přímo navazují na ulici Hekrova a jsou v současné době využity jako povrchová parkoviště 
na rostlém terénu 
Návrh přináší nový pohled na funkci vnitrobloku především v návaznosti na OS Blankyt, kdy stávající celoplošně 
dlážděné či živicí opatřené kaskádovité řešení parteru je zcela odstraněno a nahrazeno novým, více 
strukturovaným, do menšího měřítka položeným architektonickým a designovým řešením jednotlivých ploch a 
zón dle jejich významu a funkce při novém modelování terénu do téměř jednotného, přirozeného spádu směrem 
od OS k parkovišti před obytnými bloky č.p. 851 – 853.  Od pomyslné linie, vytvořené nejsevernější hranou OS 
je terén dorovnán do přirozeného spádu směrem severním, čímž došlo k odstranění schodišť a krátkých ramp a 
k vytvoření bezbariérového řešení propojení jednotlivých hlavních částí vnitrobloku od OS Blankyt. Návrh 
zajišťuje nové bezbariérové propojení plochy před obchody východního křídla OS směrem do vnitrobloku 
pomocí modifikované rampy v místě stávající. Na základě analýzy hlavních pěších tahů, četnosti jejich 
využívání, s ohledem na prioritu řešení prostoru jako veřejného prostoru s městkou zelení byly určeny hlavní 
pěší komunikace pro obsluhu celého území. Jedná  se o dvě základní komunikace na půdorysném tvaru 
rozvírajícího s písmena V, kdy tyto komunikace sledují diagonální, hlavní tahy od otevřeného středového 
průchodu OS Blankyt severovýchodním a severozápadním směrem, při čemž komunikace severozápadní je 
v návrhu nově prodloužena se zalomením do plochy mezi bloky domů č.p.  824-27 a čp. 822-3 a to k chodníku 
podél ulice Hekerova. Tyto 2 komunikace jsou pak doplněny o třetí, která též diagonálně severozápadním 
směrem přetíná území vnitrobloku od  čp. 807 a ústí do komunikace před čp.851 v místě  blízko stávajícího 
oploceného dětského hřiště. Pro přiměřenou míru komfortu návrh zachovává v malé části i komunikace, 
vytvořené výšlapy a legalizuje je (především ve východozápadním směru ve východní zóně v návaznosti na ul. 
Dubnova). 
Nově je v návaznosti na průchod OC a rozšířenou plochu před ním do vnitrobloku navržena oddychová a 
relaxační plocha menšího měřítka, cíleně drobnější struktury, založená na principu vytvoření jednotlivých sezón 
– ostrůvků  - pódií na půdoryse pětiúhelníka, které se z počátku v koncentrované podobě pomalu s odstupem 
od hmoty OC „rozpouštějí“ do podoby méně koncentrované až osamocených prvků v ploše zeleně. Část těchto 
„ostrůvků“ je propojena celistvou zpevněnou plochou, část je volně osazena v ploše travní. Samotná funkce 
těchto pětiúhelníkových bodů – hnízd - je různorodá, spojuje ji ale stejný prostředek - posloužit pro oddech, 
relaxaci, setkávání obyvatel lokality. Je tak vytvořena přirozenější struktura, hierarchie veřejného prostoru, kdy 
jsou kombinována skupinová místa pro sezení, vodní prvky (trysky z čisté vodorovné plochy), objekt 
uměleckého díla (nově umístěné sousoší Rodina) a skupinová výsadba stromů. Řešení vnitrobloku v modelaci 
terénu pamatuje i na malé děti, když v prodloužení osy průchodu OS Blankyt jen s mírným posunem o dní 
doprava je před bariérou zeleňe z nově vysázených stromů, oddělujících opticky parkoviště před domy č.p  851 
– 853, navržen mírný val cca kruhového půdorysu, který umožní v zimně bobování a sáňkování nejmenším.  
Umělecké dílo Rodina, které bylo dosud umístěno jako centrální prvek ve vodní ploše, která byla součástí 
hlavního veřejného dlážděného prostoru, má nové, přirozenější, měřítkově méně adorující umístění na jednom 
z pětiúhelníkových ostrůvků v blízkosti dvou ploch s vodními prvky (sestava trysek s proměnlivou intenzitou 
tlaku vody a tedy i výšky vodního sloupce).  Sávající ušlechtilé materiály (travertin, žula), které byly použity na 
obložení soklů a zídek či květináčů kolem centrální dlážděné plochy, nebudou novu použity a to vzhledem 
k značné míře poškození některých z nich a ke skutečnosti, kdy k dalšímu poškození by přirozeně došlo při 

jejich demontáži. Části, které se při demontáži podaří zachovat, je možno případně použít v jiné lokalitě na jiné 
drobnější investiční záměry či opravy. 
Nové řešení zachovává celistvou dlážděnou plochu většího rozměru v návaznosti na OS Blankyt a to podél části 
severní fasády, kde je možné pořádat příležitostně trhy. 
Nedílnou součástí navrženého řešení je i prověření dimenzí zpevněných ploch komunikací, chodníků a ploch 
parkovišť a to především ulici Dubnova a ve slepé  odbočce z této ulice před blok domů čp. 821-3 a jejich 
optimalizace s ohledem na normové hodnoty (šíře chodníků, parkovacích stání, jízdních pruhů). Navrženými 
úpravami podél ulice Dubnova tak vzniká nově 51 stání pro osobní automobily při dodržení požadavků 
Pražských stavebních předpisů (Nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy), týkající se výsadby zeleně k počtu stání (1 
výsadba stromu na každých 8 parkovacích stání). Vzhledem k předpokládanému novému využití původní 
trafostanice, přimknuté k domu č.p. 827, je navrženo vytvoření příjezdové komunikace v režimu tzv. pěší zóny 
(pojezdový chodník) a vytvoření dvou stání pro osobní automobily v návaznosti na objet od ulice Brechtova. 
 
Mobiliář parkové plochy 
Designový městský mobiliář, jakými jsou sestavy sezení (lavičky + stoly), stojany na kola, odpadkové koše atd., 
je volen v jednoduchém tvarosloví, přiměřené ekonomické hladině s ohledem na dostatečnou míru stálosti, 
interval údržby, odolnost proti vandalům a také díky hmotnosti s eliminací možnosti jeho zcizení. Svým 
tvaroslovím na principu elementárního tvaru krychle mobiliář vyjadřuje přímost, jednoduchost a účelovost 
v duchu funkce veřejného prostoru obytného souboru sídlištního typu. Díky nabídce variantních sestav z 
jednotlivých komponentů betonového mobiliáře je možno vytvořit originální, pro dané místo a prostor adekvátní 
sestavy. Betonové komponenty mohou být použity jednotlivě ve skupinkách.  Studie preferuje s ohledem a 
design a cenovou přiměřenost použití mobiliáře série Direct od českého výrobce Beton Brož.  
Důležitou roli hraje a součástí mobiliáře se stává osvětlení parkově upravené plochy vnitrobloku (stožárová 
svítidla VO), všechna s ohledem na ekonomičnost provozu v provedení LED.  Jednotlivé prvky osvětlení jsou 
navrženy jako typové, v jednotném designovém duchu v barvě šedostříbrné.  
 
Work-out 
Pro volnočasové aktivity mládeže i dospělých je nově rozšířena nabídka hřišť a sportovišť o plochu s prvky pro 
work out. Zvoleno bylo místo v blízkosti stávající oploceného sportovního hřiště a hřiště dětského, v přímé 
návaznosti na slepé průčelí panelového domu  č.p.851, kde odstraněním zeleně vznikla ideální plocha pro tuto 
aktivitu (eliminace vizuálního kontaktu obyvatel bytů vůči uživatelům work- outu a naopak zamezení 
nevhodného akustického dopadu z aktivity na obyvatele bytů).   
Architektonický návrh vychází z předpokladu, že na cvičební prvky lze právem nahlížet jako na prvky městského 
mobiliáře, jehož funkce je dočasná, materiálem a především samou podstatou služby determinovaná. I z tohoto 
důvodu jsou navržené hlavní prvky subtilní, střídmé. Na základě zadání investora záměr představuje doplnění 
stávající relaxační plochy vnitrobloku právě o dosud chybějící segment cvičebních typu prvků pro dospělé 
s dopadovými plochami. Tím dojde k vytvoření zóny pro relaxaci a pohyb dospělých v úrovni současného 
standardu, norem a předpisů atd. v nové kvalitě.  
Navržený outdoor systém RVL13 je jako jeden z mála plně kompatibilní s indoor prvky. Městské kluby a 
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posilovny mohou tak vést své kruhové a jiné tréninky v parcích pod širým nebem, a jejich cvičební pomůcky jsou 
plně aplikovatelné a kompatibilní se systémem Nippur od RVL 13. 
Prevence kriminality – lze se setkat i s komentáři, že parky slouží jako malá policejní stanice, jelikož komunita 
lidí cvičících ve venkovním fitness parku, si jej váží, a tudíž sama odpuzuje nekalé živly z jeho okolí. Toto cvičení 
je životním stylem, závislostí na vlastním rozvoji. Učí trpělivosti, pokoře, disciplíně a v neposlední řadě je 
významnou a funkční prevencí kriminality. Systém používá bezpečnostní spojovací materiál, který není možné 
standardním způsobem demontovat. S ohledem na polohu stávající zeleně a trasy pěších komunikací bylo 
zvoleno řešení se „vsazením“ cvičebních prvků do sestavy dvou dvojic při krajích této plochy. Doplňkově je při 
parkové komunikaci umístěna informační tabule.   
Dispoziční řešení je předurčeno jednak polohou a funkční náplní, jednak terénní konfigurací.  Je dbáno na 
rozmístění prvků s respektováním jednotlivých ochranných a dopadových zón, které výrobce a norma pro 
jednotlivé prvky stanovuje.   
 
  
Barevné a materiálové řešení 
Barevnost 
Nově navržené páteřní pěší komunikace jsou navrženy ve středně šedé barvě stejně jako základní plocha, do 
níž jsou osazena jednotlivá pětiúhelníková pódia – ostrůvky odlišné, výraznější barevnosti. Ty jsou navrženy v 
kombinaci 3 barev a sice slunečnicově žluté, terakotové a pískové.  V takovémto odstínu jsou probarveny 
všechny části modulového prefabrikátu (obvodová konstrukce i plocha pochozí – krycí). Alternativně je barvě 
betonového obvodového prvku přizpůsobena barva lité živice konkrétního ostrůvku.  Skupina pětiúhelníkových 
ostrůvků v návaznosti na východní část OS Blankyt směrem do vnitrobloku je ohraničena cortenovým plechem 
v stejném půdorysném tvaru jako jsou ostatní prefa prvky v sestavě betonové. V těchto pěti ostrůvcích je vždy 
osazen strom a pod ním je uvažována nízká trvalková výsadba či travní vysev, určený do stínu.  Základní 
pochozí plocha tohoto trojúhelníkového segmentu je pak ve světlejší šedé barevnosti oproti plochám 
komunikací a ploše kolem barevných pódií – ostrůvků. Samotný mobiliář pro sezení je v přírodní barvě šedého 
betonu, někde s dřevěnými částmi - doplňky ve světlém odstínu.  Pěší komunikace nižšího řádu jsou pak 
rovněž z přírodních šedých betonových prefabrikátů (šlapáky).   
Barevné řešení work-outové plochy se soustřeďuje především na řešení hlavní dopadové plochy tvaru 
obdélníku v barvě okrové - žluté, připomínající pískovou – mlatovou plochu v  kontrastu s odlišnou barevností 
samotných obrubníků a cvičebních prvků (zelená). 
 
Použité materiály 
Pěší komunikace jsou navrženy jako betonové plochy z finálním povrchem, upraveným otiskem mělké přírodní 
struktury do zavadlé směsi. Alternativně lze tento materiál nahradit zámkovou dlažbou kvadratického formátu. 
Barevně odlišen je v návrhu trojúhelníkový segment v blízkosti OS Blankyt, ve kterém je rozmístěno 5 
pětiúhelníkových segmentů se stromy. Obvod těchto segmentů tvoří betonový prefa prvek, pochozí plocha 
uvnitř je navržena jako sestava z betonových segmentů z probarveného pohledového betonu. Alternativně lze 
obvodovou prefa konstrukci doplnit živičným probarveným povrchem na podkladních vrstvách. 

Ve work-outovém segmentu jsou jako materiály navrženy v případě cvičebních prvků kov, dopadové zóny jsou 
pryžového povrchu (např. dlaždice v žluté barvě), lemovaného pryžovými v zelené barvě. Doplňkový mobiliář 
představuje informační tabule na dvou stojinách.  
Úprava jízdních komunikací je navržena v živičném povrchu, z důvodů návaznosti na povrch komunikací 
stávajících.  
 
D. Návrh - zeleň 
Stávající stav 
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 nestabilní tlaková 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. Dále jsou 
zde realizovány výsadby keřů a trvalek bez koncepčního záměru což vede k estetickému znehodnocení 
jednotlivých ploch.  
 
Pozn: Pro revizi stávající zeleně a návrh její revitalizace ve vnitrobloku byl využit pracovní materiál, zpracovaný 
v 10/2017 Odborem životního prostředí MČ Praha 11. Ten specifikuje dřeviny a keřové skupiny, které je nutno 
zachovat, možno odstranit nebo přesadit. Tyto skutečnosti byly ve studii respektovány v maximální možné míře. 
Několik málo dřevin je v důsledku toho navrženo k odstranění či přesazení   
Autor studie dále upozorňuje, že některé z dřevin, které se mají zachovat, byly vysazeny bez souhlasu správců 
sítí a dosud tedy rostou na trasách inženýrských sítí nebo v jejich ochranných pásmech. Tuto skutečnost bude 
nutné řešit zpracovatelem dalších stupňů PD v rámci územního a stavebního řízení. Na tento stav reaguje i tato 
architektonická studie, kdy tyto dřeviny či keře jsou samostatně graficky vyznačeny.   
 
Koncepce 
Navrhované úpravy zahrnují obě dvě hlavní kategorie, tj. výsadby stromů, záhonové výsadby keřů, trvalek a 
travin a trávníkové povrchy. Trávníkové plochy jsou navrženy ve dvou jakostních kategoriích.  
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První kategorie je uvažována jako parkový trávník, který by měl být pouze omezeně pochozí s estetickou funkcí.  
Výsadby stromů jsou navrženy ve třech formách, jako liniové, solitérní a skupinové. Liniové výsadby jsou 
uvažovány jako stromořadí doprovázející vybrané komunikace (podél ulice Dubnova) a současně jako objem 
vymezující řešené území. Solitérní výsadby jsou navrhovány do volných trávníkových ploch, nebo do 
pětiúhelníkových segmentů, 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. 
 
 
Návrh kácení 
Odstranění vybrané zeleně z důvodu zdravotního stavu či nového koncepčního řešení, zahrnuje: 
‐ zdravotní probírku skupiny druhově rozmanitých stromů podél jižní hranice vnitrobloku a v pravé 
středové části s ponecháním a ošetřením většiny stromů 
‐ odstranění dožívajících, neperspektivních keřových porostů za účelem prosvětlení a přehlednosti 
parku, náhradu novými v jiné pozici , m.j. za účelem úkrytu drobné lesní zvěře. 
Ošetření zeleně – všechny ponechané stromy budou odborně ošetřeny. 
 
Návrh výsadeb 
U stávajících dřevin, které budou v rámci navrhovaného architektonického uspořádání zachovány, je potřeba 
provést podrobný dendrologický průzkum s vyhodnocením jejich zdravotního stavu, vitality a perspektivy na 
daném stanovišti a na základě tohoto průzkumu dále stanovit a provést nezbytná opatření k zajištění provozní 
bezpečnosti a kvalitního fungování těchto dřevin na svém místě v krátkodobé i v dlouhodobé perspektivě. 
Trávníkové plochy jsou navrženy ve dvou jakostních kategoriích. První kategorie travnatých ploch je uvažována 
jako parkový trávník, který by měl být pouze omezeně pochozí s estetickou funkcí. Druhou kategorií travnatých 
ploch 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, cibulovin a travin, by měli do řešeného území vnést novou kvalitu, díky barvám 
květů, jarnímu aspektu kvetoucích cibulovin, podzimnímu zabarvení opadavých keřů a grácii okrasných travin.  
Výsadby stromů jsou navrženy ve třech formách, jako liniové, solitérní a skupinové. Z hlediska druhového 
složení studie doporučuje použít co možná nejvíce autochtonních druhů stromů, jež budou tvořit kosterní zeleň 
nejen z hlediska architektury prostoru ale také z hlediska ekologické stability a biodiverzity dotčeného území. 
Tyto autochtonní druhy budou doplněny o případně u nás nepůvodní kultivary nebo druhy atraktivní listem nebo 
květem pro zvýšení estetické hodnoty. I tyto druhy však musí splňovat místní ekologické nároky. Největší důraz 
na estetickou funkci výsadeb je kladen v prostoru před obchodním domem, kde se předpokládá využití prostoru 
i ke krátkodobé relaxaci a odpočinku. Naopak převážně funkce ekologické a doprovodné budou plnit stromy 
rostoucí na okrajích prostoru vnitrobloku a podél komunikací.  
Liniové výsadby jsou uvažovány jako stromořadí doprovázející vybrané komunikace a současně jako prvky 
objemově vymezující řešené území. Jedná se především o volná stromořadí u parkovišť podél ulice Dubnova. 
Zde jsou navrženy středně vzrostné listnaté stromy s kompaktní korunou vhodné do uličních stromořadí – jabor 

babyka kultivar Elsrijk (Acer campestre „Elsrijk“). Tyto stromy patří mezi naše domácí druhy, mají menší listy 
zajímavého tvaru a na podzim působí velmi atraktivně svým zlatožlutým zbarvením celé koruny. Jako liniovou 
výsadbu lze označit i navrhované dvojité stromořadí u parkoviště před vysokým obytným domem na konci 
travnaté plochy. Je zde navržen habr obecný (Carpinus betulas), další domácí druh středně vzrostných stromů 
s atraktivní texturou koruny i listů a zajímavou borkou, větvením i celkovou stavbou. Výhodou tohoto druhu je 
také to, že jeho listy zůstávají na stromě dlouho do zimního období a tak se ideálně hodí do míst s p odclonění 
nežádoucích pohledů. Podél chodníku mezi bytovými domy je navrženo stromořadí malokorunných stromů 
dosahujících max. výšky 6 m s atraktivními květy i listy – muchovník Lamarkův (Amelanchier lamarckii 
„Ballerina“).  
Skupinové výsadby stromů jsou navrhovány tam, kde je záměr vytvořit pohledové zakončení, objemové 
vyvážení či vhodné přistínění a jedná se o skupiny rozvolněné, ve kterých se jednotlivé stromy budou moci 
rozrůst do optimálních rozměrů svého habitu a tak nikde nevzniknou nepříjemná temná zákoutí. Ve skupině u 
obchodního domu je navržena skupina menších stromů druhu třešeň ptačí kultivaru bez plodů (Prunus avium 
„Plena“), jež bude velmi atraktivní v době květu i na podzim při proměnlivém a výrazném zabarvení listů a v létě 
vytvoří příjemný a potřebný stín pro posezení pod mírně doširoka rozprostřenými korunami. V levé části 
prostranství před obchodním domem bude jedna malá liniová skupina čtyř středně vzrůstných javorů 
s kompaktní korunou a atraktivními listy (Acer campestre „Elsrijk“). Jedná se o stejné stromy, jaké budou použity 
ve stromořadí podél Dubnovy ulice. Na tuto skupinu naváže několik soliterních stromů a dvě malé skupiny 
v trávníku. Pro zvýraznění vertikálního rozměru zeleně bude v jedné skupině tří stromů použita lípa evropská 
(Tilia europea), což je kříženec mírně lépe snášející městské podmínky než původní lípa srdčitá. Uprostřed 
travnaté plochy bude skupina tří okrasných jabloní, jež jsou atraktivní květem, listem i drobnými plody po celou 
dobu vegetační sezony a struktura jejich koruny dodá místu atraktivitu i v zimním období. 
Solitérní výsadby jsou navrhovány do volných trávníkových nebo částečně zpevněných ploch kde by měly 
zaujmout svým habitem, barvou květu, zajímavými listy atp. Jedná se např. o dva javory mléče, jeden běžný 
zelenolistý (Acer platanoides) a jeden kultivar s tmavě červenými listy (Acer platanoides „Krimson King“) a jeden 
dub červený (Quercus rubra), původem ze severní Ameriky, velmi atraktivní svými listy, podzimním zbarvením i 
hladkou borkou a strukturou koruny.  Mezi solitérními stromy jsou navrženy také čtyři jehličnany pro zvýšení 
atraktivity v zimě – dvě borovice lesní (Pinus sylvestris) a dvě jedle kavkazské (Abies nordmaniana).  
Kosterní výsadby stromů budou na vhodná místa doplněny ucelenými záhony keřů a trvalek. Kvetoucí keře 
k odclonění a ohraničení ploch budou vysazeny do volně rostoucích zapojených skupin a živých plotů bez 
nutnosti pravidelného tvarovacího řezu. Jejich výška bude dle potřeby konkrétního místa 0,8 až 1,8 m. Navržené 
druhy jsou vyjmenované v následující tabulce použitých rostlin. 
Navrhovanými záhony trvalek se rozumí smíšené záhony trvalek, cibulovin a okrasných trav s vyšším stupněm 
autoregulace, vhodné do místních podmínek, kde v jednom záhonu roste náhodně rozmístěno několik různých 
druhů a tato směs díky svému složení vytváří zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých nároků 
na údržbu. Rostliny se do těchto záhonů vysazují dle specifického plánu a mulčování se provádí vrstvou štěrku 
bez mulčovací textilie. Do štěrkových trvalkových záhonů budou navrženy konkrétní taxony rostlin a jejich 
směsi, vyzkoušené v Dendrologické zahradě v Průhonicích a na jiných místech v ČR i v zahraničí v podobných 
typech záhonů a na podobných stanovištích.  
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Doporučený sortiment dřevin 
latinský název český název velikost v dospělosti (m) 
stromy   
Abies nordmaniana jedle kavkazská 20 
Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka cv. 12 
Acer platanoides javor mléč 15 
Acer platanoides 'Krimson King' javor mléč cv. 15 
Amelanchier lamarckii 'Krimson King' muchovník Lamarkův cv. 6 
Carpinus betulus habr obecný 18 
Malus floribunda, Malus x sp. jabloň okrasná (bílá, růžovočervená) 5 
Pinus sylvestris borovice lesní 20 
Prunus avium 'Plena' třešeň ptačí cv. 8 
Quercus rubra dub červený 25 
Tilia x europaea lípa evropská 25 
Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá 8 - 10 
keře   
Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův 1,5 - 1,7 
Buddleia davidii komule Davidova 1,8 - 2,5 
Forsythia x intermedia zlatice x prostřední 2 - 2,5 
Cytisus scoparius janovec metlatý 1 - 1,5 
Cytisus praecox čilimník ranný 1 – 1,3 
Kolkwitzia amabilis kolkvície krásná 2 - 3 
Rosa multiflora růže mnohokvětá 2 
Spiraea cinerea 'Grefsheim' tavolník popelavý 1,5 
Spiraea x bumada 'Gold Fame' tavolník bumaldův cv. 0,6 – 0,8 
Spiraea x bumada 'Anthony Waterer' tavolník bumaldův cv. 0,6 – 0,8 
Spiraea x vanhouttei tavolník x van Houtteův 1,5 - 2 
Weigela florida vajgélie květnatá 1,5 - 2,3 
Výběr druhů a typů nových rostlin také respektuje ekologické podmínky, možnosti daného prostoru a technická 
a provozní omezení - průběh sítí technického vybavení, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích       
a práva vlastníků sousedních pozemků. Všechny rostliny jsou v návrhu umístěny tak, aby zvýšili atraktivitu 
daného veřejného prostranství a vhodně dotvářely příjemný prostor pro život v dané lokalitě při minimálních 
nárocích na následnou údržbu výsadeb.  
 
 
E. Návrh veřejného osvětlení parku 
Osvětlení parkově upravené plochy dotváří celkový výtvarně - architektonický koncept, zároveň má podpořit 
bezpečnost a přehlednost prostoru ve večerních a nočních hodinách.  Koncepce počítá se zachováním 

osvětlení a pozice stožárů VO v řešené lokalitě vyjma zóny v návaznosti na OS Blankyt směrem do vnitrobloku.  
Zde jsou přirozeně s ohledem na nové prostorové a dispoziční řešení této části navržena stožárová parková 
svítidla v nových pozicích tak, aby dostatečně osvětlovala především nově trasované hlavní pěší komunikace 
(m.j. nové prodloužení komunikace v ploše mezi bloky domů čp.824-7 a čp.822-3). Pro akcentování 
uměleckého prvku a nové výsadby stromů v pětiúhelníkových segmentech je uvažováno s doplňkovým 
osvětlením pomocí venkovních zemních LED reflektorů.  
Přeskupení svítidel VO je umožněna díky novému, přehlednějšímu řešení zeleně a tvarování terénu, kdy prostor 
je snadněji přehlédnutelný a kontrolovatelný. Takto jsou redukovány možnosti pobytu a přespávání 
nepřizpůsobivých osob v nočních hodinách i zvýšen komfort obyvatel obytných domů, především v nižších 
podlažích. 
 
 
F. Dopravní řešení 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 6,1 - 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   
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a Brechtovou. Ve vlastním řešeném území jsou nyní 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 dvoukruhovou 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 6,0 m 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. V 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. 
 
Možnosti úprav komunikačního systému lokality 
Součástí návrhu je i prověření možnosti zkapacitnění parkovacích stání v řešeném území. Upuštěno bylo 
s ohledem na finanční náročnost a související časově náročný povolovací proces od návrhu parkovacích jedno 
či vícepodlažních objektů, které by ale jinak přirozeně přinesly lokalitě výrazné snížení handicapu parkovacích 
míst. Studie se tedy zabývá reálnější možnosti nalezení nových ploch pro parkování osobních automobilů na 
povrchu a to m.j. analýzou a následnou optimalizací průjezdných profilů ul. Dubnova (šířkou chodníků, jízdních 
pruhů a stávajících parkovacích ploch). Rovněž se studie zabývá přehodnocením stávajícího, nelegálního 
problematického způsobu parkování ve slepé odbočce před domy čp. 851-853 s ohledem na požadavky zákona 
o pozemních komunikacích, normové hodnoty a s tím související možnosti standardního prostoru pro zásah 
složek IZS.  
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. 
Celková šířku uličního profilu pak tedy bude 11,0m. V tomto úseku je nově navrženo 19 stání pro osobní 
automobily. Vjezd do ulice bude veden přes zvýšený práh a ulice bude vyznačena příslušným dopravním 
značením, v závěru slepé ulice je navrženo obratiště. 
Vozovka v ulici Dubnova má šířku cca 6,20 m mezi zvýšenými obrubníky a provoz v ulici je veden obousměrně. 
Přestože, že ulice v podstatě plní funkci ne příliš intenzivně využívaného přivaděče lokality s krátkou přímou 
vazbou na ulici Mírového hnutí, studie doporučuje tento systém provozu zachovat. Z šetření na místě bylo 
vysledováno, že podélné stání v Dubnové ulici běžně realizováno po jedné straně vozovky. Při jednostranném 
stání vozidel, při uvažované šířce vozidla cca 1,7m, pak zůstává volný průjezd ve vozovce cca 4,5 m, což je 
situace v důsledku až kritická. Předkládaný návrh uvažuje se zřízením parkovacího pruhu šířky 2,25m pro 
podélné stání v délce 78 metrů pro stání vozidel před domem č.p. 807 v Dubnově ulici, který by mohl nabídku 
zvýšit o 13 stání a úsek 30m ve severní části ulice Dubnova, kde nově přibývají 4 stání. 

Významnou 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. Na protilehlé straně ulice Dubnova ke které přiléhá mateřská školka, je navrženo 
zúžení chodníku z 3,3 m na 2,0m, čímž dojde k vytvoření zeleného pásu, do kterého nelze s ohledem na trasy 
inženýrských sítí umístit vyšší výsadbu s kořenovým systém, ale pouze travní plochu nebo půdopokryvnou 
zeleň.  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. 
 
Kontejnerová stání 
V současnosti je v území zbudováno pouze jedno kontejnerová stání (prostor vyhrazený pro umístění nádob na 
domovní odpad)v ul. Brechtova. Skutečnost je taková, že v lokalitě je celkem šest pozic, kde jsou umístěny 
kontejnery volně podél pojízdných komunikací, případně na chodnících a to v kombinaci nádob jak pro směsný 
tak pro separovaný odpad.  
V návrhu je respektováno stávajících celkem 6 „hnízd" pro směsný odpad, vždy v kombinaci 2 nebo 3 nádob. 
Požadavek na separovaný odpad stávajícími 4 „hnízdy“(sklo, plast, papír, tetrapak, kov) je dodržen.  Jednotlivá 
„hnízda" jsou nově ve studii uvažována větší, aby v případě potřeby bylo možno do „hnízda" umístit i nádoby pro 
obyvatele mimo hranice návrhu. Prostory pro odpadní nádoby jsou uvažovány s uzavřením ze 3 stran do stěn   
z betonových sloupků, umožňující optické uzavírání prostoru.  
 
 
G. Etapizace výstavby, odhad investičních nákladů 
Lze předpokládat, že celý projekt na „Úpravu vnitrobloků mezi ulicemi Hekrova, Dubnova, Maúškova a 
Brechtova" nebude realizován najednou. Proto je návrh realizace rozdělen do jednotlivých etap.  
Návrh uvažuje vzhledem k časové a ekonomické náročnosti s členěním na 3 provázané etapy. 
 
Etapa č.1 předpokládá vyřešení nového systému parkování a s tím související úpravy ulice Dubnova a slepé 
odbočky k č.p. 851 -853. S touto etapu lze řešit i rozšíření či úpravy stávajících „hnizd“ kontejnerových stání pro 
tříděný odpad. 
 
Etapa č. 2 zahrnuje bourací práce ve vnitrobloku v návaznosti na OS Blankyt (odstranění zadlážděných ploch, 
teras, schodišť a ramp), větší části navazujících živičných pěších komunikací, zrušení části inženýrských sítí 
(větev dešťové kanalizace od terasy) a realizaci nových páteřních pěších komunikací v celém vnitrobloku. 
S touto etapou souvisí nová vodovodní přípojka a šachta měření pro nový vodní prvek. Logickou součástí je i 
realizace nového VO, reagujícího na nové trasy komunikací. Do této etapy rovněž patří vytvoření příjezdu a 
parkovací plochy před bývalou trafostanicí, realizace nové rampy k obchodním jednotkám ve východní části 
přízemí OS Blankyt. Dojde též k odstranění části stávající zeleně a hrubým terénním prácím -  dosypům a 
modelaci terénu. 
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Etapa č.3  kompletuje celý záměr do finální podoby. Jedná se o realizaci oddychových ploch (zpevněné 
plochy, mobiliář, vodní prvky, osazení sochy Rodina), výběh pro psy, work – out a doplňkové trasy pěší nižšího 
řádu. Závěrečnou součástí této etapy je dokončení modelace trénu, výsadba nových stromů a keřů, osetí travní 
plochy. 
 
Orientační odhad nákladů vychází z rozsahu navržených úprav, předložených v této studii. 
Odhad je stanoven na základě porovnání prací referenčních staveb, cen materiálů a konzultací se specialisty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ozn. 

Etapa 
 č. popis 

cena      v 
mil.Kč   

bez DPH 

1 

1 

úprava jízdní komunikace a chodníků vč. navýšení kapacity parkování  
(živičný povrch) ul. Dubnova 9,8 

2 venkovní parkoviště - navýšení kapacity v odbočce z ul. Dubnova 2,3 
3 nová parkovací plocha příjezdová komunikace k objektu bývalé trafo 0,7 
4 úprava, doplnění či rozšíření kapacity nádob na tříděný a komunální odpad 0,4 
x Celkem etapa 1 13,2 
5 

2 

demontáž uměleckého prvku a přesun do dočasného skladu 0,1 
6 bourací a demoliční práce (chodníky, kaskády, zadlážděná plocha) 3,2 

7 
kácení zeleně, přesun stávající nevyužité, mladé zeleně do nové deponie - 
část 1 0,8 

8 demontáž mobiliáře 0,3 
9 přeložka nebo rušení přípojek inženýrských sítí 1,8 

10 veřejné osvětlení podél nových či upravovaných páteřních pěších komunikací 2,3 
11 parkovací plocha příjezd k objektu bývalá trafostanice u čp. 851 0,7 

12 
realizace rampy v parteru východního křídla OS blankyt směrem do 
vnitrobloku 0,6 

13 hrubé terénní a modelační práce na úpravě trénu 2,3 
14 vybavení mobiliářem - část 1 (koše) 0,1 
x Celkem etapa 2 12,2 

15 

3 

oddychové plochy betonové s pětiůhelníkovými ostrůvky 4,2 
16 vybavení mobiliářem - část 2 (koše, sezení, vodní prvky) 1,8 
17 osazení sochy Rodina 0,1 
18 výběh pro psy s oplocením, agility 0,3 
19 work-out 0,3 
20 finální modelace terénu 1,2 
21 doplnění pěších komunikací nižšího řádu 0,6 
22 výsev trávníku, výsadba keřů a stromů, příp. trvalkoých záhonů 1,9 
23 dokončení VO v oddechové ploše 0,2 
24 napojení a zprovoznění  vodních prvků 0,1 
x Celkem etapa 3 10,7 

CELKEM 36,1 
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Háje Praha 11

Architektonická studie
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měřítko: 1:1000 číslo: 13
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Ing.Mgr.Akad.Arch. Ivo Kraml,
Ing. arch. MgA. Květa Čulejová,

Bc. Příhoda Jiří
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Na Dolinách 8/30, 147 00, Praha 4

S
10 m 50 m

Objekty

LEGENDA

hranice řešeného území

Kontejnery na směsný odpad

CELKEM:
19 kontejnerů na směsný odpad

Kontejnery na tříděný odpad

CELKEM:
5 kontejnerů na plast
5 kontejnerů na papír
4 kontejnery na sklo
3 kontejnery na nápojové kartony
1 kontejner na kov
1 kontejner na textil

Stanoviště č.1: 2x Plast, 2x Papír, Kov, Tetrapacky,
  Sklo, Textil
  1x Rezerva na kontejner

Stanoviště č.2: Papír, Plast, Sklo
  1x Rezerva na kontejner

Stanoviště č.3: Papír, Plast, Sklo, Tetrapacky
 
Stanoviště č.4:  Papír, Plast, Sklo, Tetrapacky

1

2

3

4

11/2017



GSEducationalVersion

č.p. 852

č.p. 853

č.p. 851č.p. 823

č.p. 822

č.p. 807

č.p. 828
č.p. 829

č.p. 827
č.p. 826

č.p. 825
č.p. 824

ODSTRAŇOVANÁ ZELEŇ

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4

zadavatel:

akce:

část:

Studie revitalizace vnitrobloku
Brechtova, Matúšova, Dubnova

Háje Praha 11

Architektonická studie

stupeň: STS datum:

měřítko: 1:1000
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číslo: 14

architekt a generální projektant:

Ing.Mgr.Akad.Arch. Ivo Kraml,
Ing. arch. MgA. Květa Čulejová,

Bc. Příhoda Jiří

ARS FABRICA s.r.o.
Na Dolinách 8/30, 147 00, Praha 4

S
10 m 50 m

Objekty

LEGENDA

hranice řešeného území

Zeleň k odstanění

Zeleň k vhodná k přesunu
pozn.: V případě přesazení vysadit dřeviny v rámci severní části
řešeného území v souladu s tech. infrastrukturou a vedením
navržených pěších tahů

Zbylá zeleň

Problematická zeleň
Kolize s technickou infrastrukturou
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VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VOVO

OK

OK

OK

OK

OK

VO

OK

12

03

ozn. latinský název český název velikost v dospělosti (m)
1 Prunus avium 'Plena' třešeň ptačí cv. 8
2 Tilia x europaea lípa evropská 25
3 Pinus sylvestris borovice lesní 20
4 Malus floribunda, Malus x sp. jabloň okrasná (bílá) 5
5 Malus Rudolph jabloň okrasná ( růžovočervená) 1,5 - 2,3
6 Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka cv. 12
7 Abies nordmaniana jedle kavkazská 20
8 Acer platanoides javor mléč 15
9 Acer platanoides 'Krimson King' javor mléč cv. 15
10 Quercus rubra dub červený 25
11 Cornus mascula dřín jarní 1,5 - 2,3
12 Carpinus betulus habr obecný 18
13 Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá 8.X

SITUACE - PŘEDPROSTOR PŘED OC
NÁVRH

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4

zadavatel:

akce:

část:

Studie revitalizace vnitrobloku
Brechtova, Matúšova, Dubnova

Háje Praha 11

Architektonická studie

stupeň: STS datum:

měřítko: 1:500 číslo: 15

architekt a generální projektant:

Ing.Mgr.Akad.Arch. Ivo Kraml,
Ing. arch. MgA. Květa Čulejová,

Bc. Příhoda Jiří

ARS FABRICA s.r.o.
Na Dolinách 8/30, 147 00, Praha 4

S
5 m 25 m

Objekty

LEGENDA

Jizdní komunikace

Pěší komunikace

Trávník

Pětiuhelníkové barevně zvýrazněné
zpevněné plochy s různými funkcemi

VO - Sloup veřejného osvětlení
OK - Odpadkový koš

Vysoká zeleň viz. tabulka zeleně

Lavička

Trvalkový záhon

LEGENDA SÁZENÉ ZELENĚ

Stojan na kola

11/2017

Nezpevněná plocha (mlat)
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REFERENCE ZELENĚ
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Červenolistý Javor

Javor Mleč

Dřín Jarní Habr Obecný Trvalkové záhony

Javor Babyka Borovice Lesní Okrasné jabloně (Malus evereste, Malus rudolph)

Lípa Srdčitá Třešeň Ptačí
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SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ STAV

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4

zadavatel:

akce:

část:

Studie revitalizace vnitrobloku
Brechtova, Matúšova, Dubnova

Háje Praha 11

Architektonická studie
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10 m 50 m

Objekty

LEGENDA

hranice řešeného území

Sloup veřejného osvětlení

Odpadkový koš

Vstup do objektu

Dětské / sportovní hřiště

11/2017
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SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
NÁVRH

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4
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Objekty

LEGENDA

hranice řešeného území

Sloup veřejného osvětlení

Odpadkový koš

Vstup do objektu

Dětské / sportovní / work-outové hřiště
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P 4

P 1

P 2

P 3

P 5 WORK-OUTOVÉ HŘIŠTĚ
PŮDORYS
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WORK-OUTOVÉ HŘIŠTĚ
MOBILIÁŘ
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2,5 m 12,5 m
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