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Důvod zpracování 

Důvodem návrhu na regeneraci místně významného a frekventovaného veřejného prostranství 
je provozní nefunkčnost, zdevastovaný stavebně technický stav, neutěšený vzhled, 
nepřehlednost a nemožnost jeho kontroly. Současně je důvodem i záměr MČ Praha 11 
na odstranění venkovního schodiště u č.p. 1600 v k.ú. Chodov (pozemky parc.č. 3038/3, 
3038/16 v k.ú. Chodov), na jehož místě zbyde volný prostor vhodný k úpravě a zakomponování 
do širšího celku.  

 

Popis místa a jeho současné využití 

Řešené území se nachází na území MČ Praha 11 v k.ú. Chodov. Je ohraničeno ulicemi 
Podjavorinské, Michnova, Hviezdoslavova a západním lícem budovy čp. 1595 – Česká 
pošta, s.p. (přiléhá k objektu garáží čp. 1566), dále jen „pošta“. V řešeném území je kromě této 
budovy zahrnuta i budova čp. 1600 - Poliklinika Litochleby, dále jen „poliklinika“. Budovy 
jsou v řešeném území zahrnuty z důvodu, že veřejné prostranství bezprostředně souvisí 
s veřejně přístupným parterem těchto budov. Ulice Podjavorinské, včetně křižovatky 
Podjavorinské x Vejvanovského, je v řešeném území zahrnuta v daném úseku zejména 
z důvodu, že  přes ni vedou významné vazby z obytné zástavby na jihu. 

V severní části řešeného území je zastávka autobusů MHD Hněvkovského, směr Háje. 
Komunikace Hviezdoslavova je místní komunikace II. třídy, komunikace Podjavorinské, 
Michnova, Vejvanovského jsou místní komunikace III. třídy. Komunikace Podjavorinské je 
jednosměrná, směr východ → západ. U zastávky autobusů je záliv a označník, přístřešek přiléhá 
ke konstrukci vnějšího schodiště. 

Venkovní schodiště určené k odstranění je bez využití (nelze jím vstoupit do budovy). Mělo 
být součástí lávky, která měla spojovat zástavbu po obou stranách ulice Hviezdoslavova, tj. být 
propojením polikliniky a objektů obchodu a služeb na druhé straně.  

Řešené území je díky zastávce MHD, poliklinice a poště místně významné a hodně 
frekventované.  

V těžišti řešeného území ve střední části pozemku parc.č. 3038/1 v k.ú. Chodov je terén rovný, 
mírně se svažuje k severu, k jihu i k západu. Kromě zastávky autobusů a schodiště se zde 
nachází veřejná zeleň (trávníky s keři a stromy, velký zděný květináč s keři, 4 malé květináče 
s keři i bez). Pěší komunikace jsou živičné, přešlap z betonových dlaždic, prostor 
pod schodištěm je z dlaždic. V živičném kruhovém prostranství se nachází vydlážděná plocha 
a uprostřed ní kovová tyč, jedná se zřejmě o pozůstatek herního prvku – kolotoče.  

Do budov polikliniky a pošty je vícero vstupů a vjezdů. Před hlavním severním vstupem 
do polikliniky je vyrovnávací schodiště a rampa. Před hlavním vstupem na poštu je živičná 
plocha a parkoviště. 

U sjezdu z komunikace Podjavorinské k poště je na chodníku kontejnerové stání pro tříděný 
odpad. Kontejner na plasty je vymístěn mimo hnízdo, uvnitř jsou naopak 2 kontejnery 
na směsný odpad ozn. jako Podjavorinské čp. 1598.  

Přechod pro chodce přes komunikaci Podjavorinské u domu čp. 1598 je z části nasměrován 
do stožáru veřejného osvětlení.  



3 

 

Přístup k poliklinice a zastávce MHD z jižní strany směrem od bytového domu čp. 1601 je 
po prudkém schodišti, které končí chodníkem a zábradlím, pro další průchod je třeba zábradlí 
obejít a „kličkovat“ mezi zaparkovanými automobily (kolmá stání při severní straně 
komunikace Podjavorinské). 

Průchod po chodníku podél ulice Podjavorinské je v několika místech zúžen osazením stožárů 
veřejného osvětlení. 

Podél jižní strany polikliniky chybí chodník, polikliniku nelze obejít po chodníku. 

V řešeném území jsou vedeny inženýrské sítě – NN, VN, kabelovod, kolektor s teplovodem, 
NTL plynovod, STL plynovod (při jižní straně ulice Podjavorinské), kanalizace splašková, 
kanalizace dešťová, vodovod. Lokalita je osvětlena stožáry veřejného osvětlení.  

Z městského mobiliáře jsou zde parkové lavičky – 4 před poliklinikou, 4 podél živičné plochy, 
1 u chodníku ve střední části řešeného území, 1 u zastávky MHD, kde je též 1 reklamní lavička. 
V řešeném území jsou rozmístěny odpadkové koše. 

 

Údaje o stávajícím stavu 

Živičný povrch je záplatovaný, místy nerovný (vznikají louže), místy narušený, prorůstá trávou. 
Místy přerůstá trávník přes okraje ploch. Zeleň v květináčích je neduživá. Trávník je sečen, 
avšak jeho podoba a kvalita neodpovídá významu místa. Část vzrostlých dřevin je v dobrém 
stavu, část je v horším stavu, část je zasazena na vedení inženýrských sítí. Parkové lavičky jsou 
funkční, vzhled opotřebovaný.  

 

Obecná představa o novém využití 

Cílem záměru je důstojná funkční i vzhledová regenerace místně významného veřejného 
prostranství při dopravně významné komunikaci s respektováním hlavního prověřeného 
provozu, s rozumnou úpravou zeleně a pokud možno s minimálním zásahem do inženýrských 
sítí. 

 

Podrobnější konkrétní představa o novém využití (požadavky, návrhy) 

Vymezit odpovídající veřejný shromažďovací a relaxační prostor s návazností na poštu, 
polikliniku, zastávku MHD, okolní obytné území. 

Prověřit možnost vzniku kultivovaného tržního místa, případně navrhnout přístup, vybavení 
a parametry. 

Stanovit přehlednou prostupnost území s ohledem na stávající užívané tahy a cíle v řešeném 
území i mimo něj, stanovit hierarchizaci tahů. 

Navrhnout celkové komponované uspořádání zeleně jako doplňkového prvku veřejného 
shromažďovacího prostoru (vhodný typ výsadby, vhodné, bezpečné a přehledné rozmístění, 
na travnatých plochách strojní sečení). 
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Navrhnout optimalizaci veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch, doplnění drobné 
architektury a dalších prvků městského mobiliáře, stanovit pravidla pro případné rozmístění 
staveb a zařízení pro informaci a reklamu.  

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy doplnit zastávku MHD o přístřešek 
a prověřit parametry autobusového zálivu pro zastavení kloubových autobusů, případně 
navrhnout úpravu parametrů. 

Prověřit možnost umístění nového chodníku podél jižní strany polikliniky, případně navrhnout 
s potřebnými parametry. 

Navrhnout průchod po chodníku podél ulice Podjavorinské v parametrech dle platné legislativy 
bez kolize se stožáry veřejného osvětlení. 

Navrhnout účelné, bezpečné a přehledné prostupy řešeným územím. Kolizní místa 1, 2, 3 
vyznačena v obrazových přílohách. V této souvislosti přeřešit přechody pro chodce, prověřit 
a případně přeřešit vhodnost a účelnost rozmístění stávajících parkovacích stání a umístění, 
kapacitu, tvar a rozsah stávajícího kontejnerového stání pro tříděný odpad. Vymístit s náhradou 
(i mimo řešené území) oba kontejnery na směsný odpad. 

 

Poznámka 

Navrhované musí být v souladu se všemi platnými normami, vyhláškami, předpisy. 

Před zpracováním návrhu je třeba ověřit stav a přesnou polohu sítí technického vybavení 
procházejících vnitroblokem. Veškerá veřejně dostupná projekční podkladová data jsou 
k výdeji na IPR, viz http://www.geoportalpraha.cz/cs/kontakt#vydej. Mapové aplikace obecně 
jsou na adrese http://www.geoportalpraha.cz/. Mapová aplikace stažená a přizpůsobená na web 
MČ Praha 11 je na adrese: 

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/mapova-aplikace.html.  

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. 

Studie by měla obsahovat odhadovanou přibližnou cenu na realizaci (bez odstranění 
venkovního schodiště).  

V rámci studie lze na základě odůvodnění upravit rozsah řešeného území. 

 

Přílohy: 
Mapy jsou na podkladu programu MISYS, měřítko 1:800, se zákresem řešeného území 
 
1) Katastrální mapa 
2) Ortofotomapa  
3) Katastrální mapa s vyznačením sítí 
4) Výřez z výkresu č. 4 ÚPn, funkční využití ploch 
5) Katastrální mapa se základními majetkoprávními vztahy 
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6) Problémový výkres na podkladu katastrální mapy 
7) Fotodokumentace stávajícího stavu 



                                      1) Katastrální mapa

HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800



H 

HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800 

ešené území

       2) Ortofotomapa



ešené území
HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800 

    3) Katastrální mapa s vyzna ením sítí



HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800 

ešené území

4) Vý ez z výkresu . 4  ÚPn, funk ní využití ploch 



ešené území

  5) Katastrální mapa se základními majetkoprávními vztahy

HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800 



ešené území

odstran né schodišt
sm ry p ších tah

hlavní vstup

ozna ení zastávky autobus  MHD
kolizní místo

6) Problémový výkres na podkladu katastrální mapy 

HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ 
zadávací podklady pro zpracování studie regenerace ve ejného prostranství 
Datum:          2017_05 
Zpracoval:     odbor územního rozvoje  
M ítko:        1:800 
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Fotodokumentace stávajícího stavu, duben, květen 2017 

Kolizní místo 1, prostor autobusové zastávky 

Autobusová zastávka a schodiště, přechod, pohled 

od severu přes komunikaci Hviezdoslavova 

 
 

Reklamní lavička a sezení u autobusové zastávky, 

průhled k hlavnímu vstupu do polikliniky 

 

Autobusová zastávka, zastřešení  

 
 

Autobusová zastávka, zastřešení  

 

Cesta z autobusové zastávky k hlavnímu vstupu do 

polikliniky 

 

Cesta od pošty k autobusové zastávce 
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Kolizní místo 2, Podjavorinské x Vejvanovského x sjezd na parkoviště pošty 

Kontejnerové stání, přechody, pohled od jihu 

 

 

Přechod, sjezd na parkoviště pošty, služební sjezd 

k poště, přístup k poště z jihu, pohled od jihu 

 

 

Pěší návaznost na křižovatku, v pozadí stožár veř. 

osvětlení v chodníku, pohled od západu 

 

 

Křižovatka, kontejnerové stání, pohled od západu 

 

 

 

Pohled od kontejnerového stání do ulice 

Vejvanovského, místní způsob parkování 

 

 

Sklopený obrubník s prvky pro slabozraké bez 

návaznosti na přechod, místní způsob parkování  
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Kolizní místo 3, Podjavorinské x pěší tah z jihu 

Pěší přístup z jihu, pohled od severu 

 

 

Pokračování pěšího tahu k autobusové zastávce, 

pohled od jihu 

 
 

Ostatní 

Chybějící chodník u polikliniky, pohled od jihu 

 

 

Pěší tah se zábradlím, pohled z řešeného území do 

ulice Vejvanovského 

 
 

Těžiště řešeného území, pohled od západu 

 

 

 

Těžiště řešeného území, kruhová plocha, pohled od 

západu 

 
 




