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A. Úvod 
D vodem návrhu na regeneraci místn  významného a frekventovaného ve ejného prostranství je provozní 
nefunk nost, zdevastovaný stavebn  technický stav, neut šený vzhled, nep ehlednost a nemožnost jeho 
kontroly. Sou asn  je d vodem i skute nost, že  M  Praha 11 odstranila  venkovního schodišt  u .p. 1600 
v k.ú. Chodov (pozemky parc. . 3038/3, 3038/16 v k.ú. Chodov), na jehož míst  tak vznikl volný prostor 
vhodný k úprav  a zakomponování do širšího celku. 
 
Výchozí podklady: 

- zadání investora M  Praha 11, specifikované v zadávací dokumentaci VZ,  ÚM  Praha 11, odbor 
územního rozvoje_07/2017 

- vyjád ení Odboru dopravy M  Praha 11 (vnit ní sd lení)  
- orienta ní pasportizace zelen  v ešeném území (OŽP M  Praha 11) _2017 
- podkladová data – inženýrské sít  _9//2017 
- geodetické zam ení ešené lokality (doc.ing. Rudolf Urban, Praha 10) _9/2017 
- fotodokumentace ešené lokality, ortofotomapa  
- Manuál tvorby ve ejných prostranství hl.m. Prahy  (IPR)_2014 
- Standard zastávek PID _7/2017 

 
B. Popis stávajícího stavu: 

ešené území se nachází na území M  Praha 11 v k.ú. Chodov. Je ohrani eno ulicemi Podjavorinské, 
Michnova, Hviezdoslavova a západním lícem budovy p. 1595 – eská pošta, s.p. (p iléhá k objektu garáží 
p. 1566), dále jen „pošta“. V ešeném území je krom  této budovy zahrnuta i budova p. 1600 - Poliklinika 

Litochleby, dále jen „poliklinika“. Budovy jsou v ešeném území zahrnuty z d vodu, že ve ejné prostranství 
bezprost edn  souvisí s ve ejn  p ístupným parterem t chto budov. Ulice Podjavorinské, v etn  k ižovatky 
Podjavorinské x Vejvanovského, je v ešeném území zahrnuta v daném úseku zejména z d vodu, že p es 
ni vedou významné vazby z obytné zástavby na jihu. 
V severní ásti ešeného území je zastávka autobus  MHD Hn vkovského, sm r Háje. Komunikace 
Hviezdoslavova je místní komunikace II. t ídy, komunikace Podjavorinské, Michnova, Vejvanovského jsou 
místní komunikace III. t ídy. Komunikace Podjavorinské je jednosm rná, sm r východ  západ. U zastávky 
autobus  je záliv a ozna ník, po likvidaci konstrukce vn jšího schodišt  je osazen v návaznosti na ozna ník 
v do asné podob  p íst ešek zastávky. 
P vodní venkovní schodišt , navazující na tento prostor, bylo bez využití (nešlo jím vstoupit do budovy) a 
bylo tedy v nedávné dob  odstran no. M lo být sou ástí lávky, která m la spojovat zástavbu po obou 
stranách ulice Hviezdoslavova, tj. být propojením polikliniky a objekt  obchodu a služeb na druhé stran . 

ešené území je díky zastávce MHD, poliklinice a pošt  místn  významné a hodn  frekventované. 
V t žišti ešeného území ve st ední ásti pozemku parc. . 3038/1 v k.ú. Chodov je terén rovný, mírn  se 
svažuje k severu, k jihu i k západu. Krom  zastávky autobus  se zde nachází ve ejná zele  (trávníky s ke i 
a stromy, velký zd ný kv tiná  s ke i, 4 malé kv tiná e s ke i i bez). P ší komunikace jsou živi né, p ešlap 
z betonových dlaždic, plocha po p vodním schodišti je nyní neupravená (ušlapaná hlína bez osetí). V 
živi ném kruhovém prostranství se nachází vydlážd ná plocha a uprost ed ní kovová ty , jedná se z ejm  o 
poz statek herního prvku – koloto e. 

Do budov polikliniky a pošty je vícero vstup  a vjezd . P ed hlavním severním vstupem do polikliniky je 
vyrovnávací schodišt  a rampa. P ed hlavním vstupem na poštu je živi ná plocha a parkovišt . 
U sjezdu z komunikace Podjavorinské k pošt  je na chodníku kontejnerové stání pro t íd ný odpad. 
Kontejner na plasty je vymíst n mimo hnízdo, uvnit  jsou naopak 2 kontejnery na sm sný odpad ozn. jako 
Podjavorinské p. 1598. 
P echod pro chodce p es komunikaci Podjavorinské u domu p. 1598 je z ásti nasm rován do stožáru 
ve ejného osv tlení 
P ístup k poliklinice a zastávce MHD z jižní strany sm rem od bytového domu p. 1601 je po demolici 
schodišt  stoupáním, resp. klesáním provizorn  upraveného zpevn ného terénu, pro další pr chod je t eba 
zábradlí obejít a „kli kovat“ mezi zaparkovanými automobily (kolmá stání p i severní stran  komunikace 
Podjavorinské). 
Pr chod po chodníku podél ulice Podjavorinské je v n kolika místech zúžen osazením stožár  ve ejného 
osv tlení. Podél jižní strany polikliniky chybí chodník, polikliniku nelze obejít po chodníku. 
V ešeném území jsou vedeny inženýrské sít  – NN, VN, kabelovod, kolektor s teplovodem, NTL plynovod, 
STL plynovod (p i jižní stran  ulice Podjavorinské), kanalizace splašková, kanalizace deš ová, vodovod. 
Lokalita je osv tlena stožáry ve ejného osv tlení. 
Z m stského mobiliá e jsou zde parkové lavi ky – 4 p ed poliklinikou, 4 podél živi né plochy, 1 u chodníku 
ve st ední ásti ešeného území, 1 u zastávky MHD, kde je též 1 reklamní lavi ka. V ešeném území jsou 
rozmíst ny odpadkové koše. 
Živi ný povrch je záplatovaný, místy nerovný (vznikají louže), místy narušený, pror stá trávou. Místy 
p er stá trávník p es okraje ploch. Zele  v kv tiná ích je neduživá. Trávník je se en, avšak jeho podoba a 
kvalita neodpovídá významu místa. ást vzrostlých d evin je v dobrém stavu, ást je v horším stavu, ást je 
zasazena na vedení inženýrských sítí. Parkové lavi ky jsou funk ní, vzhled opot ebovaný. 
 
 
C. Architektonické ešení - návrh 
Cílem návrhu je d stojná funk ní i vzhledová regenerace místn  významného ve ejného prostranství p i 
dopravn  významné komunikaci s respektováním hlavního prov eného provozu, s p im enou úpravou 
zelen , vycházející z rámcové pasportizace a doporu ení OŽP MC Praha 11 a pokud možno s minimálním 
zásahem do inženýrských sítí. 
Architektonická idea regenerace ve ejného prostranství vychází z t chto poznatk  a zásad: 
 - vymezení odpovídajícího ve ejného shromaž ovacího a relaxa ního prostoru s návazností na poštu, 
polikliniku, zastávku MHD, okolní obytné území. 
- prov ení možnosti vzniku kultivovaného tržního místa, návrh p ístupu, vybavení a parametr . 
- stanovení p ehledné prostupnosti území s ohledem na stávající užívané tahy a cíle v ešeném území i 
mimo n j, s hierarchizací tah . 
- návrh celkového komponovaného uspo ádání zelen  jako dopl kového prvku ve ejného shromaž ovacího 
prostoru (vhodný typ výsadby, vhodné, bezpe né a p ehledné rozmíst ní, na travnatých plochách strojní 
se ení). 
- návrh optimalizaci ve ejného osv tlení, odvodn ní zpevn ných ploch, dopln ní drobné architektury a 
dalších prvk  m stského mobiliá e, stanovení pravidel pro p ípadné rozmíst ní staveb a za ízení pro 
informaci a reklamu. 
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- nutnost dopln ní zastávky MHD o p íst ešek a prov ení parametr  autobusového zálivu pro zastavení 
kloubových autobus , p íp. úprava parametr  (ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy). 
- prov ení možnosti umíst ní nového chodníku podél jižní strany polikliniky, p íp. návrh s pot ebnými 
parametry. 
- návrh pr chodu po chodníku podél ulice Podjavorinské v parametrech dle platné legislativy bez kolize se 
stožáry ve ejného osv tlení. 
- návrh ú elných, bezpe ných a p ehledných prostup  ešeným územím. V souvislosti se stávajícími 
kolizními místy ešení p echod  pro chodce, prov ení a vhodnost a ú elnost rozmíst ní stávajících 
parkovacích stání 
- umíst ní, kapacita, tvar a rozsah stávajícího kontejnerového stání pro t íd ný odpad. Vymístit s náhradou 
(i mimo ešené území) oba kontejnery na sm sný odpad. 
 
Návrh v obou variantách (tržní místo nebo bez tržního místa) po ítá s celkovou úpravou stávajícího 
ešeného území, p edevším pak se zásadní úpravou jeho centrální ástí (plocha mezi objektem polikliniky a 

parkovišt m pošty). ešení je determinováno t emi d ležitými aspekty, jakými jsou stávající vzrostlá zele  a 
její poloha, d ležité koridory pro p ší, vedoucí k poliklinice a zastávce MHD od v žových dom  sídlišt  a 
v neposlední ad  i konfigurace terénu, kdy v r zných ástech území se m ní jeho sklon a výšková úrove . 
S ohledem na tyto skute nosti je navržen ve st edu otev ené plochy „ostr vek“ – lokální klidová zóna 
oválného tvaru, integrující do zna né míry stávající vzrostlou zele . Oproti úrovni ulic Podjavorinské a 
Hviezdoslavova je plocha mírn  vyvýšena (zachována stávající terénní úrove ). P ístup na tuto plochu je od 
jihu a od severu a to po jednoramenných schodech nebo variantn  po táhlé ramp , vyhovující osobám 
s omezenou možností pohybu (vozí ká ).  Toto ešení obtokových k ivek kolem centralizovaného objektu 
v navrženém p dorysném tvaru umož uje optimalizaci koridor  p ších tah  se zachováním jejich 
stávajícího principu a sm rování z hlediska etnosti jejich využívání a cílových míst (zastávka MHD, pošta, 
poliklinika, objekty bydlení).   
Zachován z stává p irozen  i severojižní základní p ší koridor podél polikliniky, táhlou p ímou rampou je 
p ístup k bo nímu vstupu od jihu i severu, další rampa pak stoupá v mírné k ivce do stejného místa od 
zastávky MHD p i ul. Hviezdoslavova. 
Centrální vyvýšenou plochu, resp. zpevn né plochy komunikace pro p ší kolem ní lemují segmentové 
plochy zelen , obepnuté nízkými betonovými zídkami. Ty do sebe v p evážné mí e integrují rovn ž stávající 
vzrostlou zele . 
Navržené ešení umož uje rovn ž otev ít prostor zcela sm rem k parkovišti pošty, kdy vzniká celistvá, 
p ehledná zpevn ná plocha, která m že sloužit jako tržní místo, i pro setkávání i alternativn  m že být 
vybavena kontejnerovou zelení.  
 
Parková a relaxa ní plocha  
Hlavní funkcí parkov  upravené plochy v rámci ešeném území je funkce relaxa ní, klidová a to pro místní 
obyvatele i pro náhodn  pr chozí k zastávce MHD i nákupnímu centru.  Tomu je uzp sobeno i celkové 
ešení, umíst ní této plochy do centrální ásti otev eného, nezastav ného prostranství se stávající, 

respektovanou vzrostlou zelení ve skupinkách.  Pro podporu této idey je navrženo zrušit stávající živi né 
zpevn né plochy, betonové kontejnery na zele  atd.  Tato centrální plocha zelen , která je voln  obchozí, 
svou vyšší niveletou vytvá í optický odstup, odd lení od tranzitních a užitných ploch (tržišt ), pobytových a 

p ších komunikací. D ležitým aspektem navrženého ešení je jednoduché, itelné strukturování i lení 
ploch s ohledem na jejich funkci a význam s cílem vytvo it p ehledný prostor z hlediska bezpe nosti i údržby 
pozemku. P ístup na ni je možný ze základní plochy ve ejného prostranství, vždy po schodišti nebo ramp . 
V této zelené ploše je navržena mezi zelení v mírné k ivce p ší komunikace, propojující ob  nástupní, resp. 
výstupní místa. Po obvodu je navržen st ihaný živý plot. Sou ástí ešení této zóny s cílem jejího oživení a 
zatraktivn ní je i návrh umístit p i její severní hranici 3D objekt – sochu. Toto um lecké dílo by m lo být 
výrazné, pestré barevnosti, abstraktní, když díky této vlastnosti se dob e uplatní i v dálkovém pohledu, resp. 
v tším odstupu od n j z plochy zastávky MHD. Pro tento ú el je vhodné uvažovat o objektu, který je 
vyvážen  atraktivn  pohledový z více stan. 
Ucelen jší travní plochy mají p isp t k efektivní údržb  zelen  a k jejich kvalitnímu rychlému se ení. 
 
P ší komunikace 

ešené území má v návrhu ty i druhy p ších komunikací. Nová p ší cestní sí  je navržena svými ší kami 
v dimenzích, p im ených situaci a významu lokality, chodníky rampy svou ší í a sklony pak respektují SN. 
V p ípad , že navržený chodník navazuje na stávající (podél ulice Podjavorinské), pak jeho ší e p irozen  
respektuje ší i stávajícího úseku.  Nov  navržené pr tahy s ohledem na funkci svým trasováním reaguje na 
základ  analýzy na nové pot eby obyvatel ve spojení jednotlivých obytných blok , polikliniky, pošty, 
zastávky MHD atd. a míst v jejich blízkosti.   
P ší komunikace, tvo ící prstenec, obepínající st edový oválný ostr vek zelen , je navržena 
z probarveného zdrsn ného tonu okrové barvy, tedy ve stejné barv  a materiálu jako op rná zídka 
s reliéfním p írodním motivem (nap . reliéfní šablony s  dekorem 2/191 Burgenland od výrobce Reckli).  
Rampy, schodiš ové stupn  kolem oválu jsou pak s reliéfem 2/115 Pastillen (šablona od výrobce Reckli). 
Stejný materiál (probarvený beton), ale již bez reliéfu, je navržen na pochozí ploše prstence, p erušovaného 
vyvýšenými „kontejnery“ se vzrostlou, p evážn  stávající zelení a travní plochou. 
Zábrana proti pádu ze schodiš  a ramp kolem oválu je navržena v kombinaci na rampu navazujícího 
zvýšeného soklu z betonu s vn jšku s plynule pokra ujícím reliéfním povrchem (dekorem) do výšky cca 50 
cm nad úrove  rampy i schodišt , do této zídky jsou pak vsazeny kovové sloupky spojené madlem 
(ty ovina malého pr m ru), tato kombinace zídky a nastaveného zábradlí s madlem pak dosahuje výšky 90 
cm od základny (nap . rampy).  
Další materiál pro pochozí povrch (skladebná betonová probarvená dlažba pochozí a pojízdná pro vozidla 
do 3,5 t) je navržena na meziprstenec mezi plochami ze zdrsn ného probarveného betonu, áste n  
v ploše zastávky MHD v kontaktu s ulicí Hviezdoslavova a kone n  také na plochu tržního místa 
v návaznost na plochu parkovišt  p ed poštou.  
Nové i rekonstruované hlavní p ší komunikace v ešeném území podél ul Pojavorinské (chodník) jsou 
navrženy s živi ným povrchem v šedo erné barevnosti, lemované betonovým obrubníkem, Stejný povrch je 
navržen i na nové ešení p ší komunikace (rampy, chodník) v návaznosti na vstup do polikliniky ze severní 
strany a nov  dopl ované v blízkost stejné budovy na jejím jihovýchodním rohu. 
Na k ivkovou p ší komunikaci, protínající diagonáln  vyvýšený ostr vek zelen , je navržen mlatový povrch 
s ohledem na charakter parkové klidové plochy. Tento kombinovaný zp sob povrch  komunikací a 
zpevn ných ploch reaguje nejen na odlišení významu, funkce a etnosti užívání jednotlivých komunikací 
(ch ze, možnost jízdy ko árkem) / klidová zóna se sezením a zelení), ale také na p írodní vzhled parkové 
úpravy s ohledem na možnost dobrého p irozeného vsakování povrchových deš ových vod. 
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P es komunikaci Podjavorinské u vjezdu do polikliniky a schodišt  (žluté stávající zábradlí) je navrženo 
vybudování širokého p í ného prahu s integrovaným p echodem pro chodce. S tím souvisí i odstran ní 
stávajícího zábradlí proti schod m. Druhý p í ný práh (ale již bez p echodu pro chodce s ohledem na další 
vyvolané úpravy) je navržen blíže pošt  v míst  vjezdu / výjezdu z parkovišt  pošty. S tím souvisí i zrušení 
stávajících p echod  pro chodce v tomto prostoru (p es ulici Podjavorinskou je dosud situován do lampy 
VO, p es výjezd z parkovišt  nahrazen zvýšeným prahem). Stávající p echod je narazen místem pro 
p echázení. 
 
Nov  je navržen propojující chodník od zastávky MHD k stávajícímu u pošty podél ulice Hviezdoslavova         
a prodloužen k místu pro p echázení je chodník ul.Podjavorinské u jižní strany polikliniky. 
Na základ  prov ení parametr  autobusového zálivu pro zastavení kloubových autobus  v ul. 
Hviezdoslavova je navrženo prodloužení nájezdové i výjezdové hrany, ímž dochází i k mírnému 
prodloužení vlastní ploch pro zastavení kloubového autobusu, tyto parametry umož ují, aby celá 
autobusová souprava v . zadní ásti byla v zastávce mimo pás hlavní komunikace. 
P ilehlý chodník k ul Podjavorinské je rozší en do standardních parametr , 2 lampy VO jsou p emíst ny, 
jedna do p ilehlé plochy zelen , druhá do nov  navrženého betonového zálivu, navazujícího na p í ný práh 
vozovky. 
 
Likvidace deš ových vod v ešeném území je ešena vyspádováním zpevn ných pochozích i pojezdových 
ploch do sb rných št rbinových rošt , které jsou dále napojeny do stávajících p ípojek deš ové kanalizace.  
Jeden št rbinový roš  / kanálek lemuje pochozí chodník kolem st edového ostr vku (oválu). Rošty jsou 
uvažovány i v po átcích nov  navržených ramp a schodiš . Do severní polok ivky roštu je vyspárována 
plocha zahrnující zastávku MHD.  Další sb rný rošt je navržen na hran  mezi parkovišt m u pošty a 
navrženou tržní plochou (sbírá ást deš ových vod z tržní plochy). Jako místo p ipojení t chto prvk  
odvod ovacího systému mohou sloužit koncep n  stávající p ípojky do hlavního adu deš ové kanalizace 
v ul. Podjavorinské a sice stávající p ípojku v lokalit  „parkovišt  pošta“ pro odvod deš ových vod ze 
západní a severní ásti ešeného území a další p ípojku v míst  parkovišt  s kolmými stáními u polikliniky 
ve stejné ulici. P edpokládá se, že pro optimalizaci délky napojovacích míst bude n které z t chto p ípojek 
vhodné prodloužit. Podrobn jší ešení bude zpracováno v dalším stupni PD. 
Velikost navržených zpevn ných ploch je v sou tu porovnatelná se sou tem zpevn ných ploch stávajících, 
tedy vody odvád né do deš ové kanalizace (v ešené ploše je v sou asnosti n kolik stávající vpustí 
s p ípojkami do páte ní trasy kanalizace v ul. Hviezdoslavova i Podjavorinské) bud p ibližn  ve stejném 
množství. Likvidace tohoto typu vod ze zpevn ných ploch pomocí vsaku prost ednictvím reten ních nádrží 
není v ešeném území možná a to s ohledem na inženýrské sít  p edevším pak s ohledem na skute nost, 
že hloubení jam pro nádrže by narušilo ve velké mí e ko enový systém vzrostlé zelen  v ešeném území. 
P edpokládané podmá ení p dy by pak pravd podobn  p isp lo zásadn  k jejímu ohrožení a stabilit  
(riziko vyvrácení strom  i uhynutí zm nou míry vlhkosti v p d  v okolí ko enového systému).   
Stejn  jako dosud se áste n  deš ové vody budou vsakovat p irozen  v travních plochách. 
 
Mobiliá  ve ejného prostranství / parkové plochy  
Designový m stský mobiliá , jakými jsou lavi ky (p íp. i sestavy sezení), odpadkové koše, stojany na kola 
atd. je volen v jednoduchém tvarosloví, p im ené ekonomické hladin  s ohledem na dostate nou míru 

stálosti, interval údržby, odolnost proti vandal m a také díky hmotnosti eliminaci možnosti jeho zcizení. 
Svým tvaroslovím mobiliá  vyjad uje p ímost, jednoduchost a ú elovost v duchu funkce ve ejného prostoru, 
který je sou ástí obytného souboru sídlištního typu. Díky nabídce variantních sestav z  jednotlivých 
komponent  betonového mobiliá e je možno vytvo it ve vyvýšené klidové parkové zón  originální, pro dané 
místo a prostor adekvátní sestavy. Pro tento ú el je uvažováno s použitím mobiliá e od eského výrobce 
Presbeton. Samostatn  stojící lavi ky (nap . p i komunikaci vedoucí k poliklinice nebo u zastávky i pošty, 
jsou navrženy v jednoduchém elegantním tvaru a konstrukci v kombinaci d eva a kovu, vandaluvzdorné 
(nap . lavi ka Sadka od výrobce MobiliarPro.cz). Odpadkové koše a stojany na kola sledují jednoduchý 
design a trend základního mobiliá e. Koše jsou navrženy betonové (nap . koš betonový s horním kovovým 
krytem STROK od výrobce MobilarPro.cz), stojany na kola kovové (nap . VELO od výrobce MM Cite).  
 
Tržní místo 

Studie je zpracována ve dvou variantách, a to s umíst ním tržního místa v etn  p íjezdu k n mu a bez 
umíst ní tržního místa.  
Varianta s využitím tržního místa i bez jeho využití navrhuje polohou a rozsahem nov  formulovanou 
zpevn nou plochu z betonové dlažby, vymezenou na severní a jižní stran  zelení, v západní pak 
parkovišt m, v hran  východní pak voln  p echází v prstenec zpevn né komunika ní plochy, okolo 
st edového oválného ostr vku se vzrostlou zelení. Varianta s tržním místem umož uje umíst ný prodejních 
stánk  (cca 7 až 9 ks). Vjezd na tržní plochu je možný sklopením zahrazovacího sloupku na ploše jednoho 
ze dvou parkovacích míst pro invalidy na ploše parkovišt  pošty. 
P i severním a jižním okraji zpevn né plochy (tržního místa) jsou navrženy t i lavi ky s op radly (nap . 
lavi ka Sadka od výrobce MobiliarPro.cz) a odpadkový koš. 
 
V ešeném území p i ul. Hviezdoslavova je v sou asnosti situována zastávka MHD. P íst ešek stávající 
nahradil p vodní, který byl sou ástí v tšího objektu krytého schodišt , které bylo v nedávné dob  
odstran no. Jeho podoba, se  funk n  vyhovující, je do asná. V rámci regenerace ve ejného prostranství 
se nabízí možnost integrovat do n j i nové ešení v podob  tzv. chytré zastávky v rámci sou asného 
uživatelsky komfortního trendu (projekt Smart City). 
V krajích zpevn né plochy zastávky MHD u ul. Hviezdoslavova (východní a západní) je navržena 
plakátovací lavi ka (1 ks) a infotabule s mapou (1 ks). 
 
D ležitou roli hraje a sou ástí mobiliá e se stává osv tlení parkov  upravené plochy ešeného území 
(stožárová svítidla VO, svítidla zabudovaná do st ny nebo do terénu), všechna s ohledem na ekonomi nost 
provozu v provedení LED.  Jednotlivé prvky osv tlení jsou navrženy jako typové, v jednotném designovém 
duchu v barv  šedost íbrné. Podrobn ji – viz samostatná kapitola „osv tlení“. 
 
Kontejnerové stání t íd ného odpadu je upraveno (mírn  posunuto, ím je eliminováno problematické 
stávající ešení, kdy kontejnerové „hnízdo“ zasahovalo do rozhledového trojúhelníku do výjezdu 
z parkovišt  a od pošty. Kapacitn  z stává beze zm n. Další kontejnerové stání (2 kontejnery pro sm sný 
odpad) je pak možné umístit v ulici Vejvanovského do zelené travní plochy v návaznosti na chodník. 
 
Pozn.: Po demolici objektu p vodního venkovního schodišt  se zast ešením vznikla krom  otev ené plochy 
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v návaznosti na p ší koridor od zastávky MHD jižním sm rem i situace, kdy došlo k odhalení západní 
fasády budovy polikliniky s venkovním schodišt m, vedoucím do 1.NP a 1.PP budovy. Tato situace, kdy 
bylo odstran no p ekrytí p edevším schodišt  do 1.PPa navazující plochy na úrovní PP  u vstupu do 
budovy, vyžaduje návrh ešení, které by zabránilo pr niku, stékání deš ových vod na tyto prvky a do 1.PP. 
Jednoduchým ešením v konceptu udržení utilitárního a kompaktního ešení celého širšího ve ejného 
prostoru m že být jednoduchý p íst ešek  z ocelové konstrukce se slupky typu „pergola“ s plochou st echou 
pouze v mírném spádu s krytím z polykarbonátu, v p dorysné ploše, která umožní minimáln  p ekrytí 
schodišt  vedoucího do 1.PP a navazující plochy u vstupu do tohoto podlaží. 
 
E. Zele   
 
Stávající stav 

Základním výchozím podkladem pro ur ení míry a rozsahu zásahu do stávající zelen  a vodítkem pro nový 
ideový návrh rekonstrukce zelen  na ve ejném prostranství je orienta ní pasportizace zelen  v ešeném 
území, zpracovaná v 9/2017 OŽP Praha 11 za ú elem vymezení p edb žných podmínek a doporu ení 
d evin (strom  a ke ových skupin), které je nutno zachovat, odstranit, p ípadn  odstranit áste n  nebo 
podmíne n .  
 
Koncepce 

Základním aspektem pro návrh, vyplývajícím z výše zmín né orienta ní pasportizace, je d kladn                 
a s rozvahou p istupovat k rozhodnutí o kácení vzrostlých strom  i odstra ování ke ových skupin. Je 
navrženo odstran ní minimálního množství neperspektivních nebo samovoln  vzrostlých d evin.  
Návrh tak zachovává základní princip p vodního ešení zelen  a stromových i ke ových skupin. 
Nov  tuto stávající výsadbu dopl uje pouze n kolik dalších strom , jeden je dosazen p ímo do terénu - 
travní plochy ve vyvýšeném st edovém ostr vku mezi stávající vzrostlé stromy, další stromy v ad , 
navozující dojem jednostranné aleje, jsou v ešeném území vysazeny podél ulice Hviezdoslavova. 
Cílem návrhu revitalizace stávající zelen  a nové výsadby je dotvo ení atraktivní, p ehledné, p irozen  
stromy i ke i osázených ploch ve dvou základních výškových úrovních, které budou rovn ž skýtat lokální 
stín díky korunám strom  v odpo inkových plochách, vybavených mobiliá em pro sezení.  
 
Návrh kácení 

Odstran ní vybrané zelen  z d vodu zdravotního stavu i nového koncep ního ešení, zahrnuje: 
zdravotní probírku skupiny druhov  rozmanitých strom  v ešeném území s ponecháním a 
ošet ením v tšiny strom . Ošet ení zelen  – všechny ponechané stromy budou odborn  ošet eny.  
odstran ní n kolika strom , dožívajících, neperspektivních ke ových porost  za ú elem prosv tlení 
a p ehlednosti prostoru v rámci jeho nového kompozi ního a provozního ešení.  

 
Návrh výsadeb 

V ploše p i jihovýchodním okraji centrálního oválného ostr vku je navržen k dosadb  strom s kompaktní 
korunou a atraktivním podzimním zbarvením list  (nap .javor babyka Acer campestre „Elsrijk“). Z d vodu 
bezpe nosti je po obvodu této oválné klidové zóny se zelení navržena výsadba stálezeleného živého 
st íhaného plotu výšky cca 0,7 m, simulující zábranu proti pádu z výšky max 1,1 m). 

Nové stromy budou vysazeny – dopln ny podél ulice Hvezdoslavova. Tyto stromy z kategorie 
malokorunných strom , jež jsou zajímavé kv tem, listem i stavbou koruny a mají p im ené nároky na 
prostor ko enového balu. Jedná se nap . okrasný bezplodý kultivar t ešn  pta í (Prunus avium „Plena“), jež 
budou velmi atraktivní v dob  kv tu i na podzim p i prom nlivém a výrazném zabarvení list  a v lét  vytvo í 
p íjemný a pot ebný stín.  
 
F. Ve ejné osv tlení – návrh 
Osv tlení ve ejného prostranství v ešeném území dotvá í celkový výtvarn -architektonický koncept, 
zárove  má podpo it bezpe nost a p ehlednost prostoru ve ve erních a no ních hodinách.  Koncepce 
po ítá se zachováním osv tlení stožár  VO p i ulici Podjavorinské, v n kterých p ípadech je ale pozice 
mírn  posunuta. Stávající stožáry se svítidly parkového osv tlení v prostoru mezi soub žnými ulicemi 
Hviezdoslavova a Podjavorinské v sou asnosti nedosta ují po tem a v d sledku ani osv tlenou plochou 
dostate n  pokrýt celé ve ejné prostranství v . eventuelního tržního místa tak, aby bylo i v no ních 
hodinách p ehledné a bezpe né. Proto budou nahrazena stávající svítidla na stožárech novými a p edevším 
dopln na o další. S tím souvisí i zrušení stávající v tve VO v . kabeláže a nahrazení novou, kdy svítidla 
navržená (nap . Philips Citysoul) jsou designová, s ekonomickými zdroji typu LED, volenými tak, aby 
umožnily svými charakteristikami - parametry optimáln  pokrýt konkrétní místo, plochu.  
Další typ svítidel typu LED p edstavují svítidla zabudovaná do žb reliéfní st ny, lemující - vymezující  
centrální oválný ostr vek se zelení. Tato zabudovaná svítidla osv tlují i schodišt  a rampy, které jsou 
sou ástí centrálního objektu.   T etí typ svítidel návrh uvažuje využít pro scénické parkové osv tlení, kdy 
pomocí vestavného zemního LED svítidla bude akcentován navržený um lecký objekt (socha) a významný 
solitér (strom), které jsou rovn ž sou ástí klidové oválné plochy zelen .  
 
 
G. Pravidla pro p ípadné rozmíst ní  staveb a za ízení pro informaci a reklamu 

  Umíst ní reklamních a informa ních za ízení musí respektovat Stavební zákon, zejména u novostaveb  
    Autorský zákon a z hlediska ozna ení provozoven také Živnostenský zákon;  

  Za dodržování pravidel je zodpov dný vlastník objektu, vlastník pozemku nebo vlastník mobiliá e nebo  
    jiných prvk  technického za ízení;  

 Umíst ní reklamních a informa ních za ízení na objektech musí být v souladu s celkovou výtvarnou a  
    architektonickou koncepcí objektu a ve ejného prostoru.  
 
Místa se zákazem instalace reklamních za ízení 

 oplocení, op rné zdi a zídky;  
 sloupy ve ejného osv tlení, dopravní zna ky, rozvodné sk í ky;  
 m stský mobiliá  – koše, lavi ky, stojany na kola apod. s výjimkou mobiliá e, který je pro tento ú el p ímo   

   konstruk n  a designov  uzp soben (nap . reklamní lavi ka);  
 zastávky m stské dopravy, pokud k tomu nejsou konstruk n  a designov  uzp sobeny  

 
Instalace rozm rných a velkoplošných reklamních a informa ních za ízení v rámci mimo ádných 
komer ních propaga ních kampaní je nep ípustná i za p edpokladu jejich krátkodobého umíst ní na 
objektech nebo ve ve ejném prostoru. 
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Obrazovky, projektory, billboardy a jiné nosi e reklamy druhotn  instalované  
na objektech, komunikacích nebo na m stském mobiliá i jsou v území nep ípustná, nebo  se nejedná o 
nutné firemní ozna ení. 
 
 
H. Etapizace výstavby 
S ohledem na provozní a prostorové souvislosti, funkce jednotlivých ástí ešeného území (zastávka MHD, 
tranzitní koridory pro p ší), konfiguraci terénu (modelace v rozmezí do 1,2 m), stávající zele  (vzrostlé 
stromy), prostupnost ešeným územím pro p ší, které v d sledku determinují ekonomi nost ešení prostoru 
jako celku, není zásadní etapizace výstavby doporu ena.  
Díl í etapy, samostatn  vy lenitelné z celku, ovšem finan n  a rozsahem pouze mén  d ležité, m že 
p edstavovat ešení plochy zastávky MHD s úpravou zastávkového stanovišt  v zastávkovém pruhu (zálivu)  
( SN 73 6425-1), opat ení dopravního charakteru, jakými jsou nap . úprava vjezdu, resp. výjezdu 
z parkovišt  p e poštou se sm rovým ostr vkem a p í ným prahem, dále realizace p í ného prahu 
s p echodem p es ul.Podjavorinské p ed objektem p. 1601, prodloužení chodníku a realizace nového 
kontejnerového hnízda v úseku p ed, resp. za poliklinikou a chodník na jejím nároží v jihovýchodní ásti. 
 
 
 
I. Odborný odhad náklad   
 
Varianta I. – s tržním místem 
Náklady celkem (v . DPH)  7.750.000,- K  
 
 
Varianta II. – bez tržního místa 
Náklady celkem (v . DPH) 7.690.000,- K  
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