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Důvod zpracování: 

Důvodem zpracování podkladů je věcná a technická pomoc pro investora a zpracovatele 
projektové dokumentace na regeneraci vnitrobloku a současně uplatnění názoru MČ Praha 11 
na jeho budoucí využití a podobu.  

Popis místa a současné využití: 

Řešené území se nachází mezi ulicemi Matúškova, Schulhoffova, Brechtova a Květnového 
vítězství na území MČ Praha 11 v  k. ú. Háje. Majetkoprávní vztahy a seznam pozemků jsou 
v samostatných přílohách.  Řešené území je v prstenci panelových bytových domů a má výměru 
cca 2,8 ha.  

Celý terén řešeného území je prakticky rovinný, mírně se svažující severním směrem, u domu 
Matúškova čp. 782-7 je větší svah směrem ke vstupům do domu z vnitrobloku. Domy jsou 
do vnitrobloku orientovány okny obytných místností. Vnitroblok je prostupný sítí diagonálních 
pěších komunikací. Původní cesty mají asfaltový povrch, postupně doplňované cesty a přešlapy 
jsou z betonové zámkové dlažby různých tvarů a barev a betonových dlaždic. Na pozemku 
parc.č. 1120/43 v k.ú. Háje je nevyužívaná plocha s asfaltovým povrchem (cca 640 m²) 
pravděpodobně původně určená pro sportování (osazeny tři kovové kůly). Na pozemku 
parc.č. 1120/60 v k.ú. Háje je zpevněná nevyužívaná plocha s asfaltovým a betonovým 
povrchem (cca 430 m²) pravděpodobně původně určená pro posezení okolo centrálního prvku, 
který tč. chybí. Na pozemku parc.č. 1120/79 v k.ú. Háje je funkční ohrazené dětské hřiště 
pro nejmenší děti (cca 390 m²). V jihozápadní části řešeného území na pozemku 
parc.č. 1120/62 v k.ú. Háje je reklamní sloup. V severní části při jižním průčelí domů jsou 
drobné zahrádky a podélný odvodňovací žlab z betonových tvárnic. Zbytek území je zatravněn 
a osazen vzrostlou i postupně doplňovanou novou zelení, převážně stromy. Odvod dešťové 
vody je řešen převážně vsakem do travnatých ploch. V řešeném území se nacházejí inženýrské 
sítě – kanalizace dešťová, plynovod, vodovod, rozvody elektro (silnoproud a slaboproud), 
rozvod veřejného osvětlení a kolektor s teplovodem. Původní plocha pro sportování, funkční 
dětské hřiště a část dřevin se nachází na rozvodech inženýrských sítí nebo v jejich ochranném 
pásmu. Vnitroblok je vybaven lavičkami a odpadkovými koši. 

Vnitroblok je využíván pro odpočinek a krátkodobou rekreaci převážně obyvatel okolních 
domů – venkovní posezení, pobyt s malými dětmi na hřišti, venčení psů. Slouží též jako 
průchod od zastávky autobusu Brechtova severním směrem do sídliště a k nákupnímu centru 
„Blankyt“. 

Popis stávajícího stavu: 

Zpevněné povrchy cest a ploch jsou místy v dobrém stavu, asfaltové místy záplatované a místy 
propadlé, což způsobuje tvoření louží. Trávník je v přiměřeném stavu, je pravidelně strojně 
sečen. Vzrostlá zeleň je převážně v dobrém stavu, místy koruny stromů zastiňují veřejné 
osvětlení. Lavičky a koše jsou v uspokojivém stavu. 

Představa o novém využití: 
 
 
Představa místních obyvatel: 

Dne 08.11.2017 proběhlo sousedské setkání mezi zástupci městské části a místními obyvateli, 
a to za dvojím účelem.  
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• Představit nevyužitou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) z roku 2012 
na regeneraci tohoto vnitrobloku a zjistit, jaký na ni mají místní obyvatelé názor 
v roce 2017.  

• Zjistit, co si ve vnitrobloku přejí místní obyvatelé v roce 2017. Záznam ze setkání je 
v samostatné příloze. 

Obecná představa: 

Charakter využití by se neměl příliš měnit. Vnitroblok by měl být prioritně určen 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel nejbližšího okolí. Prostor by se měl vzhledově zkultivovat 
a tím i zatraktivnit pro místní komunitní život. Prostor by měl být pocitově jednotným celkem, 
veškeré funkce by měly být ve vzájemné harmonii. Řešené území musí zůstat i nadále průchozí 
pro obyvatele mířící od zastávky MHD Brechtova severním směrem do části sídliště, které již 
není MHD obslouženo. Parter by měl být z pohledu chodce přehledný a měl by zajišťovat větší 
pocit bezpečí. 

 

K podrobnější představě o novém využití (jednotlivé požadavky, náměty):  

1) Navrhnout variantní využití ploch č. 1 a 2 bez kolize s inženýrskými sítěmi a jejich 
ochrannými pásmy, bez kolize se stávající zelení a se zakomponováním požadavků 
ze sousedského setkání s místními obyvateli ze dne 08.11.2017 (min. 2 varianty). 

2) Na ploše č. 3 ponechat volnou louku. 
3) Prověřit vzájemnou polohu stávajícího dětského hřiště (plocha č. 4) a stávajících 

inženýrských sítí. 
4) Navrhnout doplnění veřejného osvětlení a upravit trasování stávajícího veřejného 

osvětlení tak, aby byly dostatečně osvětleny důležité komunikační a pobytové prostory. 
Návrh doložit souhlasným vyjádřením správce sítě. 

5) Navrhnout regeneraci komunikací a povrchů. Stanovit hlavní trasu pro průjezd obsluhy 
(úklid, údržba zeleně, vyvážení košů) a vozidel IZS.  

6) Zjistit druhovou skladbu dřevin, prověřit jejich stav a jejich polohu vzhledem k poloze 
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dřeviny, které budou v kolizi 
s inženýrskými sítěmi ve výkrese označit. Navrhnout generel zeleně – dřeviny nové, 
dřeviny k zachování, dřeviny k odstranění. Navrhnout řešení pro stávající dřeviny, které 
jsou v kolizi s inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy. To vše podložit 
dendrologickým průzkumem. 

7) Tvary travnatých ploch přizpůsobit strojnímu sečení. Navrhnout doplnění květinových 
či kombinovaných záhonů zejména v místech předzahrádek u bytových domů. 
Navrhnout možnou skladbu rostlin na těchto záhonech v několika variantách, a to 
takovou, aby se o ně mohli starat obyvatelé přilehlých domů, aby údržba byla snadná 
a aby záhony vypadaly dobře po celý rok. 

8) Prověřit odvodnění vnitrobloku, navrhnout případnou regeneraci či nové řešení. 
9) Navrhnout rekonstrukci a vhodné doplnění mobiliáře – lavičky, koše. Navrhnout další 

drobnou architekturu, která by byla pro tento vnitroblok jedinečná. 
10) Prověřit umístění pítka poblíž stávajícího dětského hřiště. 
11) Navrhnout řád parku (vnitrobloku) a jeho umístění. 
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Poznámka: 
Navrhované řešení vypracované v zadávacích podkladech musí být v souladu se všemi 
platnými normami, vyhláškami, předpisy. 

Rozsah řešeného území lze na základě zdůvodnění upravit. 
 
Před zpracováním návrhu je třeba ověřit stav a přesnou polohu inženýrských sítí v řešeném 
území. Veškerá veřejně dostupná projekční podkladová data jsou k výdeji na IPR, 
viz http://www.iprpraha.cz/clanek/1314/pravidla-poskytovani-dat  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/25/poskytovani-dat#.WkTgrE32azk. 
Nevyužitá projektová dokumentace pro stavební povolení z roku 2012 je zveřejněna 
na https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-
umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html pod č. lokality 
1 - Matúškova, Schulhoffova, Brechtova. 
 
Studie by měla obsahovat odhadovanou přibližnou cenu na realizaci. 
 
 
 
Přílohy: 
Mapy jsou na podkladu programu MISYS a mapové aplikace poskytované IPR Praha. 
 

1) Ortofotomapa s vyznačením řešeného území a ulic 
2) Katastrální mapa s vyznačením řešeného území 
3) Katastrální mapa s vyznačením řešeného území a inženýrských sítí 
4) Katastrální mapa s vyznačením řešeného území a majetkoprávních vztahů 
5) Seznam pozemků dotčených řešeným územím 
6) Problémový výkres na podkladu katastrální mapy 
7) Fotodokumentace stávajícího stavu 
8) Záznam ze sousedského setkání ze dne 08.11.2017 
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ešené území



                                                                                                                                                            3) Katastrální mapa s vyzna ením inženýrských sítí 
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4) Katastrální mapa s vyzna ením ešeného území a majetkoprávních vztah
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                                                                                       5) Seznam pozemků dotčených řešeným územím                     
 
 

 Matúškova, Schulhoffova, Brechtova 

čislo 
parcely  

k. ú. Háje 

druh              
pozemku 

využití 
pozemku 

vlastník 

Smlouva  
o výpůjčce  

mezi MHMP a MČ         
č. SM1200000884 

číslo nájemní 
smlouvy mezi      
MČ P11 a BD 

1120/1 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

    

1120/3 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  ANO   

1120/6 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/7 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/8 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000058 

1120/9 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/10 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000058 

1120/11 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000058 

      Městská část Praha 11     

1120/12 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000058 

      Městská část Praha 11     

1120/13 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000058 

      Městská část Praha 11     

1120/14 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000058 

      Městská část Praha 11     

1120/15 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000058 

1120/16 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000058 

1120/17 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000058 

      Městská část Praha 11     

1120/18 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000880 

      Městská část Praha 11     

1120/19 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000880 

1120/20 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000880 

      Městská část Praha 11     

1120/21 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000880 

      Městská část Praha 11     

1120/22 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/24 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/25 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   



1120/26 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0500002360 

      Městská část Praha 11     

1120/27 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0500002360 

      Městská část Praha 11     

1120/28 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0500002369 

      Městská část Praha 11     

1120/29 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0500002369 

1120/30 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0500002369 

      Městská část Praha 11     

1120/31 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000070 

1120/32 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000070 

      Městská část Praha 11     

1120/33 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000070 

1120/34 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000070 

      Městská část Praha 11     

1120/35 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Městská část Praha 11 

  
SM 0300000288 

1120/36 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000288 

      Městská část Praha 11     

1120/37 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000288 

      Městská část Praha 11     

1120/38 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/40 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000288 

      Městská část Praha 11     

1120/41 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA   SM 0300000288 

      Městská část Praha 11     

1120/42 ost. pl. zeleň 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Městská část Praha 11 

    

1120/43 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/44 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/45 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/46 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/47 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/48 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/49 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/50 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/51 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

1120/52 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/53 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/54 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/55 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/56 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/57 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/58 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     



1120/59 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/60 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/61 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/62 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/63 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/64 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/67 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

1120/68 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/69 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/70 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/72 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/73 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/74 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/75 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/76 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/77 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/78 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/79 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/80 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/81 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/82 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/83 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/85 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANO   

1120/87 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/88 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/89 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/90 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/91 ost. pl. ost. kom. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/92 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/93 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/94 ost. pl. zeleň HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

1120/95 ost. pl. jiná pl. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA     

      Městská část Praha 11     

 
 
 
Vypsáno celkem:  85 parcel katastru nemovitostí k. ú. Háje o celkové výměře 28 078 m2. 



                                                                                                                                                                          6) Problémový výkres na podkladu katastrální mapy

                                                                                                                                                         Matúškova, Schulhoffova, Brechtova 

                                                                                                                                                         zadávací podklady pro zpracování studie regenerace vnitrobloku 

     M ítko:  1:850                                                                                                                           Zpracoval: odbor územního rozvoje v 2018_01
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Plocha 1, asfaltové hřiště

Plocha 2, nevyužívaná asfaltová plocha

Plocha 3

1

Příloha č. 7



Plocha 4, stávající dětské hřiště

Ostatní

Osvětlení x stromy, křížení hlavních cest Frekventovaný chodník bez osvětlení

2

Příloha č. 7



Ostatní

Odvodnění u „zadních“ vstupů Matúškova 782-7

Pohled na „zadní“ vstupy Matúškova 782-7

Předzahrádky bytových domů Matúškova 782-7

3

Příloha č. 7



Ostatní

4

Příloha č. 7

Předzahrádky Květnového vítězství 772-6 

Chodníky
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Záznam ze sousedského setkání s občany  

Lokalita č. 1) Matúškova, Schulhoffova, Brechtova 

Místo konání ZŠ Květnového vítězství 1554 

Dne 08.11.2017 

 

 

1a) Co občanům v lokalitě vadí 

- nedostačující policejní dozor 

- nedostatečné veřejné osvětlení 

- sběr a úklid posečené trávy 

- velké množství keřů v blízkosti bytových domů – nebezpečí vykrádání 

- krmení holubů 

- chybějící přechod pro chodce přes ulici Květnového vítězství 

- špatný stav chodníků v okolí panelových domů 

1b) Co občané v lokalitě oceňují 

 přírodu 

 

 

2) Nad situací z původní projektové dokumentace – co by občané z nerealizovaného projektu 

„Regenerace vnitrobloku ulic Matúškova, Schulhoffova, Květného vítězství, Brechtova“ z roku 

2012 chtěli a co ne 

- čím méně mobiliáře, tím lépe 

- nechtějí lanovou věž 

- nechtějí multifunkční hřiště (část občanů) 

- nechtějí šachové a karetní stolky 

- nechtějí petanque 

- nechtějí čtenářský koutek 

- lépe udržovat stávající dětské hřiště 

 

 

3) Nad ortofotomapou řešeného území - co by občané chtěli 

- chodníky vyhovují tak, jak jsou 

- plochu pro inline, ne rampu jenom průjezd (okruh) 

- workoutové hřiště, případně posilovna pro seniory 

- cyklo jen pro děti 

- plochu pro venčení psů + více košů, zvýšit vysypávání 

- psí agility 

- více košů obecně 

- asfaltové plácky – malování dětí 

- posezení na lavičce – ano 

- řád parku 
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- nepřidávat stromy – navrhnout jejich údržbu 

- hřiště pro děti starší 10 let – např. trampolíny? 

- víceúčelové hřiště (část občanů) 

- pítko 

 

Zapsala: Ing. Jitka Kadlecová, OÚR, dne 15.11.2017 




