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A. Úvod 
Ve ejná prostranství tvo í systémovou kostru fyzické struktury urbánní roviny každého sídla a kvalita této kostry 
zakládá kvalitu zástavby. Struktura ve ejných prostranství je založena na kompozici a hierarchii (prostorové a 
sou asn  významové). Tam, kde struktura ve ejných prostranství schází, postrádá systém, fragmentuje i p echází ve 
vágní nedefinovaný charakter, ztrácí se základní urbánní kvalita sídla, spo ívající v kontinuit , homogenit , hierarchii. 
Skrze ve ejný prostor poznáváme kulturní hodnoty sídla, charakter jeho spole nosti i jednotlivých lidí. 
Ve ejná prostranství jsou tvá í m st, komunikující, zprost edkující vnit ní život navenek, reprezentující. S ur itou 
nadsázkou lze íci, že jaká jsou ve ejná prostranství, takové je m sto. Postavení kvality ve ejných prostranství do 
pop edí zájmu správy m sta a obcí je inem, který reprezentuje uv dom ní si jejího zásadního významu pro kvalitu 
sídla a života v n m. Je p ihlášením se k roli, která správ  m sta (m stské ásti) p ísluší, tj. k hájení a prosazování 
ve ejného zájmu. Je nezbytným prvním krokem a nastartováním procesu nápravy dlouhodobého stavu. Základem 
takového procesu je koncep ní p ístup k rozvoji ve ejných prostranství. 
 
Dnešní morální a fyzický stav vnitrobloku, vymezeného ulicemi Matúškova, Schulhoffova, Brechtova a Kv tnového 
vít zství je neuspokojivý. Plocha ve ejné zelen  – ve ejného prostranství není p íliš p itažlivá a ztrácí potenciál plnit 
svoji funkcí ve ejného prostranství jako místa oddechu, relaxace a setkávání pro r zné sociální i v kové skupiny 
obyvatel. K tomuto zna n  p ispívá jednak absence dostate ného množství mobiliá e, jednak technický stav a 
struktura vybavení vnitrobloku, jeho cestní sít , což vyústilo ve skute nost, kdy tento stav neodpovídá sou asným 
p edstavám obyvatel m stské ásti i samosprávy. Souhrnn  ešeno, prostor vnitrobloku ve v tšin  jeho ástí se stal 
pouze pr chozí komunika ní plochou (vyjma d tského h išt ), n kde i s dodate n  vytvo enými, neregulovanými 
cesti kami, kde jeho p vodní funkce relaxace není z p irozených d vod  obyvateli lokality vyhledávána. 
Studie respektuje a rozvijí v konkrétních ešeních požadavek investora, když charakter využití by se nem l p íliš 
m nit. Vnitroblok by m l být prioritn  ur en pro krátkodobou rekreaci obyvatel nejbližšího okolí. Prostor by se m l 
vzhledov  zkultivovat a tím i zatraktivnit pro místní komunitní život. Prostor by m l být pocitov  jednotným celkem, 
veškeré funkce by m ly být ve vzájemné harmonii. ešené území musí z stat i nadále pr chozí pro obyvatele mí ící 
od zastávky MHD Brechtova severním sm rem do ásti sídlišt , které již není MHD obslouženo. Parter by m l být z 
pohledu chodce p ehledný a m l by zajiš ovat v tší pocit bezpe í. 
 
Výchozí podklady 

 
- dokumentace pro stavební povolení s názvem „Regenerace vnitrobloku Matúškova, Schulhoffova, 

Kv tnového vít zství a Brechtova – Háje, Jižní M sto, Praha 11“ / atelier architektury K-21, Mgr.Ing.arch. 
Zden k erný _ 2/ 2012. 

- dendrologický pr zkum  / Ing.Kalinová, ing.arch. erný_2/2012 
- pasportizace zelen  vnitrobloku  / OŽP M  Praha 11_5/2018 
- záznam ze sousedského setkání s ob any _11/2017 
- podkladová data – inženýrské sít  _5 až 6/2018 
- zadání investora M  Praha 11, specifikované v zadávací dokumentaci VZ,  ÚM  Praha 11, odbor územního 

rozvoje_01/2018 
- fotodokumentace ešené lokality, ortofotomapa  

 
B. Popis stávajícího stavu: 

ešené území se nachází mezi ulicemi Matúškova, Schulhoffova, Brechtova a Kv tnového vít zství na území        
M  Praha 11 v k. ú. Háje. ešené území je obklopeno panelovými bytovými domy a má vým ru cca 3,415 ha. 
Celý terén ešeného území je prakticky rovinný, mírn  se svažující severním sm rem, u domu Matúškova p. 782-7 je 

v tší svah sm rem ke vstup m do domu z vnitrobloku. Domy jsou do vnitrobloku orientovány okny obytných 
místností. Vnitroblok je prostupný sítí diagonálních p ších komunikací. P vodní cesty mají asfaltový povrch, postupn  
dopl ované cesty a p ešlapy jsou z betonové zámkové dlažby r zných tvar  a barev a betonových dlaždic. Na 
pozemku parc. . 1120/43 v k.ú. Háje je nevyužívaná plocha s asfaltovým povrchem (cca 640 m²) pravd podobn  
p vodn  ur ená pro sportování (osazeny t i kovové k ly). Na pozemku parc. . 1120/60 v k.ú. Háje je zpevn ná 
nevyužívaná plocha s asfaltovým a betonovým povrchem (cca 430 m²), pravd podobn  p vodn  ur ená pro 
posezení okolo centrálního prvku, který v sou asnosti chybí. Na pozemku parc. . 1120/79 v k.ú. Háje je funk ní 
ohrazené d tské h išt  pro nejmenší d ti (cca 390 m²). V jihozápadní ásti ešeného území na pozemku            
parc. . 1120/62 v k.ú. Háje je reklamní sloup. V severní ásti p i jižním pr elí dom  jsou drobné zahrádky a podélný 
odvod ovací žlab z betonových tvárnic. Zbytek území je zatravn n a osazen vzrostlou i postupn  dopl ovanou novou 
zelení, p evážn  stromy. Odvod deš ové vody je ešen p evážn  vsakem do travnatých ploch. V ešeném území se 
nacházejí inženýrské sít  – kanalizace deš ová, plynovod, vodovod, rozvody elektro (silnoproud a slaboproud), 
rozvod ve ejného osv tlení a kolektor s teplovodem. P vodní plocha pro sportování, funk ní d tské h išt  a ást 
d evin se nachází na rozvodech inženýrských sítí nebo v jejich ochranném pásmu. Vnitroblok je vybaven lavi kami a 
odpadkovými koši. 
Vnitroblok je využíván pro odpo inek a krátkodobou rekreaci p evážn  obyvatel okolních dom  – venkovní posezení, 
pobyt s malými d tmi na h išti, ven ení ps . Slouží též jako pr chod od zastávky autobusu Brechtova severním 
sm rem do sídlišt  a k nákupnímu centru „Blankyt“. 
Zpevn né povrchy cest a ploch jsou místy v dobrém stavu, asfaltové místy záplatované a místy propadlé, což 
zp sobuje tvo ení louží. Trávník je v p im eném stavu, je pravideln  strojn  se en. Vzrostlá zele  je p evážn  v 
dobrém stavu, místy koruny strom  zasti ují ve ejné osv tlení. Lavi ky a koše jsou v uspokojivém stavu. 
 
 
C. Architektonické ešení – návrh 
Zadáním investora byl úkol, aby studie p edstavila variantní ešení hlavních, d ležitých plochy vnitrobloku, 
ozna ených jako . 1 a . 2. Z tohoto d vodu jsou tato lokální území navržena ve dvou variantách, kdy ob  ásti jsou 
na sob  nezávislé a lze je kombinovat. Dopl kov  jsou pak jednotn  pro ob  varianty ešena plocha s ozna ením     
. 3, plocha  . 4 je stávající oplocené d tské h išt , které studie respektuje a integruje do celkového ešení území. 

Prvotní vliv na navrženou podobu lokalit . 1 a 2 má skute nost, že v ešeném území je množství inženýrských sítí, 
jejichž ochranná pásma je nutné respektovat. Z tohoto d vodu jsou ve studie vyzna eny i výsadby zelen , které jsou 
v konfliktu s ochrannými pásmy inženýrských sítí a m lo by být uvažováno o jejich odstran ní nebo p esazení. Studie 
identifikuje, lokalizuje tyto jednotlivé stromy nebo ke e, které se v této konfliktní situaci vyskytují v nemalé mí e, 
nicmén  jejich komplexní p esazení i pokácení ne eší práv  vzhledem k velké etnosti této situace, z tohoto hlediska 
se jedná pouze o jakousi rešerši stávajícího stavu. S výsledky této základní analýzy bude pot eba s ohledem na 
požadavky správc  sítí v budoucnu pracovat z hlediska údržby rehabilitace zelen  ve vnitrobloku zcela komplexn  a 
plánovan .  Pasportizace zelen , vypracovaná v kv tnu 2018 OŽP M stské ásti Praha 11, kterou dostal zpracovatel 
od investora k dispozici, tuto skute nost konfliktu výsadeb s inženýrskými sít mi a jejich ochrannými pásmy ne ešila, 
stromy i ke e, doporu ené ke kácení i p esazení jsou v ní identifikovány v mnohem menší mí e, než by bylo nutné 
práv  s ohledem na inženýrské sít  a jejich ochranná pásma.  
V obou variantách ešení lokalit . 1 a . 2 je charakter využití navržen jako klidný, odpo inkový. Prioritn  je 
uvažováno s krátkodobým pobytem obyvatel nejbližšího okolí.  Varianty kombinují funkce ist  relaxa ní, oddychové 
pro matky s d tmi, mládež i seniory s funkcí rekrea n  sportovní (víceú elové h išt , workout, stolní tenis).  Vnitroblok 
z stává i v nov  navržené podob  nadále pr chozí, respektuje hlavní p ší tahy, kdy u n kterých zúžením, u jiných 
rozší ením je revidována jejich hierarchie a funk nost, nároky na pojezdové vlastnosti. Dopln ním ve ejného 
osv tlení, ešením barevnosti povrch  dostávají tyto p ší tahy jasn jší strukturu. V tšina chodník  je pojezdových pro 
vozidla do 3,5 t, z d vodu údržby zelen  a celého vnitrobloku.  



 
Revitalizace vnitrobloku Matúškova_Schulhoffova_Brechtova, k.ú.Háje, Investor: M stská ást Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4,  I : 00231126 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE / erven 2018 
 

 
Ars Fabrica,s.r.o., Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4 

Ing. Mgr.akad. arch. Ivo Kraml - autorizovaný architekt KA (02940), Ing.arch.MgA. Kv ta ulejová  / Zele : Mgr. Vladimir Ledvina 

3 

Samostatným tématem, kterým se studie též zabývá, je koncept možného systémového ešení podoby p edzahrádek 
z hlediska plochy, tvaru i druhové skladby výsadby. Návrh tak v d sledku cílí p edevším na vytvo ení p ehledného 
parteru s ohledem na bezpe nost i údržbu vnitrobloku.  
 
Architektonická idea revitalizace vnitrobloku vychází z t chto požadavk , zásad a poznatk : 
- návrh variantního využití ploch . 1 a 2 bez kolize s inženýrskými sít mi a jejich ochrannými pásmy, bez kolize se    
  stávající zelení a se zakomponováním požadavk  ze sousedského setkání s místními obyvateli ze dne 08.11.2017   
  (2 varianty). 
- na ploše . 3 ponechat volnou louku. 
- prov ení vzájemné polohy stávajícího d tského h išt  (plocha . 4) a stávajících inženýrských sítí. 
- návrh dopln ní ve ejného osv tlení a upravit trasování stávajícího ve ejného osv tlení tak, aby byly dostate n    
  osv tleny d ležité komunika ní a pobytové prostory. Návrh doložit souhlasným vyjád ením správce sít . 
- návrh regenerace komunikací a povrch . Stanovit hlavní trasu pro pr jezd obsluhy (úklid, údržba zelen ,    
   vyvážení koš ) a vozidel IZS. 
- zjišt ní druhové skladby d evin, prov ení jejich stavu a jejich polohy vzhledem k poloze inženýrských sítí a jejich   
   ochranných pásem. D eviny, které budou v kolizi s inženýrskými sít mi ve výkrese ozna it. Navrhnout generel  
   zelen  – d eviny nové, d eviny k zachování, d eviny k odstran ní. Navrhnout ešení pro stávající d eviny, které jsou  
   v kolizi s inženýrskými sít mi a jejich ochrannými pásmy.  
- tvary travnatých ploch p izp sobit strojnímu se ení. Navrhnout dopln ní kv tinových i kombinovaných záhon   
   zejména v místech p edzahrádek u bytových dom . 
- navrhnout možnou skladbu rostlin na t chto záhonech v n kolika variantách, a to takovou, aby se o n  mohli starat  
   obyvatelé p ilehlých dom , aby údržba byla snadná a aby záhony vypadaly dob e po celý rok. 
- prov ení odvodn ní vnitrobloku, navrhnout p ípadnou regeneraci i nové ešení. 
- návrh rekonstrukce a vhodného dopln ní mobiliá e – lavi ky, koše. Návrh další drobné architektury, která by  
  byla pro tento vnitroblok jedine ná. 
- prov ení umíst ní pítka poblíž stávajícího d tského h išt . 
- návrh ádu parku (vnitrobloku) a jeho umíst ní. 
 
Varianta I.: Studie v této variant  navrhuje využít lokalitu . 1 (se stávající živi nou plochou) pro kombinovanou 
volno asovou funkci sportovní a oddychovou pro více v kových skupin i generací (workout, stoly na ping pong, 
seniorské fitness prvky, dosadba zelen ). Stávající živi ná plocha bude odstran na, nov  je plocha vymezena a prvky 
umíst né tak, aby reflektovaly ochranná pásma inženýrských sítí. Zóna je vymezena nízkým živým plotem. 
Nakombinovaná ze 3 barev šestihranné dlažby je áste né kruhová plocha zádlažby kolem stromu s kruhovou 
lavi kou v lokalit  . 1. Lokalita . 2 v této variant  navrhuje v míst  stávající zpevn né plochy sezení, ur ené 
p edevším pro matky s d tmi, dráhu pro malé kolob žky a  odrážedla pro d ti. Sou ástí je i plocha pro piktogramy, 
aplikované v barvách na živi ném povrchu (herní grafika).  
 
Varianta II.: V této variant  studie navrhuje využití lokality . 1 pro relaxa ní sport, s tím že herní živi ná plocha je 
nov  orientována ve sm ru sever jih, ím je eliminován konflikt s inženýrskými sít mi a jejich ochrannými pásmy. 
V této lokalit  jsou navrženy rovn ž 2 stoly na stolní tenis. Samotné h išt  je po obvodu obehnáno nízkým plotem a 
navazující výsadbou živého plotu. Lokalita . 2 je pojednána jako ist  oddychová, relaxa ní pro všechny v kové 
skupiny, na d ti cílí do vnit ku soukruží navržená v p dorysné podob  k íže živi ná plocha s herní grafikou a 
vertikáln  osazený válce (plocha na kreslení – „tabule“). 
 
Návrh v obou variantách (I., II.) po ítá s odstran ním stávajících živi ných ploch v lokalit  . 1 a . 2 s odstran ním 
stávajících mnohdy porušených, strukturou a barvou nesourodých povrch  p ších komunikací s nerovnostmi.  Poloha 

válce (plakátovací plochy) v jihozápadní ásti ešeného území p i rozdvojování p ší komunikace z stává zachována. 
Respektováno ve stávající podob  z stává oplocené d tské h išt  v lokalit  . 4, a to i p es skute nost, že z ásti se 
nachází na trasách inženýrských sítí.  H išt  je pln  funk ní, vybavení herními prvky v dobrém stavu, tedy o jeho 
p dorysné úprav  s ohledem na inženýrské sít  lze uvažovat z hlediska rentability a hospodárnosti vynaložených 
investic na jeho realizaci v delším asovém horizontu po té, co bude kon it životnost herních prvk . 
Studie po analýze p ších tras, etnosti jejich užívání navrhuje krom  jejich nových povrch  v n kterých p ípadech i 
ší kové úpravy. Stávající komunikace v trase jih – sever, navržená v dob  vzniku z  hlediska ší e hlavní bude zúžena 
o 1 m na ší i 3,5m, když roli komunikace hlavní z hlediska etnosti pohybu p ších p edstavuje komunikace sm rem 
jihovýchodním od zastávky MHD Brechtova, která bude naopak cca ve 2/3 délky mírn  rozší ena (o 1 m) na ší i 3,5m.   
S ohledem na záv ry ze setkání s ve ejností a oživení jednotlivých ešených lokalit ve vnitrobloku dochází m.j. 
k dopln ní svítidel VO na ást trasy sm rem západním st edem ešeného území. Návrh zohled uje rovn ž nám t 
ve ejnosti na umíst ní pítka v blízkosti stávajícího d tského h išt . To je situováno v jeho relativní blízkosti, která je 
limitovaná možností jeho napojení na vodovodní ad a trasu této inženýrské sít . 
V centrální ásti vnitrobloku, blízko jeho pomyslného st edu, kde se protínají trasy v tšiny p ších komunikací, je 
integrována  do plochy .2 v obou variantách jejího ešení drobná architektura, která má ambici se stát pro tento 
vnitroblok charakteristická a jedine ná. Jedná se o 3 sestavy 3D prostorových árových – trubkových 3D objekt , 
osazených do terénu, s motivem blízkým d tem, mladé a st ední generaci (kolo, dvojkolo a kolob žka). Jednotlivé 
d lené elementy konkrétního kompletního obrazce – motivu jsou velikostn  navrženy a pozi n  umíst ny s odstupem 
za sebe tak, že chodec na p ší komunikaci má v jednom bod  možnost spat it tyto do té doby „abstraktní“ elementy 
v takové pozici -  sestav , kdy práv  ne ekan  vytvo í daný obrazec (nap . cyklo kolo).  T i místa v chodnících, kde 
lze takto motiv „p e íst“, budou vyzna ena bodov  barevn  výraznou „dlaždicí“ stejného tvaru jako je  šestihranná 
dlažba, použitá ve t ech barvách (výrobce B & BC a.s., šestihran, jemný - barvy žlutá, p írodní, bílá BC) na jejich 
povrch.  Návrh strukturuje z orienta ního i estetického d vodu trasy komunikací v odlišných barvách.  Významné 
trasy jsou vždy v jedné barv  šestihranné dlažby s tím, že ve významných místech k ížení se vždy dv  barvy 
promíchají.  V centrálním k ížení v centru vnitrobloku se pak takto ve v tší ploše promíchají všechny t i použité barvy. 
Šestihranná dlažba byla zvolena z tohoto d vodu a také pro své výhodné univerzální použití, p edevším 
v obloukových trasách atd., kdy sm r jejího kladení není z etelný. 
 
Bloky bytových dom  mají zatím spíše výjime n  v úsecích jednotlivých dom  malé p edzahrádky. Jedná se 
p edevším o blok dom  p i severní hranici ešeného území, kde jsou tyto p edzahrádky r zné zahradnické úrovn  a 
druhové skladby výsadeb, nicmén  již nyní jsou vhodnou ukázkou, p íkladem oživení a kultivace ve ejného prostoru 
samotnými obyvateli. Studie nazna uje možnost koncep ního ešení p edzahrádek z hlediska tvarového, ale rovn ž i 
z hlediska doporu ení druhové skladby výsadby pro jejich jednotlivé typy (kv tinový i kombinovaný záhon).  
 
Studie navrhuje záhonové výsadby krom  t chto p edzahrádek ješt  v místech, kde z stávají tzv. zbytkové plochy p i 
k ížení komunikaci a plocha je nevhodná pro r st trávníku a jeho údržbu. Stejn  tak jsou záhonové výsadby navrženy 
v plochách pod jednotlivými elementy 3D výtvarných objekt - drobné architektury  -  a to z d vodu eliminace možnosti 
p ístupu p edevším malých d tí k t mto prvk m.  Více viz odstavec  E. Zele . 
 
Jako áste n  problematické se z obhlídky na míst  jeví sou asné odvodn ní ásti tém  rovné plochy ve 
vnitrobloku, související s blokem dom  a jejich zadními vchody u ul. Matúškova. P ívalové dešt  si vyžádaly stávající 
ešení, které se jeví jako provizorní a ne p íliš funk ní, a to realizaci betonového žlabu podél bloku dom  s mírným 

odstupem od schodiš  zadních vstup  se zaúst ním do kanaliza ní vpusti s ocelovým roštem. Studie nabízí ešení 
koncep ní, související s navrženými p edzahrádkami a stávající „pavu inovou“ sítí p ešlapových p šin, vedoucích od 
jednotlivých zadních vstup  na legální p ší komunikaci.  Soub žn  s linií zástavby p ed vstupy do dom  a 
p edzahrádkami je navržen nový chodník v celé délce bloku, který svým zvýšeným obrubníkem vytvo í spole n  
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s realizací vsakovací drenáže podél vn jší hrany chodníku a v konci umíst nou akumula ní vsakovací plochou 
dostate nou zábranu proti p ívalovým deš m a riziku zatékání do snížených vstup  dom . Stávající p ešlapové 
chodní ky, nov  spojené s navrženým liniovým chodníkem, bariérou proti deš ovým vodám návrh ve v tšin  
legalizuje, v n kterých p ípadech je dopl uje nebo upravuje jejich trasu. Nov  jsou tvo eny šestibokou šedou 
betonovou dlažbou. 
Živi né povrchy chodník  jsou uvažovány s nosností pro pojezd údržbové a zahradnické techniky, p ípadn  vozidel 
IZS  s nosností do 3,5t. Hlavní trasa pro tento ú el navržena v orientaci jih sever vícemén  st edem ešeného území 
vnitrobloku. (nová ší e 3,5m, p vodní 4,5 m). 
 

Mobiliá  – varianta I., varianta II. 
Pro ob  varianty (I.a II.) je použit  designový m stský mobiliá , jakými jsou lavi ky (sestavy sezení), odpadkové koše 
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 obytného souboru sídlištního 
typu. Je uvažované s použitím mobiliá e od eského výrobce MM Cité, typ  Miela, parková lavi ka kruhová Radiano,  
koše odpadkové od eského výrobce Streetpark, typ Raila KRA2, Raila Dog SRD1, stojan na kola Rubik, info tabule 
Unitab. P i p ší komunikaci blízko h išt  je situováno pítko Hydro od eského výrobce MM Cité. 
 
D ležitou roli hraje a sou ástí mobiliá e se stává osv tlení parkov  upravené plochy vnitrobloku (stožárová svítidla 
VO), 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“. 
 
Mobiliá  – varianta I. 

V lokalit  s ozn. .1 jsou umíst ny tyto prvky: 
- venkovní cvi ební prvky - výrobce Colmex  (CX09, CX07, CX13) 
- venkovní cvi ební prvky - výrobce workout Colmex (WO 0203, WO 2802, WO 2901, 2402) 
- venkovní stolní tenis - výrobce Colmex  (CX16) 
V lokalit  s ozn. .2 jsou umíst ny tyto prvky: 
- válcový objekt jako popisovací tabule pro d ti 
 
Mobiliá  – varianta II. 

V lokalit  s ozn. .1 jsou umíst ny tyto prvky: 
- venkovní cvi ební prvky - výrobce Colmex  (CX03,CX09, CX07, CX13) 
- venkovní stolní tenis - výrobce Colmex  (CX16) 
V lokalit  s ozn. .2 jsou umíst ny tyto prvky: 
- válcový objekt jako popisovací tabule pro d ti 
 
 
E. Zele  – návrh 
Stávající stav 

Koncepce 

Základním výchozím podkladem pro ur ení míry a rozsahu zásahu do stávající zelen  a vodítkem pro nový ideový 
návrh rekonstrukce parkové plochy je dendrologický pr zkum / ing.Kalinová, ing.arch. erný_2/2012,  pasportizace 
zelen  vnitrobloku  / OŽP M  Praha 11_5/2018 a odborná prohlídka na míst  _6/2018.  
Základním aspektem pro návrh, vyplývajícím z t chto poznatk  spolu s analýzou stávající zelen  a její polohy ve 
vztahu k inženýrským sítím a jejich ochranným pásm m je d kladn  a s rozvahou p istupovat k rozhodnutí o kácení 

vzrostlých strom  i jejich p esadbách. Je navrženo pouze v minimální mí e odstran ní neperspektivních d evin         
a následná realizace nové výsadby d evin se zam ením na stromové patro též v minimální mí e. N které stromy, 
které jsou s konfliktu s inženýrskými sít mi, jsou p esazeny do nové pozice (mladé stromy), jiné ve v tší množství 
jsou i p es tuto skute nost ponechány na svých místech, protože jsou nap . vyššího vzr stu a o dalším postupu musí 
rozhodnout p íslušný odbor M  Praha 11. P i obnov  parteru vnitrobloku je v návrhu kladen d raz na zachování 
vzrostlých strom  v maximální možné mí e. Respektováním stávajícího principu v tších, scelených travních ploch 
jsou vytvo eny dobré podmínky pro strojní mechanizovanou se , snadnou a ádnou údržbu. 
Návrh zachovává základní princip p vodního ešení zelen  ve vnitrobloku. Nov  tuto výsadbu dopl uje výsadbou 
jednoho stromu ve variant  I. a to v reakci na p dorysné, funk ní a prostorové ešení oddychové a relaxa ní plochy 
.1. V obou variantách je (v jednom p ípad  kolem h išt , v druhém okolo workoutu a pingpongových stol ) navržen 

nízký živý plot, vytvá ející do jisté míry soukromí a zamezující úniku mí  (mí k ) mimo tuto zónu. V obou variantách 
je vytvo ena ú elov  pod  3D výtvarnými objekty plocha z nízkých p dopokryvných rostlin s cílem zamezení vstupu 
do tohoto prostoru. Sou ástí nového ešení je doporu ující ideový návrh druhových výsadeb p edzahrádek p ed 
bytovými domy (nap . výsadba trvalek, cibulovin a okrasných trav do smíšených trvalkových záhon ). Podrobn ji je 
n kolik variant s možnou druhovou skladbou a ilustra ním vyobrazením p edstaveno v jednotlivých tabulkách 
(varianta A až E). Obecn  lze konstatovat, že cílem návrhu výsadby je vytvo ení atraktivní, p ehledné, p irozen  
stromy osázené plochy, rafinovan  lenité, která ale bude rovn ž skýtat lokální stín díky korunám strom  listnatých i 
jehli natých p i komunikacích a i v odpo inkových plochách, áste n  i v t ch, které jsou vybaveny jiným mobiliá em, 
než jsou samotné lavi ky.  S ohledem  na p edpokládanou vyšší zát ž trávníku pod senior fitness prvky v lokalit  .1 
je doporu eno použít k osetí travní sm s pro vysokou zát ž  v kombinaci s travní sm sí do stínu. 
 

Návrh kácení / p esadeb 

Odstran ní vybrané zelen  z d vodu zdravotního stavu, polohy na inženýrských sítích i nového koncep ního ešení, 
zahrnuje: 

zdravotní probírku skupiny druhov  rozmanitých strom  ve vnitrobloku s ponecháním a ošet ením v tšiny 
strom  
odstran ní n kterých dožívajících, neperspektivních ke ových porost  za ú elem prosv tlení a p ehlednosti 
plochy vnitrobloku. 
p esadba n kterých strom  menšího vzr stu, které jsou pozi n  na inženýrských sítích  do nové adové 
pozice 

Ošet ení zelen  – všechny ponechané stromy budou odborn  ošet eny. 
 
 

Návrh výsadeb 

Lokáln  v místech pro zamezení p ešlap  nebo místech zbytkových ploch mezi komunikacemi, kde by 
pravd podobn  neujal trávník nebo bylo problematické jeho se ení, což je situace p edevším podél hlavní 
komunikace pro p ší severozápadním sm rem od zastávky MHD Brechtova, budou vysazeny smíšené št rkové nebo 
trvalkové záhony zamul ované sv tlým ka írkem, jež vyžadují pouze zcela minimální nároky na údržbu a p itom 
p sobí velmi silný okrasný efekt po dobu tém  celého roku. Záhony stejného typu jsou navrženy i pod 3D výtvarné 
objekty z d vodu omezení p ístupu k nim p edevším pro d ti. Jedná se o záhony typu „Silbersommer“ neboli záhony s 
vyšším stupn m autoregulace. Jsou to smíšené záhony trvalek, cibulovin a okrasných trav, kde v jednom záhonu 
roste náhodn  rozmíst no n kolik r zných druh  a tato sm s díky svému složení vytvá í zelenou plochu vysoce 
atraktivní po celý rok bez vysokých nárok  na údržbu. Rostliny se do t chto záhon  vysazují dle specifického plánu a 
mul ování se provádí vrstvou št rku bez mul ovací textilie. Do št rkových trvalkových záhon  budou navrženy 
konkrétní taxony rostlin a jejich sm si, vyzkoušené v Dendrologické zahrad  v Pr honicích a na jiných místech v R i 
v zahrani í v podobných typech záhon  a na podobných stanovištích.  
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Doporu ený sortiment rostlin 
latinský název eský název velikost v dosp losti (m) 
stromy   
Acer campestre javor babyka 12 
Acer platanoides 'Columnare' (sloupovitý) javor mlé   kv. sloupovitý 15 
Amelanchier lamarckii 'Ballerina' muchovník Lamark v kv. 6 
Platanus x acerifolia platan javorolistý 22 
Platanus x acerifolia 'Pyramidalis' platan javorolistý kv. sloupovitý 18 
Sorbus aria 'Lutescens' je áb muk 8 - 10 
ke e   
Euonymus fortuneii  'Emeraldn gold' brslen Fortune v kv. 0,6 
Euonymus fortuneii  'Emerald Gaiety' brslen Fortune v kv. 0,6 
Cotoneaster dammerii 'Eichholz' skalník Dammer v kv. 0,3 
Stephanandra incisa 'Crispa' korunatka klaná kv. 0,4 
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' pámelník Chenault v kv. 0,5 
Philatelphus sp. pustoryl sp. 2 - 3 
Spiraea x japonica 'Little Princess' tavolník japonský kv. 0,4 
Spiraea x bumada 'Anthony Waterer' tavolník bumald v kv. 0,6 
Viburnum bodnantense 'Dawn' kalina bodnantská kv. 1,5 - 2 
Weigela florida vajgélie kv tnatá 1,5 - 2 
 
Varianty kv tinových i smíšených zahrádek u bytových dom  (Z1 = var. A,B, Z2 = var.E,D,  Z3 = var.C,D) 
Smíšené št rkové trvalkové záhony s vyšším stupn m autoregulace 
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F. Ve ejné osv tlení – návrh 
Osv tlení ve ejného prostoru vnitrobloku a p edevším p ších komunikací 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 a jednotlivých pozic stožár  VO v ešeném území vnitrobloku podél frekventovaných p ších 
komunikací, p i emž  dv  jsou v nových pozicích, jedna pozice je odstran na..Další ty i nové pozice pro stožáry VO, 
dopl ující ty, které lemují p ší komunikace, jsou navrženy s ohledem vyhodnocení podn t  od ob an , žijících 
v míst  a rovn ž i s ohledem na pot eby dopln ní osv tlení „hluchých“ míst podél komunikací p i d ležitých p ších 
tazích. 
Nová svítidla jsou navržena op t na stožárech p im ené, nižší výšky, stejným typem je navrženo nahradit i veškerá 
stávající parková svítidla v ešeném území. Všechna s ohledem na ekonomi nost provozu budou v provedení LED.  
Jednotlivé prvky osv tlení jsou navrženy jako typové, v jednotném designovém duchu v barv  šedost íbrné (nap . 
Philips CitySoul gen2, symetrická na sloupech, bez výložníku). 
 
 
G. Odborný odhad náklad   
 
Varianta I. 
1. Demontáž mobiliá e 50.000,- K  (demontáž, odvoz do skladu OSM M  Praha 11) 
2. Cestní sí   2.300.000,- K  (odstran ní živice, dlažeb, pokládka nových povrch  (dlažba, úprava terénu) 
3. Demontáž stávajících povrch   800.000,- K  (odvoz na skládku, likvidace)  

4. Terénní úpravy 650.000,- K  (výkopy pro drenáž, drenážní systém se zásypem, návoz zeminy, ornice, humusu) 
5. Zele   200.000,- K  (kácení strom , ke , ošet ení stávajících strom , výsadba strom , ke , výsev trávníku) 

   Pozn.: bez p edzahrádek p ed domy 

6. Ve ejné osv tlení 150.000,- K  (demontáž elektr. za ízení, kabelizace, svítidla VO na stožárech typu LED, parková)  
7. M stský mobiliá   800.000,- K  (lavice, lavi ky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, workout, senior fitness 

prvky, stoly na stolní tenis, stojany na kola, válcová kreslící plocha, kreslená herní grafika, 3D prostorové objekty v . 

um lecké licence, pítko) 
8. povrchy oddychových ploch 300.000,- K  (pryžový povrch kolob žkové dráhy, živi ný povrch) 
 
Náklady celkem (bez  DPH)  5.250.000,- K  
 
 
Varianta II. 
1. Demontáž mobiliá e 50.000,- K  (demontáž, odvoz do skladu OSM M  Praha 11) 

2. Cestní sí   2.300 000,- K  (odstran ní živice, dlažeb, pokládka nových povrch  (dlažba, úprava terénu) 

3. Demontáž stávajících povrch   800.000,- K  (odvoz na skládku, likvidace) 
4. Terénní úpravy  650.000,- K  (výkopy pro drenáž, drenážní systém se zásypem, návoz zeminy, ornice, humusu) 
5. Zele   200.000,- K  (kácení strom , ke , ošet ení stávajících strom , výsadba strom , ke , výsev trávníku) 

    Pozn.: bez p edzahrádek p ed domy 

6. Ve ejné osv tlení 150.000,- K  (demontáž elektr. za ízení, kabelizace, svítidla VO na stožárech typu LED, parková)  
7. M stský mobiliá   700.000,- K  (lavice, lavi ky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, oplocení multifunk ního 

h išt , senior fitness prvky, stoly na stolní tenis, stojany na kola, válcová kreslící plocha, kreslená herní grafika, 3D 

prostorové objekty v . licence, pítko) 
8. povrchy oddychových ploch  150.000,- K  (živi ný povrch) 
 
Náklady celkem (bez DPH)  5.000.000,- K  
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