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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 a nep ehlednost. 

ešené území se nachází na území M  Praha 11 v k.ú. Háje. Je vymezeno ulicemi Kosmická, Hor i kova, 
Mendelova. ešenou ást území tvo í dva propojené vnitrobloky, které mají vlastní charakter i koncepci 
ešení. I p esto je nutné ešit celé území ve vzájemné koordinaci. 

Severní vnitroblok je ohrani en ze severu obytným domem v ul. Mendelova .p. 538-543, z jihu obytným 
domem v ul. Hor i kova .p. 544-546 a objektem trafostanice, z východu objekty vybavenosti v ul. 
Mendelova .p. 554 a 555 a ze západu pozemkem parc. . 708, k.ú. Háje. 
Jižní vnitroblok je ohrani en ze severu obytným domem v ul. Hor i kova .p. 544-546 a objektem 
trafostanice, z východu ulicí Hor i kova, z jihu ulicí Kosmická a ze severozápadu pozemkem parc. . 708, 
k.ú. Háje. 
 
 
Obecn  o novém využití 
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 i vesnic. Komunikující, zprost edkující vnit ní život navenek, 
reprezentující. S ur itou nadsázkou lze íci, že jaká jsou ve ejná prostranství, takové je m sto nebo vesnice. 
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 i obce 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 
Cílem studie je d stojná funk ní i vzhledov  p íjemná regenerace dvou místn  významných ve ejných 
prostranství, která budou vzájemn  propojena, ale každé bude mít vlastní charakter a zp sob využití. 
Severní vnitroblok je ešen jako pr chozí s plochami pro odpo inek a jižní vnitroblok ešen jako klidový        
s místy pro aktivní odpo inek. Ob  prostranství z stávají nadále pr chozí pro p ší sm rem k místní 
vybavenosti s respektováním hlavního prov eného provozu, s rozumnou úpravou zelen  a pokud možno    
s minimálním zásahem do inženýrských sítí. 
 
Severní vnitroblok 
V rámci tohoto ešeného území se nachází pergola s kašnou (neznámý autor a název díla), tato sestava 
tvo í klidové jádro celého vnitrobloku. Dále se zde nachází nové oplocené d tské h išt  a vedle západní 
fasády bytového domu v ul. Hor i kova .p. 544 se nachází budova trafostanice. Z východu prostor 
uzavírají budovy místní vybavenosti tj. restaurace, obchod a rychlé ob erstvení. 
Celý vnitroblok se mírn  svažuje ze západu na východ. Výškový rozdíl je kompenzován usko ením v míst  
k ížení komunika ních koridor . V tomto míst  je terén zpevn n záporovou zídkou. V ešeném území se 

dále nacházejí celkem ty i schodišt . Hlavní komunika ní systém je mezi ulicemi Mendelova a Kosmická   
a ulicí Mendelova a obchodním zázemím u metra. Zpevn né plochy jsou p evážn  živi né a v prostoru 
pergoly je betonová dlažba. Ve ejná zele  se nachází na pozemcích parc. . 691/8-16, k.ú. Háje a parc. . 
691/1, k.ú. Háje. Je tvo ená solitérními stromy, stromo adími a ke ovými soubory. Stávající mobiliá  tvo í 
lavi ky, odpadkové koše, lampy a v prostoru mezi pergolou a obchodem se nachází torzo pítka a reklamní 
otá ecí hodiny. 
V ešeném území jsou vedeny inženýrské sít  – NN, VN, slaboproudu, kolektor s teplovodem, NTL 
plynovod, kanalizace splašková, kanalizace deš ová, vodovod. Lokalita je osv tlena stožáry ve ejného 
osv tlení, sou ástí jsou i oto né hodiny s reklamní plochou na stožáru. 
 
Jižní vnitroblok 
V rámci tohoto ešeného území se nachází dva betonové amfiteátry tvo ící hlavní charakteristický rys 
vnitrobloku. V tší amfiteátr, který se nachází na severu území, je tvo en velkou dlážd nou plochou (cca 260 
m2). Sou ástí plochy je i betonová zídka. Menší amfiteátr na jihu území je tvo en živi nou zpevn nou 
plochou (cca 185 m2), která je sou ástí komunika ních tras uvnit  vnitrobloku. Sou ástí plochy je i betonová 
zídka. Mezi ob ma amfiteátry bylo d íve umíst no d tské h išt  v podob  prolézacího d ev ného hradu, 
v sou asnosti je již odstran no. Celý vnitroblok je vytvo ený um lým návozem v severovýchodní ásti od 
ulice Hor i kova a svažuje se sm rem na jih k ulici Kosmická. Prostor je protkaný p šími komunikacemi. 
Veškeré komunikace jsou tvo ené zpevn ným živi ným povrchem. „P ešlapy“ jsou provedeny z betonových 
dlaždic. Ve ejnou zele  na pozemku parc. . 1209/1, k.ú. Háje tvo í solitérní stromy, aleje solitérních strom  
a spole né stromové a ke ové skupiny. V tšinovou ást pozemku parc. . 1209/1, k.ú. Háje tvo í travnaté 
plochy. Stávající mobiliá  tvo í lavi ky, odpadkové koše a lampy. 
Na pozemku parc. . 1209/1, k.ú. Háje se nachází místo pro umíst ní nádob na t íd ný odpad a jsou zde      
i nádoby pro smíšený odpad bytových dom  v ul. Hor i kova .p. 544-546 a 547- 549. 
V ešeném území jsou vedeny inženýrské sít  – NN, VN, slaboproudu, kolektor s teplovodem, NTL 
plynovod, kanalizace splašková, kanalizace deš ová, vodovod. Lokalita je osv tlena stožáry ve ejného 
osv tlení. 
 
 
Výchozí podklady: 

- zadání investora M  Praha 11, specifikované v zadávací dokumentaci VZ,  ÚM  Praha 11, odbor 
územního rozvoje_02/2018 

- ortofotomapa 
- orienta ní mapa zelen  v ešeném území (OŽP M  Praha 11) _2018 
- podkladová data – inženýrské sít  _9//2018 
- problémový výkres na podkladu katastrální mapy 
- tabulka vlastník  dot ených pozemk  
- fotodokumentace ešené lokality, ortofotomapa  
- Manuál tvorby ve ejných prostranství hl.m. Prahy (IPR)_2014 

      -      Prezentace OÚR z 24.8.2018 – gabion 
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B. Popis stávajícího stavu: 
Severní vnitroblok 
V p edchozích letech zde byla zna n  zanedbávána údržba, což zp sobilo snížení estetické atraktivity 
celého vnitrobloku. Pergola s kašnou jsou na základ  vizuálního pr zkumu v relativn  dobrém technickém 
stavu, ale už s pot ebou drobných oprav a revitalizace. D tské h išt , které je hojn  využívané, je v dobrém 
technickém stavu. Budova trafostanice je v provozu a nelze do ní nijak zasahovat bez souhlasu vlastníka. 
Místní vybavenost tvo í budova obchodu a rychlého ob erstvení a budova restaurace, která prošla v roce 
2017 kompletní rekonstrukcí. Tento fakt p isp l k tomu, že se prot jší objekt obchodu nyní jeví ješt              
v horším vizuálním stavu. V prostoru mezi pergolou a obchodem dochází ke k ížení komunika ních 
koridor . Záporová zídka v tomto míst  byla v havarijním stavu s absencí bezpe nostních prvk  a hrozilo 
tak nebezpe í úrazu pádem nebo zavalením, proto byla v nedávné dob  nahrazena novou gabionovou 
s dosadbou jednoho stromu v navazující ploše v horní úrovni gabionu. Schodišt , která se v ešeném území 
nacházejí, jsou p evážn  ve špatném technickém stavu. Komunika ní sm r mezi ulicemi Mendelova           
a Kosmická není ešen bezbariérov  a nájezdové rampy nespl ují technické podmínky pro využívání 
osobami se sníženou schopností orientace a pohybu. Veškeré zpevn né živi né plochy jsou ve špatném 
stavu. Jsou popraskané a v mnoha místech propadlé a prorostlé trávou a vegetací. Ve ejná zele  na 
pozemcích parc. . 691/8-16, k.ú. Háje je rozmíst ná nahodile a bez jakékoli koncepce. ást zelen  na 
pozemku parc. . 691/1, k.ú. Háje je koncipována do formy stromových alejí, ást je koncipována do 
jednotlivých spole ných stromových a ke ových skupin. Vlivem nedostate né údržby je ást zelen                
v p erostlém stavu a pozbývá esteticky pozitivní charakter. Stávající mobiliá  (lavi ky, odpadkové koše        
a lampy) je v opot ebeném stavu a nedostate ném množství. Fontána a pítko jsou nyní nefunk ní, reklamní 
otá ecí funk ní hodiny jsou v zanedbaném stavu 
 
Jižní vnitroblok 
Betonový základ v tšího amfiteátru je rozpraskaný, d ev né sedáky jsou prohnilé, v n kolika místech 
vylámané nebo chybí úpln . Velká dlážd ná plocha je zna n  prorostlá trávou a velké množství dlaždic je 
popraskaných a zni ených. Betonová zídka, která je sou ástí plochy, je posprejovaná grafity. Betonový 
základ menšího amfiteátru je rozpraskaný, d ev né sedáky jsou prohnilé a tém  všechny vylámané nebo 
chybí úpln . Zpevn ná plocha je živi ná a ve velmi špatném stavu. Betonová zídka je také posprejovaná 
grafity.  
P ší komunikace reflektují požadavky na pohyb obyvatel v území. Zpevn né živi né plochy jsou ve velmi 
špatném stavu, jsou popraskané, v mnoha místech propadlé, prorostlé trávou a vegetací. Betonové dlaždice 
tvo ící „p ešlapy“ jsou v dobrém stavu, ale neudržované. 
Ve ejná zele  je koncipována jako solitérní stromy a aleje solitérních strom  nebo do spole ných 
stromových a ke ových skupin. Druhové rozvržení je nahodilé. Vlivem špatného rozvržení a nedostate né 
údržby zelen  v severní a východní ásti vnitrobloku v p erostlém stavu a vytvá í tak prostory pro p ípadný 
vznik erných skládek. Ke e v tomto prostoru nejsou schopny svah dostate n  stabilizovat.  
Pro oba vnitrobloky platí obecn , že živi né povrchy jsou záplatované, místy nerovné (vznikají louže), 

áste n  narušené a pror stají trávou. Místy p er stá trávník p es okraje ploch. Zele  v obou vnitroblocích 
tvo í p evážn  vzrostlé stromy a ke ové soubory, které jsou naddimenzované. Trávník je se en a jeho 
kvalita a množství zatravn ných ploch odpovídá významu místa. V tšina vzrostlých d evin je v dobrém 
stavu, ást je v horším stavu, ást roste na vedení inženýrských sítí. Všeobecn  jsou parkové lavi ky 

funk ní, ale vzhledov  opot ebované. Rozmíst ní odpadkových koš  je nedosta ující hlavn  p i vstupu do 
vnitroblok . Stožáry ve ejného osv tlení jsou áste n  poni eny a v míst  propojení vnitroblok  u budovy 
trafostanice je dosah ve ejného osv tlení nedosta ující. 
 
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 , pokud možno s minimálním zásahem do inženýrských sítí. 
 
Severní vnitroblok 
Architektonická idea regenerace ve ejného prostranství vychází z t chto poznatk , zásad a doporu ení: 
- Zachovat a opravit pergolu, která tvo í klidové jádro celého vnitrobloku. 
- Zachovat d tské hojn  využívané h išt , které je v dobrém technickém stavu. V rámci zám ru pro istit  
  okolní zele , aby zde nevznikala místa pro ilegální skládky a pobyt osob bez domova. 
- Respektovat budovu funk ní trafostanice. 
- Revitalizovat východní vstupní prostor do vnitrobloku od ulice Mendelova. 
- Stanovit p ehlednou prostupnost území s ohledem na stávající užívané tahy a cíle v ešeném území i  
  mimo n j, stanovit hierarchizaci tah  a zajistit bezbariérovost území. 
- Nahradit p vodní zpevn né živi né plochy vhodnou alternativou (nap .: dlažba, nové živi né povrchy, …). 
- Revitalizovat stávající schodišt  a navrhnout rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
- Revitalizovat bezpe nostní prvky (zábradlí, …) a záporovou ze , p ípadn  nahradit vhodn jším ešením. 
- Navrhnout odvodn ní zpevn ných ploch. 
- Navrhnout optimalizaci ve ejného osv tlení. 
- Regenerovat a vhodn  doplnit stávající mobiliá . 
- Vhodn  upravit, doplnit nebo redukovat stávající zele . 
- Regenerovat fasády objektu místní obslužnosti (obchod a rychlé ob erstvení) ve vazb  na sousední     
  rekonstruovaný objekt (restaurace). 
- Regenerovat fasádu trafostanice na pozemku parc. . 699/1, k.ú. Háje 
 
Návrh po ítá s celkovou úpravou stávajícího ešeného území, p i emž princip stávajícího ešení a p ších 
tras z stává zachován. Jedná se p edevším o návrh nových typ  povrch  v tšiny p ších komunikaci 
(stávající ve velké v tšin  živi ný), náhradu poškozených op rných zídek za nové, stejn  tak o regeneraci   
a dopln ní mobiliá e, osv tlení a áste n  i zelen .  
D ležitým aspektem navrženého ešení je jednoduché, itelné strukturování i len ní 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 n  je možný ze základní plochy ve ejného prostranství, vždy po schodišti nebo ramp .   

ešení je determinováno i dalšími d ležitými aspekty, jakými jsou stávající zele  a její poloha, d ležité 
koridory pro p ší, vedoucí ešeným územím východozápadním a severojižním sm rem a v neposlední ad  
i konfigurace terénu, kdy ve dvou základných ástech území se m ní jeho výšková úrove  (dv  základní 
úrovn  s rozdílem cca 1,1m). K p ekonání výškového rozdílu slouží stávající jednoramenná schodišt           
a rampa. K objekt m .p.540-543 není dosud bezbariérový p ístup. S ohledem na tyto skute nosti je 
navrženo dopln ní rampy v západním kraji pergoly. Stávající schodišt , ústící do volného prostoru 
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z oddychové a komunika ní zóny mezi bloky dom  .p.540-543 a .p.544-546, je nov  rozší eno tak, aby 
více svojí polohou vytvá elo lepší optickou návaznost na otev ený obdélníkový prostoru u obchodního 
objektu Tesco a další jednotky obchodní i služeb v . restaurace v návaznosti na obdélníkovou plochu 
k ulici Mendelova. Toto ešení tak umož uje oproti sou asnosti o n co lepší optimalizaci koridor  p ších 
tah  se zachováním jejich stávajícího principu a sm rování z hlediska etnosti jejich využívání a cílových 
míst (MHD, obchody, objekty bydlení).   
K celkové kultivaci ve ejného prostoru má p isp t i doporu ení regenerace fasád trafostanice v západní 
ásti pak objektu místní obslužnosti (obchod a rychlé ob erstvení). Pro trafostanici studie doporu uje 

regeneraci fasády jednoduchou formou obnovy štukové omítky s nát rem v tlumené barevnosti anebo         
o n co finan n  náro n jší variantu formou prov trávané fasády z cementot ískových desek systému 
Cetris. Pro druhý zmín ný objekt doporu uje zlepšení jeho vzhledu oplášt ním p esahujícího pásu atiky nad 
p evážn  proskleným parterem výkladc  a to formou d ev ného obkladu nebo obkladu deskového (nap . 
fasádní konglomerované desky od výrobce Fundermax). 
 
Relaxa ní plocha / pergola a komunika ní plocha  
Hlavní funkcí áste n  parkov  upravené plochy v rámci tohoto ešeného území je funkce relaxa ní, klidová 
a to pro místní obyvatele i pro náhodn  pr chozí k  nákupnímu centru.  Tomu je uzp sobeno i celkové 
ešení této plochy, kdy respektováno je sou asné len ní, prvky drobné architektury (pergola, um lecké 

dílo) i základní komunika ní tahy. Pro podporu této idey je p edevším navržena áste ná vým na povrch  
p ších komunikací a zpevn ných ploch (vyjma plochy pod pergolou, která je považována i p es áste né 
poruchy za sou ást p vodního autorského architektonického ešení). Pro estetickou kvalitu a špatný 
technický stav je navrženo nahradit novým stávající sokl  - op rnou zídku v zadní ásti pergoly.  Stejn  tak 
je navrženo v rámci nového ešení sjednotit materiálov  rozší ením schodišt  podobu op rných zídek podél 
severojižní komunikace p ed objektem místní obslužnosti. V nedávné dob  byla jedna ást (úsek) již 
nahrazena lomeným gabionem s výplní z šedého kameniva, proto je doporu eno realizovat i další ást jako 
náhrada za zídku z bílých cihel ve stejném materiálu. Zárove  je však vzhledem k jisté robustnosti 
gabionové konstrukce doporu eno vysadit v ploše za hlavou zídek popínavé rostliny, které tyto konstrukce   
v blízkém asovém horizontu áste n  p ekryjí a p isp jí k lepšímu výrazu ve ejného prostoru. Zárove  je 
navrženo doplnit nebo rozší it za hlavou zídek plochy zelen  s výsadbami tak, aby nebylo nutné realizovat 
opat ení proti pádu (zábradlí kovové i živý plot), které zde v realizované ásti v dosavadní podob  pro toto 
kritérium chybí. Do rohu, vniklého p dorysným ešením nedávno dopln ného gabionu, je navrženo umístit 
d ev né roštové podium s lavi kou, když podium – roštový sokl p edzahrádky je již nyní hned naproti p šího 
komunika ního tahu p ed provozovnou restaurace.  áste n  nov  jsou ešeny z hlediska rozsahu ploch    
a vztahu k navazujícím komunikacím ob  plochy zelen  po obou stranách schodišt  mezi stávající áste n  
redukovanou a nov  dopl ovanou gabionovou zídkou. 
Technický stav d ev né pergoly na betonových sloupech a d ev ných roštových treláží, tvo ících opticky 
ást jejích zadních st n s cílem vést po nich popínavé rostliny, není dobrý, lokáln  je pak tém  havarijní, 

když vyklon ná nebo shnilá jsou zhlaví pergolových trám  v míst  napojení nebo osazení na sloupy. Povrch 
ze zámkové dlažby a prefabrikované „rošty“ kolem ady strom  v jejím kraji vykazují místy i zna né lokální 
nerovnosti. Studie doporu uje v blízkém asovém horizontu její celkovou rekonstrukci. V rámci ní by bylo 
dopln no i osv tlení tohoto jinak relativn  kvalitního architektonického prvku, charakterizujícího dob e dobu 
vzniku.  

Koncep n  z eteln ji je do stávajícího ve ejného prostranství s pergolou integrována i obdélníková plocha 
mezi dv ma bloky s partery obchod  a provozoven, a to díky s jednocení povrch , dopln ním výsadby        
a dopln ním i typem m stského mobiliá e. 
Bezbariérovost v tomto území je ešena nadále pomocí parametry vyhovující stávající rampy  de facto podél 
stávajícího gabionu v jihovýchodní ásti ešeného území, bezbariérovost z hlediska rozdílu mezi úrovní 
pergoly a úrovní terénu p ed domy .p. 540-543 je pro jejich obyvatele navržena pomocí umíst ní nové 
rampy na levém boku od stávající pergoly.  
Kultivaci ve ejného prostoru a jeho výrazové sjednocení podpo í i použití materiálu na bází d eva pro 
regeneraci fasády obchodu a rychlého ob erstvení a vytvo ení d ev ného roštového podia s lavi kou          
v rohové ploše stávajícího gabionu, když princip d eva i d evený dekor je již nyní použit na objektu 
restaurace a podia p edzahrádky p ed ní. 
Návrh lokáln  dopl uje zele  formou obnovy trávník , stromové výsadby i dopln ním záhon  
s p dopokryvnými rostlinami i jinými druhy. V p ípad  výsadby strom  se jedná o adu v obdélníkové ploše 
mezi restaurací a dalšími provozovnami místní obslužnosti, v p ípad  záhon  pak p edevším o pás zelen , 
nov  vsazený do stávající relativn  široké p ší komunikace, vedoucí od západu podél pergol. V minimální 
omezené mí e studie zele  redukuje (nap . odstran ní ke  p i stávající cihlové op rné zídce a sloupových 
hodinách s reklamou oproti obchodu s potravinami).  
 
P ší komunikace 

ešené území má v návrhu dva druhy komunikací.  Stávající živi né povrchy, aplikované v drtivé mí e ploch 
(vyjma plochy pod pergolou, kde je zámková dlažba), studie ve v tší mí e nahrazuje zámkovou dlažbou, 
(nap . zámková dlažba „cihla“ 20/10/6 v šedé p írodní barv ) respektující v kladecím spáro ezu  princip 
pravoúhlého rastru, dosud použitého v ploše pod pergolou. Nov  jsou takto navrženy krom  plochy mezi 
obchodními a provozními jednotkami a objekty služeb i plochy hlavních p ších komunikací (mezi objekty 
.p. 538-546, a .p. 554-546 a k ní kolmá plocha komunikace u objekt  .p. 554 a 555).  Studie navrhuje 

vytvo it v prvním p ípad , u prvn  zmín né komunikace, d lící linku mezi stávající a novou dlažbou v linii 
vždy mezi skružemi stávajících rošt  strom  p ed pergolou, a to v jejich polovin . Do komunikace, nov  
vyd d né zámkovou dlažbou umis uje linii zeleného pásu s dv ma krátkými p erušeními, k její jižní hran  
pak umis uje nový mobiliá  – lavi ky s op radly. Nov  je zámkovou dlažbou navrženo nahradit též živi ný 
povrch p ších komunikací, vedoucích do vchod  jednotlivých dom   .p. 544-546. 
Pozice svítidel ve ejného osv tlení, osv tlující komunikace a další v tší zpevn né plochy, z stává 
zachována. Bezbariérovost ešeného území je zajišt na stávající p irozenou rampou v návaznosti na 
gabion p ed objektem p.555, resp. 545 (tato rampa je nadále s živi ným povrchem). Dopln na je pak nov  
pro pot eby obyvatel dom  .p. 540 -543  krátká rampa v boku pergoly s povrchem ze zámkové dlažby. 
Likvidace deš ových vod v ešeném území je nadále ešena vyspádováním zpevn ných pochozích i 
pojezdových ploch do sb rných rošt  kanaliza ních vpustí, které jsou dále napojeny do stávajících p ípojek 
jednotné nebo deš ové kanalizace v kombinaci s p irozeným vsakem do zatravn ných ploch. Velikost 
navržených zpevn ných ploch je v sou tu pln  porovnatelná se sou tem zpevn ných ploch stávajících, tedy 
vody odvád né do deš ové kanalizace bude 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 
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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. Lavi ky v zón  pod odstávající pergolou jsou navrženy 
jednoduchého elementárního tvaru, z probarveného šedo erného betonu, bez op radla LA délky 2000mm, 
LA2 délky 600 mm (od výrobce Presbeton). Samostatn  stojící lavi ky (nap . p i p ších komunikacích          
a v zón  p ed a mezi obchody ve východní ásti), jsou navrženy v jednoduchém elegantním tvaru                
a konstrukci v kombinaci d eva a kovu, vandaluvzdorné (nap . lavi ka Miela od výrobce MM Cite). 
Odpadkové koše a stojany na kola sledují jednoduchý design a trend základního mobiliá e. Koše jsou 
navrženy betonové (nap . typ  DIAGONAL od výrobce MM CITE), stojan na kolo je navržen kovový (nap . 
Rubig od výrobce StreetPark). M íž ke strom m je navržena v  šedé barv  - tvercový p dorys roštu, strana 
1600mm, m íž se šesti pruty kolem kmene stromu (výrobce nap .MM CITE). 

V ešeném území je v sou asnosti umíst n také reklamní oto ný pouta  s hodinami, který je pro p ší, jdoucí 
od jihu po komunikaci podél objektu restaurace a obchodní jednotky dále do ulice Mendelova, k areálu 
Základní školy, do zna né míry zakryt ke i a v tvemi strom  a neplní ideáln  svoji informa ní a reklamní 
funkci. Proto návrh po ítá s jeho mírným pozi ním posunem blíže pr hledové komunika ní optické ose 
východ západ hlavního ve ejného prostoru. Vzhledem ke skute nosti, že se jedná o dochovanou technickou 
a designovou ukázku tohoto typu vybavení ve ejného m stského prostoru z devadesátých let 20. stol., je 
doporu ena p ed vým nou z modern jší k posouzení jeho repase. 
Um lecký objekt - vodní prvek pod pergolou v její východní ásti stejn  tak jako pítko nedaleko u schodišt  
jsou p es opakované servisní zásahy odstaveny z provozu z d vodu vandalismu. Um lecké dílo i p es to, že 
bylo p vodn  koncipováno práv  jako kinetický objekt s vodní hladinou, nadále áste n  plní svou 
estetickou funkci a ve ejný prostor oživuje. Je však doporu eno uvést oba tyto prvky do provozu v plné 
mí e, tak jak bylo uvažováno autorem nebo investorem p i jejich osazení na míst . V p ípad  vodního prvku 
pod pergolou bude vhodné instalovat technologii „vodního hospodá ství“ do nov  z ízené technologické 
šachty pro ekonomi nost provozu v blízkosti tohoto prvku na trase inženýrské sít  vodovodní p ípojky. 
 
Jižní vnitroblok 
Architektonická idea regenerace ve ejného prostranství vychází z t chto poznatk , zásad a doporu ení: 
- Revitalizovat, p ípadn  nahradit jinou plochou, velký a malý amfiteátr v etn  jejich zpevn ných ploch. 
- Návrh revitaliza ních úprav koncipovat do formy aktivního odpo inku pro mládež (nap . parkour) 
- Navrhnout odvodn ní zpevn ných ploch. 
- Navrhnout optimalizaci ve ejného osv tlení. 
- Regenerovat a vhodn  doplnit stávající mobiliá . 
- Vhodn  upravit, doplnit nebo redukovat stávající zele . 
- Zvážit možnost rozší ení parkovacích stání v jižní ásti vnitrobloku napojených na ulici Kosmická. 

Návrh po ítá s celkovou úpravou stávajícího ešeného území, p edevším pak se zásadní úpravou jeho 
st ední a severní ásti.  ešení je determinováno d ležitými aspekty, jakými jsou stávající vzrostlá zele      
a její poloha, d ležité koridory pro p ší, vedoucí ešeným územím od panelových dom  sídlišt  v jeho jižní 
hranici a v neposlední ad  i konfigurací terénu, kdy v r zných ástech území se m ní jeho sklon a výšková 
úrove . S ohledem na tyto skute nosti i záv ry, vzešlé z podn t  ve ejnosti, je zachovám charakter prostoru 
jako plochy relaxa ní a oddychové s prvky tranzitu pro p ší, nicmén  v tší d raz p i návrhu, modifikaci 
stávajícího využití plochy vnitrobloku byl kladen na optimalizaci p ších koridor  severojižním sm rem, kdy 
p edevším propojení diagonální s vyúst ní do lomení ul. Hor i kova s možností napojení na komunikaci 
vedoucí k lokálnímu centru s ob anskou vybaveností (obchod, restaurace atd.) dosud chyb lo. Zárove  byl 
kladen d raz na v tší p ehlednost v území z hlediska bezpe nosti, kdy objekty dvou lomených kaskád        
a zelená bariéra v kombinaci strom  a ke  byla v tomto ohledu jistou zát ží. Pro sou asnou podobu nebyla 
st edová a severní ást zelené plochy p íliš vyhledávána ve ejností. Návrh po ítá p i respektování 
základního principu rozložení terénu s vytvo ením t í základních zón z hlediska funkce, kdy p irozen  zóna 
jižní, v rovin , p i ul.Kosmická s parkovišt m podél ní je vy len na i díky zeleni a navrhované dosadb  
strom  jako plocha parková, oddychová pro všechny v kové kategorie, zvlášt  pak i pro seniory.  Horní 
polovina, nacházející se ve svahu, je pak nov  roz len na na dv  subzóny (relaxa ní v moderním, 
soudobém pojetí) a plochu sportovní (parkour). Tyto plochy jsou jednozna n  vymezeny novým 
diagonálním trasováním komunikací, když jejich p dorys má charakteristický trojúhelníkový tvar. Mezi tyto 
dv  plochy je zespodu „vklín na“ plocha p írodní louky s dopln ním zát žovým trávníkem ve zbytkových 
plochách po obvodu. Komunikace ponechané i nov  vedené územím mají dv  ší e s ohledem na etnost 
používání a význam t chto koridor  pro p ší. Ty po obvodu území (jih, západ) jsou ší e 3 m, s živi ným 
povrchem. Diagonální, obsluhující p edevším jednotlivé zóny ve svahu, jsou pak ší e 2 m, s povrchem         
z barevné zámkové dlažby. Jejich ást je pak v architektonickém konceptu lemována jednostrann  nebo 
oboustrann  zídkami z pohledového betonu v prom nlivých výškách, když áste n  je tento výrazový 
architektonický prvek použit z eteln ji ve v tší výšce jako sou ást ešení zóny „parkour“. V p ípad  
oboustranného lemování v severovýchodním rohu pak takové ešení umož uje vytvo ení zá ezu do meze 
(svahu) a nové vyúst ní chodníku v napojení do ulice Hor i kova. Sou ástí zóny „parkour“ je i do klínu 
vsazené d ev né pódium s n kolika schody, lavi kami z betonu bez op radel a dosadbou jednoho 
solitérního stromu za ním. V blízkosti je nov  umíst no rovn ž pítko. 
Téma „kosmos“ se objevuje v ešené lokalit  od jejího vzniku (ul.Kosmické), když nedaleko se nachází         
i sousoší kosmonaut , stanice metra Háje se d íve jmenovala Kosmonaut  a výtvarný prvek v blízkém 
severním vnitrobloku po pergolou pak také voln  znázor uje téma slune ní soustavy. Ve studii je toto 
„téma“ ideov  náznakov  zd razn no a propojeno s t mito atributy volbou druhu zatrav ovací i zámkové 
dlažby s mnoha kruhovými segmenty, voln  evokujícími body, hv zdy na vesmírné obloze. 
Navržené ešení v d sledku umož uje o n co lepší optimalizaci koridor  p ších tah  se zachováním jejich 
stávajícího principu a sm rování z hlediska etnosti jejich využívání a cílových míst (MHD, obchody, objekty 
bydlení). D ležitým aspektem navrženého ešení je jednoduché, itelné strukturování i len ní 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 n  je možný ze základní plochy ve ejného prostranství, vždy po schodišti nebo ramp .   
Významným solitérním prvkem p i ulici Kosmická v ploše zelen  je vertikální objekt výdech  VZT z metra, 
provedený z šedého betonu, s žaluziemi. Studie doporu uje tento objekt opat it výtvarným motivem na 
principu ízen  vzniklého grafitti v rámci výtvarné um lecké sout že.  
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Parková a relaxa ní plocha  
Hlavní funkcí parkov  upravené plochy v rámci ešeného území je funkce relaxa ní, klidová a to pro místní 
obyvatele i pro náhodn  pr chozí k zastávce MHD. Tomu je uzp sobeno i celkové ešení, umíst ní této 
plochy v nové uživatelské kvalit  do ásti otev eného, nezastav ného prostranství p i ul. Kosmická. Pro 
podporu této idey je navrženo vysadit n kolik strom  v travní ploše, komunikace jí obklopující opak vybavit 
p im eným množstvím mobiliá e (lavi ky s op radly, koše, koše na psí exkrementy). D ležitým aspektem 
navrženého ešení je jednoduché, itelné strukturování i len ní 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 n j je nadále možný 
stávajícími chodníky ze základní plochy ve ejného prostranství, od ulic Kosmická i Hor i kova. Úzký 
chodník, lemující parkovišt  s kolmými parkovacími stáními podél ul. Kosmická je zrušen, když jej pln  
nahrazují chodník prot jší anebo lomená komunikace parková. 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 t 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 a rampy svou ší í a sklony pak respektují SN 73 6110. N kolikrát lomený chodník v kontaktu 
s ul. Kosmická, vedoucí od ul Hor i kova a „narovnaný“  chodník podél areálu školky v západní hranici 
ešeného území jsou ponechány v ší í 3,0 m, lomený s p edpokladem možnosti budoucího vedení 

cyklostezky. Tyto komunikace jsou nadále p edpokládány s šedým živi ným povrchem s p í ným spádem, 
lemované obrubníky do výše živi ného povrchu tak, aby byla možná bezproblémová údržba a sekání 
navazujících travních ploch. Dimenzovány budou jako pochozí a pojízdné pro vozidla do 1,5 t. 
Komunikace, navržené nov  v ešeném území s diagonálním trasováním tak, že sledují, podporují 
obslužnost území pro p ší v návaznosti na hlavní p ší komunika ní tahy, jsou navrženy ší e 2,0 m, 
s betonovými obrubníky ve stejné barevnosti, jako je jejich povrch ze zámkové probarvené dlažby (dlažba 
s jednoduchou geometrií s kruhovými segmenty – nap .typ 602 kruh/k íž od výrobce dlazbanamiru.cz. 
Stejný motiv kruhu je pak použit p i výb ru zatrav ovací dlažby, která je použita na trojúhelníkovou plochu 
severozápadní relaxa ní zóny, vybavené jednoduchým betonovým mobiliá em a 3D výtvarným objektem - 
nap . zatrav ovací dlažba kruhová od výrobce Bá a beton nebo Lunix od výrobce Godelmann. Tato 
zatrav ovací dlažba bude použita i na úzké cca 0,7 m široké p ší komunikace sekundárního významu, 
které nov  vedou ve dvou liniích v ešeném území severojižním sm rem s cílem eliminovat vznik 
nelegálních p ešlap  od uživatel , vydávajících se nahoru do svahu a nebo dol  z trojúhelníkových zón 
(relaxace, parkour). V kontaktu s n kterou z hran trojúhelníkových ploch (relaxace, parkour) nahrazují 
betonové obrubníky zídky z probarveného betonu.  
Likvidace deš ových vod v ešeném území je ešena vyspádováním zpevn ných pochozích i pojezdových 
ploch komunikací do travních ploch, v p ípad  relaxa ní zóny vsakem na principu zatrav ovací dlažby, 
v ploše parkouru pak také vsakem, kdy pryžový celistvý povrch je vod propustný.  
 
Sportovn  relaxa ní plocha – parkour                                                                                                 
Parkour je svobodný sport. Cílem je dokonalost, efektivita a plynulost pohybu v p irozeném prost edí. 
Posiluje fyzickou i duševní zdatnost lov ka. Vede k sebepoznání a uv dom ní, u í p ekonávat strach         
a respektovat možností své i okolní. 

Koncept navrženého ešení vychází ze svobodné filozofie parkouru, má vyhovovat tréninkovým pot ebám 
za áte ník  i zdatných parkourist . P edstavuje variabilní systém p ekážek, hrazd a st n, používá 
materiály, které v rn  simulují skute né m stské prost edí, p ekážky poskytují reálnou odezvu. Systém 
obsahuje kombinovatelné st nové a trubkové prvky i nízké nášlapy pro p ízemní trénink p esnosti, je vysoce 
odolný v i p sobení klimatu i b žnému vandalismu, je neho lavý a umož uje stav t h išt  p ímo na míru 
dané lokality a parkourové komunity. Studie navrhuje v severní hranici ešeného území vytvo ení 
trojúhelníkové plochy s  atypickou st nou z probarveného betonu, na kterou budou aplikovány n které prvky 
sestavy parkouru.  St na zárove  vytvo í v i obytné zástavb  p i ulici Hor i kova spolu se vzrostlou zelení 
optickou a akustickou bariéru. Povrch celistvé bezespárové plochy této zóny je navržen s ohledem na 
bezpe nost p i dopadu jako pružný - litá probarvená pryž v žluté barv  (nap . certifikovaný povrch od 
eského výrobce 4Soft cz).  

 
Doprava v klidu – parkovací stání    
Studie analyzovala možnost vytvo ení nových parkovacích míst v kontaktu ulic Kosmická a Hor i kova 
v míst  ásti stávající travní plochy.  Nov  dochází ke zkapacitn ní dopravy v klidu, kdy p i ulici Hor i kova 
je navrženo 6 kolmých parkovacích stání (z toho jedno pro ZTP). Zárove  v rámci koncepce ešení 
ve ejného prostranství je upraven pozi n  a ší kov  chodník (ší e 2,5 m) podél stávajících kolmých 
parkovacích stání v kontaktu s obrubníkem v ul. Kosmická. Tento chodník nebyl funk ní, když zaparkovaná 
auta mnohdy p esahovala p ední nebo zadní ástí do jeho profilu. Pro tuto trasu (východ západ) je 
posta ující stávající chodník ší e 3 m. Sou ástí návrhu je vytvo ení 3 míst pro p echázení. První 
severojižním sm rem navazuje na nov  navrženou diagonální komunikaci pro p ší parkem, která ústí do 
ul.Hor i kova. Další 2 jsou navržena v T k ižovatce ulic Hor i kova – Kosmická v návaznosti  na stávajíc 
nebo dopl ované chodníky. 
 

Mobiliá  sportovn  relaxa ní plochy - parkour 
Parkourové vybavení (systém FLUX dodává nap . firma H iste.cz) tvo í st nové prvky a trubkové 
konstrukce. Nosná kostra st n v prostoru je z ocelové sva ované konstrukce, oplášt ní je z panel                 
z pigmentovaného betonu ve dvou odstínech. Konstrukce je sestavena z ocelových trubek dvou pr m r  
vzájemn  prostorov  pospojovaných hliníkovými fittingy. Kovová konstrukce a trubky jsou opat eny žárovým 
zinkováním. Systém je certifikován dle British standard BS 10075:2013.  
Mobiliá  dopl ují d ev né roštové podium a lavi ky z probarveného šedo erného betonu, bez op radla LA 
délky 2000mm  (od výrobce Presbeton). Sou ástí je i stojan na kola Meandre od MM CITE. 
 
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 jednotlivých zónách ešeného území s ohledem na jejich funkci (park / relaxace / sport) 
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. Lavi ky v trojúhelníkové zón  s 3D objekty jsou navrženy jednoduchého 
elementárního tvaru, z probarveného šedo erného betonu, bez op radla LA délky 2000mm, LA2 délky 600 
mm (od výrobce Presbeton). Samostatn  stojící lavi ky (nap . p i komunikacích ve st edové a spodní 
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parkové ásti), jsou navrženy v jednoduchém elegantním tvaru a konstrukci v kombinaci d eva a kovu, 
vandaluvzdorné (nap . lavi ka Miela od výrobce MM CITE). Odpadkové koše a stojany na kola sledují 
jednoduchý design a trend základního mobiliá e. Koše jsou navrženy betonové (nap . typ  DIAGONAL od 
výrobce MM CITE), stojany na kola kovové (nap . Rubig od výrobce StreetPark).  Koš na psí exkrementy je 
navržen celokovový, nap . typ Raila Dog od eského výrobce Streetpark). Pítko je navrženo v nerezovém 
provedení (nap . Hydro 410 od MM CITE). 
D ležitou roli hraje a sou ástí mobiliá e se stává osv tlení parkov  upravené plochy ešeného území 
(stožárová svítidla VO, svítidla zabudovaná do terénu u výtvarného 3 D objektu), 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 p i ulici Hor i kova je upraveno, kapacitn  z stává beze zm n. Jedná 
se o vytvo ení lehké optické zást ny ze t í stran kolem plochy, pro kontejnery vymezené. 
 
Výtvarný 3D objekt 
Sou ástí nového ešení ve ejného prostranství je i umístní výtvarného 3D objektu do ve ejného prostoru. 
Pro jeho umíst ní bylo zvoleno místo v rámci relaxa ní pobytové plochy, mírn  vyvýšené nad plochou 
parkovou u ul. Kosmická. 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. Pro tento ú el je vhodné 
uvažovat o objektu, který je vyvážen  atraktivn  pohledový z více stan. Navržený objekt sestává ze t í 
tém  totožných prvk , barevn  áste n  odlišných. Je založen na principu roztažnosti, pohybu 
bimetalového kovového pásu v souvislosti s okolní teplotou prost edí (chlad /teplo, slunce/ stín). Na 
vertikálních ty ích délky cca 5 až 7 m v jejich koncích je kotveno do kruhu n kolik bimetalových pásk           
a k nim jsou uchyceny barevn  pro každý prvek odlišné perforované oválné plochy „ kv tní lístky“.  Tyto 
sestavy tedy p edstavují kv ty, kdy práv  vlivem teploty se otvírají – rozkvétají nebo zavírají. Celokovové 
prvky je doporu eno scénicky nasvítit zemními svítidly, což p isp je k jejich výtvarnému p sobení 
v m stském ve ejném prostoru sídlišt  ve ve erních a no ních hodinách. 
 
 
E. Zele   
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 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 .  
Prostor celého ešeného území sídlišt  je rozvržen tak, aby pom r ploch zastav ných a volných ploch 
zelen  vytvá el p íjemné prost edí pro bydlení. Zelených ploch je zde tedy dostatek a jejich velikost je také 
odpovídající m ítku staveb i celého sídlišt . Kvantitativn , co se týká plochy, je tedy zele  na sídlišti 
vyhovující. Mén  hodnotná je však místní zele  z hlediska kvality jednotlivých prvk  (stromy, ke e, skupiny 
d evin, trávníky).  
V tšina stávajících strom  a ke  byla pravd podobn  vysazena v dob  stavby sídlišt .  Roste zde n kolik 
hodnotných vzrostlých strom , p evážn  však nep vodních jehli natých druh , nap . borovice erná. Dále 
je zde n kolik mén  hodnotných strom  solitérních nebo ast ji ve skupinách, které vzhledem k podmínkám 
místního prost edí (zpevn né plochy, automobilový provoz, prudké svahy, astý pohyb osob a intenzivn  

využívané plochy) a vzhledem k fyziologii t chto druh  nemají ve všech p ípadech na daném stanovišti 
dlouhodobou perspektivu. Je zde též n kolik mladších a nov  vysazených strom  v tšinou jako solitéry – 
nap . javor, lípa. N které stromy vykazují známky zhoršeného zdravotního stavu a tím i provozní 
bezpe nosti a bylo by vhodné je v blízké budoucnosti arboristicky ošet it i v krajním p ípad  nahradit.  
V rámci dalšího stupn  projektové dokumentace je nutné provést podrobný dendrologický pr zkum 
jednotlivých strom  a stanovit optimální opat ení pro stávající stromy. 
Ke e jsou zde zastoupeny p evážn  jako solitérní výsadby v dostate ném až nadbyte ném po tu.  Ke ové 
výsadby jsou neuspo ádané a asto vysazené tak, že zhoršují efektivitu údržby (ostrý svah – mez 
v kontaktu s ul. Hor i kova).  
Velkou ást ploch pokrývají travnaté plochy a to i v místech relativn  prudších svah , které pokrývají ást 
ešeného území jižního vnitrobloku. Tyto travnaté svahy je náro né udržovat. Malé travnaté plošky              

u komunikací, k ižovatek, parkoviš  a chodník  se také obtížn  udržují v dobrém stavu.  
V celém ešeném území chybí záhony trvalek a letni ek. Kvetoucích ke  je zde také velmi málo.  
Z hlediska biodiverzity je dané zájmové území pom rn  chudé. Jsou zde travnaté plochy s menším podílem 
dvoud ložných rostlin a menší nesouvislé skupiny n kolika druh  domácích i introdukovaných strom          
a p evážn  solitérních ke . Nebyl zde proveden podrobný biologický pr zkum, ale p edpokládá se, že se 
zde vyskytují pouze druhy rostlin a živo ich  b žné v zastav ném území sídel místní krajiny, v omezeném 
množství, nebo  se jedná o intenzivn  využívané a obydlené území. 
Celkov  lze íci, že zele  v ešeném obytném území nemá zcela jasnou a smysluplnou koncepci a její 
kvalita je ne zcela vyhovující. Sídlišt  má však díky rozloze zelených ploch velký potenciál k tomu, aby zde 
mohla být skute n  kvalitní, esteticky i ekologicky hodnotná zele , jejíž nároky na údržbu nebudou výrazn  
p esahovat nároky stávající nefunk ní a nekvalitní zelen . 
 
Severní vnitroblok 
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 pouze odstran ní n kterých neperspektivních nebo samovoln  ke ových skupin. 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 , dosazeny jsou v ploše mezi komer ními objekty .p.554     
a 555, navozující dojem jednostranné aleje. Ke ové skupiny jsou dosazeny v plochách nad gabionem. 
Cílem návrhu revitalizace stávající zelen  a nové výsadby je dotvo ení atraktivních, p ehledných, 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 dožívajících, neperspektivních ke ových porost  za ú elem prosv tlení             
a p ehlednosti prostoru v rámci jeho nového kompozi ního a provozního ešení.  
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Návrh výsadeb 

V lokáln  významné ploše mezi objekty ob anské vybavenosti p. 554 a 554, kultivované pomocí nového 
druhu nášlapných povrch , mobiliá e, ale i zelen  jsou navrženy ty i 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 . o 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.  
Pro pásový p erušovaný smíšený trvalkový záhon, nov  podéln  d lící stávající komunikaci pro p ší 
v úseku podél pergoly (kde je pro takovou zm nu dostate ná ší e na dva komunika ní koridory), je 
navržena výsadba trvalek, cibulovin a okrasných trav. 
Záhony nad p dorysn  lomeným gabionem, kde je vysazen jeden strom, je navrženo doplnit i v rozší ené 
ploše výsadbu o trvalkové záhony. 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.  
 
 
Jižní vnitroblok 
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 pozi ní a kompozi ní pasportizace 
zelen  v ešeném území (strom / ke ové skupiny), zpracovaná v r. 2017 OŽP Praha 11 za ú elem 
doporu ení d evin (strom  a ke ových skupin), které je nutno zachovat, odstranit, p ípadn  odstranit 
áste n  nebo podmíne n    

V ešeném území se vyskytují v tší celistvé travní plochy, jež protínají diagonáln  p ší komunikace. ást je 
rovinatá (v jižní ásti ešeného území), bez výsadeb, íst pak svažitá, kdy pokrývá terén, který vyrovnává 
stávající dv  betonové zalomené kaskády na dvou úrovních s navazujícími zpevn nými plochami 
z betonové dlažby.  Tyto travní plochy jsou dob e udržované, a to i v náro n jších svahových úsecích.  
Ve ejná zele  je koncipována jako solitérní stromy a aleje solitérních strom  nebo do spole ných 
stromových a ke ových skupin. Druhové rozvržení d evin a ke  je nahodilé. Vlivem nedostate né údržby     
a špatného rozvržení je ást zelen  v severní a východní ásti vnitrobloku v p erostlém stavu a pozbývá 
esteticky pozitivní charakter a vytvá í tak prostory pro p ípadný vznik erných skládek. Ke e v tomto 
prostoru nejsou schopny svah dostate n  stabilizovat. V d sledku nadm rné eroze p dy mají vzrostlé 
stromy na h ebenu svahu obnažené ko eny.  
 
Koncepce 

Základním aspektem pro návrh, je d kladn  a s rozvahou p istupovat k rozhodnutí o kácení vzrostlých 
strom  i odstra ování ke ových skupin. Nové prostorové a architektonické ešení vychází z p edpokladu, 

že budou zachovány všechny vrostlé stromy a ke ové skupiny je možno lokáln  odstranit. Proto je navrženo 
odstran ní neperspektivních nebo samovoln  vzrostlých ke ových skupin podél ulice Hor i kova, které 
brání p ehlednosti bezpe nosti území a v kombinaci s erozí t chto svah  p sobí neestetickým dojmem. 
Návrh nadále zachovává základní princip p vodního ešení zelen  a stromových skupin, ale rozvijí jej 
vzhledem k novému zónovaní ešené plochy do t í funk n  odlišných, by  na sebe navazujících zón 
(parková v jižní ásti, oddychová, relaxa ní v severozápadní a sportovn  relaxa ní severovýchodní ásti). 
Z hlediska zelen  tak dostává nový význam jižní zóna p i ulici Kosmická a to díky nové stromové výsadb .  
Cílem návrhu revitalizace stávající zelen  a nové výsadby je dotvo ení atraktivních, p ehledných, p irozen  
stromy i ke i osázených ploch, které budou rovn ž skýtat (p edevším v jižní zón ) lokální stín díky korunám 
strom  v odpo inkových plochách, vybavených mobiliá em pro sezení.  
Za ú elem zamezení p ejezd  techniky správy parku (údržba zelen  a parkové plochy jako takové 
v .vysypávání koš  atd.) p es travní plochu je v kritických místech, tam kde to situace umož uje, do cípu 
travnaté plochy v k ížení p ších komunikací umíst n stožár ve ejného osv tlení se svítidlem. Jinde tuto 
„preventivní bariéru“ plní vyrovnávací nízké zídky, odd lující plochu komunikace a plochu zelen . 
 
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 všech strom . Ošet ení zelen  – všechny ponechané stromy budou odborn  ošet eny.  
aroristický pro ez, zmlazení i odstran ní dožívajících, neperspektivních ke ových porost  v mezi 
podél ulice Hor i kova, kde tento svah je vzhledem k e svému velkému sklonu zerodovaný             
a mnohdy dochází k obnažení ko enového systému, za ú elem prosv tlení a p ehlednosti prostoru 
v rámci jeho nového kompozi ního a provozního ešení. Podrobn ji viz. výkres . 04 a 05. 

 
Návrh výsadeb 

V ploše – parkové zón  blízko ul. Kosmická, vymezené t emi diagonálními a jednou svislou parkovou 
komunikací, je navrženo k dosadb  9 ks strom  s kompaktní korunou a atraktivním podzimním zbarvením 
list  (nap .javor babyka Acer campestre „Elsrijk“), p ípadn  v kombinaci s r znými dalšími barevnými 
kultivary 
V zón  relaxa n  oddychové, nacházející se v trojúhelníkové ploše v severozápadní ásti ešeného území, 
kde dominantními budou t í vertikální výtvarné kinetické objekty, je navržena p i p ší komunikaci podél 
západního okraje výsadba zapojené skupiny z nižších p evážn  kvetoucích ke  na podporu biodiverzity, 
výšky max. do 1,2 m. 
V ploše „parkour“ je v jejím rohu za d ev ným podiem s vestav ným schodišt m vysazen jeden solitérní 
strom (nap . okrasná jablo  (Malus sp.), nebo okrasný bezplodý kultivar t ešn  pta í (Prunus avium 
„Plena“), jež jsou 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 pro posezení pod mírn  doširoka rozprost enými korunami 
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 je doporu eno 
použít k osetí travní sm s pro vysokou zát ž v kombinaci s travní sm sí do stínu. 
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P írodní kv tnatá louka  
V poslední dob  se ve ve ejné zeleni stále ast ji dochází k návratu k zakládání bylinných trávník                
a kv tnatých luk. Bylinné trávníky a kv tnaté louky mají hned n kolik p edností. Vedle významné estetické 
hodnoty je to p edevším omezení po tu se í b hem vegeta ního období a to na 2-3 se e. Dále již výše 
zmín ná podpora diverzity a to nejen rostlinných, ale i živo išných druh , kte í v t chto porostech nalézají 
úto išt . Vyšší výsevek taktéž zabra uje p dní erozi. Bylinné trávníky a kv tnaté louky se nedají využít na 
intenzivn  zat žovaných plochách.  Trávníky okrasného charakteru mají p edevším p kn  esteticky p sobit 
a nep edpokládá se, že budou intenzivn  sešlapávané. Jsou ur eny hlavn  k obohacení zahrad a park . 
Mohou být malým záhonkem lu ních kv t  a pestrosti, nebo mohou pokrývat v tšinu plochy v p írodním 
stylu. Zap stovaná kv tnatá louka nabízí pestré možnosti tvarování a využití.  

Doporu ený sortiment d evin pro ob  lokality 
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 
Prunus sargentii 'Rancho' t eše  Sargentova 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 
Pinus mugo 'Mops', 'Pumilio' borovice kle  kv. 1,5 
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 
 
Pozn. Výb r druh  a typ  nových rostlin také respektuje ekologické podmínky, možnosti daného prostoru a 
technická a provozní omezení - pr b h sítí technického vybavení, bezpe nost provozu na pozemních 
komunikacích a práva vlastník  sousedních pozemk . Všechny rostliny jsou v návrhu umíst ny tak, aby 
zvýšili atraktivitu daného ve ejného prostranství a vhodn  dotvá ely p íjemný prostor pro život v dané 
lokalit  p i minimálních nárocích na následnou údržbu výsadeb. 
 

F. Ve ejné osv tlení – návrh 
Severní vnitroblok a jižní vnitroblok 
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 v ešeném území severního vnitrobloku. Dopln no je 
scénické parkové osv tlení ve form  zemního svítidla LED v ploše pod pergolou.  
Na území jižního vnitrobloku budou pozi n  ponechána svítidla VO podél lomené p ší komunikace v jižní 
ásti a podél pojízdné slepé komunikace Hor i kova. Stávající stožáry se svítidly parkového osv tlení         

v prostoru svahu a sou asných zpevn ných ploch kaskád budou s ohledem na nové ešení demontována 
v . trasy kabeláže a nahrazená novými v pozicích, odpovídajících novému trasování p ších komunikací.  
Svítidla, nov  navržená nebo nahrazená v obou ešených obytných blocích (zemích) jsou designová, 
s ekonomickými zdroji typu LED, volenými tak, aby umožnily svými charakteristikami - parametry optimáln  
pokrýt konkrétní místo, plochu (nap . Philips Citysoul).  
Další typ svítidel typu LED p edstavují svítidla zabudovaná do komplexn  rekonstruované žb st ny se 
schodišti, které tvo í z ásti zadní st nu, sokl pergoly severního vnitrobloku. T etí typ svítidel návrh uvažuje 
využít v této lokalit  pro scénické parkové osv tlení, kdy pomocí vestavného zemního LED svítidla bude 
akcentována lokáln  konstrukce pergoly s popínavou zelení a také nový um lecký vícedílný kinetický 
um lecký objekt, který jsou sou ástí trojúhleníkové relaxa ní plochy v severozápadním rohu ešeného 
území jižního vnitrobloku. 
 
 
 
G. Odborný odhad náklad   
 
Severní vnitroblok  - Náklady celkem (v . DPH)  4.300.000,- K    (s obnovou funkce vodních prvk )  
         4.150.000,- K    (bez obnovy  funkce vodních prvk ) 
 
Jižní vnitroblok      - Náklady celkem (v . DPH)  6.750.000,- K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































