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 Širší vztahy

Předmětem tohoto návrhu je dotvoření území sídlištního útvaru Jižní město II – Slunce v jeho východ-
ním cípu, který je jedním z „konců“ celé lokality Jižního města. V době svého vzniku skutečný konec 
modernistické městské zástavby je dnes místem, kde navazují další rozvojová území jako např. význ-
amná rozvojová lokalita Na Jelenách.

Území se nachází v jiho východním cípu Prahy vzdáleno asi 8 km od centra města. S Prahou i zbytkem 
ČR má však dobré spojení neboť v jeho blízkosti leží dalnice D1 a hned několik stanic metra. 
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 Kontext území
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 Historie

Do 70. let minulého století je území naprostou periferií a volnou krajinou pak ale zažívá překotný vývoj 
při výstavbě sídlíště Jižní město II, které vtisklo této čtvrti jeho stávající urbanistickou stukturu.  
Citace: „Komplex Jižní Město II se nachází celý na území Chodova, část území spadala do změny 
katastrálních hranic v 80. letech do Záběhlic. Výstavba sídliště byla zahájena v roce 1979. Při řešení 
tohoto celku se tvůrci částečně již poučili z chyb při výstavbě a osidlování Jižního Města I. Od začátku 
byla k dispozici určitá fungující občanská vybavenost a vnější úpravnost. Jižní Město II je tvořeno 4 
soubory odlišenými barevně, které byly stavěny podle uceleného autorského návrhu kolektivu ar-
chitektů Zeleného a Rothbauerové. Černý a hnědý soubor byly stavěny v letech 1979–1985, červený 
a zelený soubor v letech 1984–1988. Jednotlivé barevné celky dostaly názvy Slunce, Voda, Země a 
Vzduch a svá loga, použitá na slepých štítech, trafostanicích, komínech kotelen i v orientačním sys-
tému.
Sídliště Chodov, původně označované jako Horní Kunratice, ačkoliv neleží na území Kunratic, je celek 
obklopený ulicemi Roztylská a U Kunratického lesa. V nitru sídliště leží Jírovcovo náměstí, v jehož okolí 
se nacházejí školy a kulturní centrum Zahrada. V severním cípu se nachází stanice metra Chodov, 
s přilehlým obchodním areálem Westfield Chodov. Po obvodu sídliště jsou rozmístěny autobusové 
zastávky Petýrkova, U Kunratického lesa, Volha, Na Jelenách a Jarníkova. Orientační symbolikou je 
sídliště rozděleno na „hnědé“ a „černé“.
Druhý hnědý soubor, ležící na severní straně ulice Ryšavého, východně od stanice metra Roztyly, 
severně od autobusové zastávky Dědinova a jižně od ulice 5. května (pokračování dálnice D1), se 
označuje jako Roztyly. Stavěn byl v letech 1989–1991. Domy jsou zde nižší a koncepce se vrací ke čt-
vercovým blokům se skrytými vnitrobloky.
Na Jižní Město II na jihu navazuje areál vysokoškolských Kolejí Jižní Město, který leží již na území Kun-
ratic.
Na sever od Roztylské ulice byl vybudován na začátku tisíciletí tzv. The Park (v některých mapách 
označený jako Technologický park Chodov), komplex moderních kancelářských budov.“
(převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Město).
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 Historické mapy

1842 - Mapy stabilního katastru 1988-89

Současnost1975
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 Územní plán

Území sídliště Jižní město II – sídliště Chodov je v převážné části své plochy začleněno do funkčního 
využití OB – čistě obytné, tu a tam přerušené jinými funkcemi, ve kterých se nachází budovy občanského 
vybavení. V tomto případě územní plán nedefinuje budoucí rozvoj, ale pouze popisuje stávající stav. 
Stejně tomu tak je i v případě řešeného území ZVO, které bylo do územního plánu hl. m. Prahy zakresle-
no dle stavu, který na místě byl nalezen. Ač bez kódu míry využití území a navazující na stabilizovanou 
plochu sídlištního útvaru, nelze toto území za žádných okolností vnímat jako dokončené. Ba naopak - z 
pohledu uživatele území jde o místo, které vyžaduje dotvoření, aby mohl celý blok sídliště dostat svůj 
„konec“.

Pozemky ve vlastnictví investora tvoří celou funkční plochu ZVO (1,491ha) a částečně zasahují do 
funkční plochy IZ – izolační zeleň podél ulic Roztylská a U Kunratického lesa.
Na severní straně navazují na plochy TVV – vodárenské zařízení / vodojem, na západní pak na plochu 
OB – sídliště Chodov, jižním směrem najdeme plochu ZVS – areál vysokoškolských kolejí a východně 
pak významné rozvojové území Na Jelenách, které je v této chvíli vedeno jako VN – výroba nerušící, ale 
je zahájeno jednání o změně územního plánu z iniciativy městské části Praha 11.

Navrhovaná stavba je plně v souladu s přípustným využitím ve funkční ploše ZVO. Funkce v územním 
plánu byla historicky určena deskriptivně dle staveb již stojících před vznikem územního plánu. Navrho-
vaná výstavba je jen doplněním stávajícího s rozšířením o soudobé požadavky na řešení kapacit do-
pravy v klidu v podzemí, zajištěním doplňkových funkcí jako je společné stravovací zařízení v budově 
s hlavním využitím pro administrativu. 

Funkce ZVO:

Hlavní využití:
Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované 
aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení.

Přípustné využití:
Obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, stavby a zařízení pro 
veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, služby, zařízení veřejného stravování, hotelová 
a ubytovací zařízení, víceúčelové stavby a zařízení pro kulturu a sport, stavby a zařízení pro výstavy a 
kongresy, velké sportovní a rekreační areály, vysoké školy a vysokoškolská zařízení, kulturní stavby a 
zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a de-
pozitáře, církevní zařízení, vědecké a technologické parky, inovační centra, školská zařízení, zdravot-
nická zařízení, sportovní zařízení, veterinární zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infras-
truktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: plochy a zařízení pro 
skladování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit: zvláštní komplexy obchodní, vysokoškolské a pro kulturu a církev za podmínky, že 
jejich umístění bude  součástí celkové urbanistické koncepce.
Drobnou nerušící výrobu, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice pohonných hmot, stav-
by, zařízení a plochy pro provoz PID
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti 
dotčených pozemků.
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 Vymezení řešeného území

Řešené území je narožním pozemkem na okraji urbálního bloku sidlíště Jižní město II vymezené v jižní 
a východní části ulicemi (Roztylská a U kunratického lesa) na severu přiléhá k  vodárenskému zařízení 

Pozemek je významně limitováno souborem technických a legislativních faktorů. I tak může být zdařile 
dotvořeno, aby vznikl kvalitní „roh“ sídlištního bloku a budoucí návaznost na sousední rozvojové území 
Na Jelenách:

- Vodárenské zařízení na severní straně limituje možnosti rozvoje tímto směrem. Zřízení napojení 
na ulici Roztylská je proto v této části pozemku nereálné.

- V jižní části pozemku je umístěno nadzemní vedení VVN 110 kV, jehož stožáry jsou umístěny 
přímo na pozemku investora. Ochranné pásmo tohoto zařízení činní 12-15m od krajního vodiče dle 
staří zařízení.

- Limitujícím faktorem na pozemku investora je funkční plocha IZ v platném územním plánu, 
která tvoří hranici podél ulice Roztylská a U Kunratického lesa.

- Trasy  komunikačních MW paprsků vedoucí nad pozemkem investora v různých výškách a 
polohách.

- Stávající zástavba a požadavky normativní, stanovující vzájemný odstup staveb pro splnění 
technicko - legislativních požadavků.

Možnosti využití tohoto území determinují také legislativní a technické požadavky plynoucí ze soused-
ství s panelovými domy ve funkční ploše OB na západu a severozápad.
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 Stávající stav území a jeho limity
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 Návrh
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 Hmotové a urbanistické řešení

Na pozemku v prostoru definovaném limity území umisťujeme polyfunkční budovu s převážně zdravot-
nickým ambulantním využitím tvořenou 2 základními objemy spojenými spojovacím krčkem.
Půdorysnou stopou plně koresponduje se zástavbou sídlištního útvaru. Objemy o 5-ti a 11–ti na-
dzemních podlažích spojené 2 podlažním spojovacím krčkem vytváří  pohledově příjemnou struktu-
ru, která na pozadí sídliště nepůsobí rušivě, nepatřičně nebo objemově přemrštěně. Naopak velice 
dobře zapadají do pohledového rytmu stávající zástavby sídliště ze všech pozorovacích úhlů. Obdob-
né objemy a architektonické kompozice jsou zřetelné i v jiných částech sídlištního útvaru.

Jižní a jihozápadní stranou tečuje navržená budova ochranné pásmo VVN i tak ale sleduje pomyslnou 
stavební čáru sídlištní zástavby. Na východě pak hranicí funkční plochy ZVO a IZ. Návrh je ze severu 
omezen odstupem od stávajících budov.

Navržená výstavba svým objemem sleduje jednak objemové zásady již existující v stávajícím sídlištním 
útvaru (objemy vzájemné propojené spojovacími krčky), ale především zavedenou objemovou struk-
turu a výškové hladiny.

Nárožní objekt vysoký 11 nadzemních podlaží je o jedno podlaží nižší než sousední panelový dům a 
dokonce je posazen v terénu níže, čímž je jeho pohledová výška ještě menší. Nižší budova je snížena 
dokonce o 3 podlaží proti stávajícím nižším domům v sídlišti, které jsou 8-mi podlažní.
Tímto řešením dochází k dobrému ztvárnění rohu celého sídlištního bloku a zároveň k plynulém návaz-
nosti výšek od ulice U Kunratického lesa k vysokým panelovým domům.

Objemy budov jsou také řešeny s ohledem na stávající sídlištní strukturu. Nejbližší celky v sídlišti mají 
přes 18 tisíc m2 hrubých podlažních ploch každý v až 12 nadzemních podlažích. Navržené budovy 
jako celek dosahují 16 tisíc m2 hrubých podlažních ploch v maximálně 11 nadzemních podlažích. 
Každá zvlášť pak jen 9 a 7 tisíc m2 HPP.
Z těchto čísel je zřejmé, že navržený stavební záměr je řešením střídmým se snahou dotvoření urbal-
ního bloku jako celku.
V části  pozemku v funkční ploše IZ nebudou umístěny žádné stavby nad rámec existujících (stávající 
komunikace) a tato plocha bude v rámci celkového řešení zvelebena parkovou úpravou se sportovišti. 
Teno park může být v budoucnu napojen na okružní zelený pás zakreslnéný ve zapsané územní studii 
Opatov - Na jelenách

Budova A
11NP

Vestibul
2NP

Budova B
5 NP
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 Výpočet parkovácích kapacit

Výpočet kapacit parkování v souladu s požadavky §32 vyhlášky č. 10/2016 Sb. Pražských 
stavebních předpisů:

Vstupní údaje:

Stávající budova:

Hrubé podlažní plochy (HPP)
Celkem 13.530 m2

Nadzemní část 11.600 m2

Podzemí část 1.930 m2 

Hrubé  podlažní plochy dle funkcí pro výpočet počtu parkovacích stání
Školská zařízení  4.500 m2

Administrativa 5.185 m2

 
Navrhovaná stavba:

Hrubé  podlažní plochy (HPP)
Celkem 28.779 m2

Nadzemní část 16.212 m2

Podzemí část 12.567 m2

Hrubé  podlažní plochy dle funkcí pro výpočet počtu parkovacích stání
Zdravotnická zařízení ambulantní /
administrativa

10.498 m2

Stravovací provozy 270 m2

Fitness / wellness 520 m2

Výpočet kapacit parkování pro celý areál (kapacity pro stávající budovu i navrhovanou):

Předmětný pozemek se dle přílohy č. 3 – Systém přepočtu území vyhlášky 10/2016 Sb.,
Pražských stavebních předpisů nachází v zóně 6, kde se výpočtový počet parkovacích upravuje 
přepočtem 80%-110%.
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zdravotnická zařízení ambulantní /
administrativa

10.498 m2 50 30/70 209,96 168 231

administrativa 5.185 m2 50 90/10 103,70 83 114

školská zařízení 4.500 m2 250 30/70 18 15 20

stravovací provozy 270 m2 40 10/90 6,75 6 8

fitness / wellness 520 m2 40 10/90 13 11 14

Celkem parkovacích stání dle výpočtu 351,41 283 387

Celkem navržených stání
- podzemních 285
- povrchových 50

Celkem 335

Nad rámec požadavku legislativy navrhujeme v souladu s dohodou s úřadem městské části  Praha 
11 na pozemku stavebníka povrchové parkoviště o kapacitě 77 stání pro občany městské části.
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 Funkční a dopravní řešení

Stávající vjezd na pozemek a příjezdová cesta na pozemku zůstávají zachovány. Tvoří prvek návrhu 
nové zástavby. Z stávající serpentýny se odděluje vjezd do podzemních garáží navržené stavby a ob-
jízdná povrchová komunikace v nejnižší kategorii D1 – pěší zóna, kterou je obsloužen celý areál. Nově 
dojde k napojení této pěší zóny výjezdem na ulici Roztylská, aby byl eliminována případná kolizní situ-
ace, která může vzniknout při pouhém jednom napojení. Celé řešení využívá terénní konfigurace pro 
maximální zefektivnění dopravy v klidu a eliminaci zbytečně zastavěných ploch spojovacími rampami 
apod.
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stávající vjezd
 zachován

Veřejné parkoviště zbu-
dovaného 

v rámci participační 
smlouvy

A
9422 m2

B
4669 m2

Vestibul
1516 m2

Nová parková úprava 
s vodní plochou

Vzrostlé stromy přesa-
zené v rámci pozemku 

stvebníka
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  Prostupnost a dělení prostor

Nová budova společně s tou stávající vytváří jakýsi  průchozí vnitroblok, který je bodem hlavního vstu-
pu do obou budov a stane se novou cestou pro chodce směřující z autobusové zastávky v ul. Roztylská 
do sídliště.

Schéma veřejného parkoviště vybudovaného v jiho-západní části území v rámci participační smlouvy 
s městskou částí Praha 11

Nová parková úprava 
se sportovišti

Poloveřený prostor

Veřejný prostor

Prostor veřejného par-
koviště zbudovaného 

v rámci participační 
smlouvy
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 Vizualizace
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