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2 Obsah dokumentace : 



 
Textová část 
   
  Průvodní zpráva  
 
  Příloha  - Průzkumy a rozbory – Fotodokumentace -  

 

Grafická část 

  VS.1. Širší vztahy        M 1: 10000 

  VS.2 Stávající stav řešeného území     M 1: 3000 

  VS.3 Stávající stav zeleně       M 1: 3000 

  VN.1 Komplexní urbanistický návrh     M 1: 3000 

  VN.2 Funkční využití území (dle jednotlivých objektů )    M 1: 3000 

  VN.3 Dopravní řešení       M 1: 3000 

  VN.4 Příroda, krajina, zeleň      M 1: 3000 

  VN.5 Technická infrastruktura 
   Voda, kanalizace, odpadové hospodářství    M 1: 3000 

  VN.6 Technická infrastruktura 
   Plyn, teplovod, elektro-silnoproud, AEZ    M 1: 3000 

  VN.7 Technická infrastruktura 
   Telekomunikační sítě       M 1: 3000 

  VN.8 Majetkoprávní vztahy       M 1: 3000 

  VN.9 Zákres řešení do (stávajícího) platného ÚPn   M 1: 3000 

  VN.10 Návrh funkčního využití území dle platného ÚPn    M 1: 3000 

_____________________________________________________________________________ 

  VN.11 Zákres řešení do (stávajícího) konceptu ÚPn   M 1: 3000 

 

  VN.12 Návrh funkčního využití území dle konceptu ÚPn   M 1: 3000 

  VN.13 Vizualizace  

  VN.14 Panoramatické pohledy  

  VN.15 1Panoramatické pohledy 2  

  VN.16 Panoramatické pohledy 3 

 

 

 

 

 

 

3 Identifika ční údaje : 



 
Akce :    Podkladová studie  „Roztyly“ 

 
 Druh dokumentace :   Podkladová urbanistická studie 
 
 Vymezení řešeného území :  Hl.město Praha, M. Č. Praha 11 – Chodov 

(území vymezeno ze severu ul.5.května, jihovýchodní 
ul.Ryšavého, západní ul. U Michelského lesa, jižní 
ul.Gregorova, osu území tvoří trasa metra C,  
rozloha řešeného území je cca 36,5 ha) 

 
Katastrální území :   Chodov (hl.m. Praha – Chodov)  
 
Objednatel :    MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 
     Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11 
 
 
Zpracovatel :    ATELIER 6, s.r.o. 
     Čížek-Moravec-Nekola-Šíma 

Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 
IČ : 26 16 35 35 

 
Odpovědný zástupce :  Ing.arch. Michal Nekola 

       a 
 Vedení projektu :   Ing.arch.Libor Čížek 
 
 Číslo zakázky :   Z 21-2009 (č.zpracovatele) 
 
 Datum dokončení :   Prosinec  2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Požadavky a zásady podkladové studie 



  

Objednatel dokumentace, M ěstská část Praha 11, stanovil  následující požadavky : 

- Důvody po řízení studie a cíle rozvoje území  
Důvodem zpracování je potřeba získat objektivní názor na uspořádání území co do 
funkčního využití (zastavitelné x nezastavitelné území) a stanovení únosných kapacit 
zastavitelného území. Ve funkčních plochách určených k zástavbě navrhnout půdorysné  
a prostorové schéma zástavby. V plochách nezastavitelných navrhnout půdorysné 
uspořádání.  
 
Jako variantní řešení studie zpracované pro URM hl.m. Prahy v srpnu 2009. 
 
Velmi cenné území při výjezdu z Prahy na Brno. Vídeň, v okolí stanice metra Roztyly. Cílem 
je umístit takové funkce, které budou především doplňovat chybějící vybavenost sídliště 
Jižní Město II., se zřetelem na zajištění pracovních příležitostí. 

 

- Požadavky a zásady urbanistického řešení  
Základním principem je nalézt hranici zastavitelného a nezastavitelného území tak, aby bylo 
respektováno těsné sousedství Michelského lesa. jako významného biocentra. 
Prostorovou strukturu zástavby koncipovat tak, aby netvořila nežádoucí pohledové 
bariéry v území a umožňovala jeho provětrávání. V území je nutné počítat s trasováním 
pěších a cyklistických cest s vazbou na plochy rekreace navazující na severní okraj lesa. 

 

- Požadavky a zásady řešení dopravy a technického vybavení  
Dopravní obsluha je možná pouze z ulice Tomíčkovy, Ryšavého a Hrdličkovy, což bude mít 
vliv na omezenou kapacitu navrhovaných funkcí v zastavitelném území. 

 

- Seznam výkres ů ověřovací studie  
l - širší vztahy měř. 1:10 000 
2- komplexní urbanistický návrh měř. l: 5000 
3- funkční využití území měr. l: 5000 
4- dopravní řešení měř. 1: 5000 
5- příroda, krajina, zeleň měř. l: 5000 
6- technické vybaveni - všechny systémy měř. l: 5000 
7- panoramatické pohledy, zákresy do fotografii, axonometrie 
8- majetkoprávní vztahy 
9- zákres řešení do platného ÚPn měř. 1:10 000 
 

 

 

 



 

5 Výchozí podklady  

Doprava - 1/ průzkumové zatížení vybraných komunikací automobilovou dopravou 
v období sčítání 2008 ÚDI Praha. Hodnoty zatížení představuji jednosměrně, 
celodenní zatížení všech vozidel / všech pomalých vozidel v období 0-24 h, 
v průměrný pracovní den, bez vozidel pravidelné HD osob. 

2/ kartogram   modelového   zatížení   vybraných   komunikací 
automobilovou dopravou v požadovaném území v období ÚP SŮ hl. m. 
Prahy návrh, Roztyly. 
Hodnoty zatížení představují jednosměrně, celodenní zatížení všech 
vozidel / všech pomalých vozidel v období 0-24 h, v průměrný pracovní den, 
bez vozidel pravidelné HD osob. 

 

Digitální mapové podklady v č. inženýrských sítí : 

DOP_Metro Osa Trati J - OWG 31 265     
 

INZENYRSKÉ  SITĚ : 
 

WE_elektro_podz._  Vn_I.DWG 205 060  
 

TVE_plyn_plynovod_Ntl J.DWG 97 045  
 

TVE_plyn_plynovod_Stl.   DWG 92 794  
 

TVE_teplovod._napaječ_I.DWG 123 628  
 

TVl_spoje_kabel_I.DWG 52 265  
 

TVI_spoje_optika_I.DWG 130 005  
 

TW_kanal._stoka_I.DWG 656 078  
 

TW_vodovodní řad_I.DWG 897 878  
 

- 3D vrstevnice 

- 3D model terénu 

- 3D model zástavby a zelen ě 

- Ortofoto území 

 

- Fotodokumentace po řízená autory podkladové studie 

- Územní plán hl.m. Prahy 

 - Podkladová územní studie pro URM hl.m.Prahy ze sr pna 2009  

 



 

6 Autorský kolektiv 

  

Koncepce a návrh řešení 

Ing.arch. Libor Čížek, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Ing.arch. Radek Šíma, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Ing.arch. Michal Nekola, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 

Dopravní řešení 

 Ing. Bohumil Rachůnek 

 Ing. Jan Zapletal 

 

Příroda, krajina, zeleň 

 Ing.arch. Libor Čížek, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Ing. Jan Šteflíček, (atelier zahrada) 

 

Urbanisticko-architektonické řešení 

Ing.arch. Libor Čížek, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Doc.Ing.arch. Jan Mužík, CSc 

 Ing.arch. Lenka Konopková (ATELIER 6, s.r.o.) 

Bc. Jana Železná, (ATELIER 6, s.r.o.) 

  

Majetkoprávní vztahy 

 Šárka Chaloupková, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Ing.arch. Lenka Konopková (ATELIER 6, s.r.o.) 

 Bc. Jana Železná, (ATELIER 6, s.r.o.) 

 

Technická infrastruktura řešeného území 

Doc. Ing. František Medek, CSc. 

 

Modelové vyhodnocení kvality ovzduší 

 ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, Praha 4 

 

Hluková studie – hluk ze silniční dopravy 

LI-VI Praha spol. s r.o., Jana Želivského 8, Praha 3 / BUCEK s.r.o., Pekařská 364/76, 

Brno          a ENVING s.r.o., Brno 

 

 



 

7 Zásady řešení podkladové studie 

Zásady řešení podkladové studie byly stanoveny objednatelem takto : 

 

- Důvody po řízení studie a cíle rozvoje území 

 
Důvodem zpracování je potřeba získat objektivní názor na uspořádání území co do 
funkčního využití (zastavitelné x nezastavitelné území) a stanovení únosných kapacit 
zastavitelného území. Ve funkčních plochách určených k zástavbě navrhnout půdorysné  
a prostorové schéma zástavby. V plochách nezastavitelných navrhnout půdorysné 
uspořádání. 
 
Jako variantní řešení studie zpracované pro URM Praha v srpnu 2009. 
 
Velmi cenné území při výjezdu z Prahy na Brno. Vídeň, v okolí stanice metra Roztyly. Cílem 
je umístit takové funkce, které budou především doplňovat chybějící vybavenost sídliště 
Jižní Město II., se zřetelem na zajištění pracovních příležitostí. 

 

- Požadavky a zásady urbanistického řešení 

 
Základním principem je nalézt hranici zastavitelného a nezastavitelného území tak, aby bylo 
respektováno těsné sousedství Michelského lesa. jako významného biocentra. 
Prostorovou strukturu zástavby koncipovat tak, aby netvořila nežádoucí pohledové 
bariéry v území a umožňovala jeho provětrávání. V území je nutné počítat s trasováním 
pěších a cyklistických cest s vazbou na plochy rekreace navazující na severní okraj lesa. 

 

- Požadavky a zásady řešení dopravy a technického vybavení 

 
Dopravní obsluha je možná pouze z ulice Tomíčkovy, Ryšavého a Hrdličkovy, což bude mít 
vliv na omezenou kapacitu navrhovaných funkcí v zastavitelném území. 
 

 

 

 

 

 

 



 

8 Stávající stav 

8.1 Vymezení řešeného území 

Řešené území má rozlohu 36,5 ha a je součástí prostoru, který utváří především výrazně 

modelovaný terén společně s masivy vysoké zeleně. Ze severu to jsou jižní svahy okraje 

Spořilova, z východní a jižní strany svahy stoupající k Chodovu a sídlišti Horní Roztyly. 

Svahy jsou navíc zvýrazňované masivy vysoké zeleně a okraji Michelského lesa. Vlastní 

hranice řešeného území tvoří ze severu ulice 5. května, z jihovýchodu ulice Ryšavého,       

na jihu pak ulice Gregorova a na západní straně ulice U Michelského lesa.  

 

8.2 Širší vztahy řešeného území 

V širších souvislostech navazuje řešené území na urbanisticky hodnotnou, prostorově           

i funkčně vyváženou strukturu Spořilova založenou na principech zahradního města. Naproti 

tomu, ze strany jižní, navazují rozsáhlé prostory Michelského a Kunratického lesa s vysokým 

rekreačním potenciálem a celopražským významem. Ze strany jihovýchodní navazují nové 

soubory obytné zástavby charakterizované vysokou koncentrací panelových domů, malou 

diferenciací prostorů, vyšší hladinou zástavby a lokalizací základní občanské vybavenosti. 

Na stranu severovýchodní řešené území navazuje na vnitřní části Prahy s pohledovými         

i provozními vazbami na centrum Prahy 4 – Pankráckou pláň signalizovanou skupinou 

výškových budov.  

 

8.3 Charakteristika řešeného území 

Jedná se o území samostatné a téměř uzavřené. V těžišti řešeného území je stanice trasy 

„C“ metra „Roztyly“. Trasa metra také vytváří znatelnou diagonální osu území ve směru 

severozápad – jihovýchod, která území člení na charekterově odlišné části. 

Výškový rozdíl mezi nejníže položenou severovýchodní částí a nejvyššími body území při 

jeho jihovýchodním okraji je cca 45m.  

Celé řešené území lze členit na tři samostatnější části:  

- severozápadní (Interlov), vymezená výraznějšími svahy a charakterizovaná nahodilou 

a značně zanedbanou zástavbou skladů a provozních objektů a ploch, na jižním 

okraji této části je celkem hodnotný areál hotelu „Nosál“; 

- střední (okolí stanice metra Horní Roztyly), rovinatá část, které dominuje nová 

administrativní budova T – Mobile a velkoprodejna OBI s přilehlými plochami 

parkovišť, dále se zde uplatňují urbanisticky neuspořádané plochy v okolí stanice 



metra – plochy pro autobusy individuální automobilovou dopravu a pro pěší, poměrně 

rozsáhlé jsou zde neudržované a nevyužívané plochy zeleně; 

- jihovýchodní (okraje sídlištní zástavby), jedná se o výraznější převážně severní svah, 

který pokrývá neudržovaná vysoká zeleň – pozůstatky sadu, skupiny stromů, nálety, 

celkový neutěšený stav dotváří neuspořádané okraje sídlištní zástavby včetně 

solitérních objektů Koliby a Curlingové haly 

K hodnotám řešeného území lze počítat rozsáhlé plochy zeleně s množstvím hodnotných 

stromů, jejich skupin a alejí. K nedostatkům pak množství náletových dřevin, nepřehledných 

až nebezpečných prostorů zvýrazňovaných dlouhodobou neúdržbou. 

Celé území je hlukově a emisně zatíženo dopravní a technickou infrastrukturou. Jedná se o 

automobilové komunikace rychlostního charakteru – Jižní spojka, ulice 5. května a kapacitní 

sběrnou komunikací – ulicí Ryšavého.  

Pro budoucí urbanistické uspořádání této části Prahy jsou limitující koridory technické 

infrastruktury a zatrubněný Roztylský potok. 

Vzhledem k poloze ve městě, bezprostřední vazbě na rozsáhlé rekreační prostory a snadnou 

dopravní dostupnost, zejména prostředky MHD se jedná o území velmi cenné s vysokým 

potenciálem kvalitního obytného prostředí. 

 

 

 8.4 Funkční využití území  

 

 V řešeném území jsou, dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, 

schváleného usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne  9.9.1999 – návrh změny 

Z 1000/ 00, vydané usnesením č.20/70 Zastupitelstva hl.m.Prahy (ZHMP) dne 22.10.2009 

s účinností od 12.11.2009. 

 

SV   – VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ  

ZVO  – ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY - OSTATNÍ 

ZOB  – ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY - OBCHODNÍ 

DH  – PLOCHY A ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY OSOB,  PARKOVIŠT Ě  P+R 

SO3  – SLOUŽÍCÍ ODDECHU - částečně urbanizované rekrea ční plochy 

PS   – SADY, ZAHRADY A VINICE 

ZP   – PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY A H ŘBITOVY 

ZMK  – ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ 

LR  - LESNÍ POROSTY 

OB  – ČISTĚ OBYTNÉ 



VV   – VEŘEJNÉ VYBAVENÍ 

IZ   – IZOLAČNÍ ZELEŇ 

 

V současné době je realizována výstavba ve funkčních plochách ZVO (admin.budova T-Mobile), 

ZOB (velkoprodejna OBI), DM (odstavná plocha autobusů u stanice metra „Roztyly“), západní 

SV (hotel Nosál), PP (částečně parkově upravené plochy v okolí stanice metra) a jižní SO3        

(restaurace Koliba).  

V ostatních funkčních plochách výstavba není realizována, resp. funkční využití není naplněno, 

především v ploše SO3 severně od Kunratického lesa kde je rekreačně nevyužitelná 

neudržovaná zeleň a v ploše DH., resp. severozápadní ploše SV, v části OB a VV.    

 

 

 

 8.5 Průzkumy a rozbory  

 V rámci zpracovávání „Podkladové studie Roztyly“ byly autory provedeny vlastní průzkumy, 

které slouží jako podklad k vypracování komplexního urbanistického návrhu. 

 Bylo provedeno především fotografické zdokumentování stávajících objektů, veřejných 

prostor lokality a byly zdokumentovány hlavní dálkové kompoziční  a panoramatické pohledy na 

řešené území. Viz. Grafická část a fotodokumentace stávajícího stavu. 

 

 Problémy řešeného území jsou tyto : 

- Hlukové zatížení z automobilových komunikací – Jižní spojky, ulice 5. května       

a kapacitní sběrnou komunikací – ulicí Ryšavého. 

- Emisní zatížení z automobilové dopravy z Jižní spojky, ulice 5. května a kapacitní 

sběrné komunikace – ulice Ryšavého. 

- Urbanisticky neuspořádané plochy v okolí stanice metra „Roztyly“ a vazby na 

okolní urbanizovaná území bytové zástavby Horních a Východních Roztyl. 

- Nejasně formované prostorové uspořádání v území. 

- Rozsáhlé neudržované a nevyužívané, resp. nevyužitelné plochy zeleně. 

- Zanedbaná zástavba skladů, provozních objektů a ploch nefunkčního areálu 

bývalé firmy Interlov. 

- Absence vybavenosti k rozsáhlé bytové zástavbě sídliště Jižní Město II.. 

- Dopravní napojení území pouze ulicemi Tomíčkovou a Hrdličkovou na kapacitní 

sběrnou komunikaci - ulici Ryšavého.  

- Odstavná plocha autobusů meziměstské dopravy u stanice metra „Roztyly“. 

 



 

 

8.6 Příroda, krajina, zele ň 

 

Přírodní pom ěry: 

 Území se nachází  mezi Kunratickým  lesem, severojižní magistrálou a ul. Ryšavého, 

která vymezuje obytnou zástavbu Horní Roztyly. Terén je v SV části rovinatý, k jihu se zvedá 

do Michelského lesa, na západě klesá do vytěženého území a do údolí Kunratického potoka. 

Nadmořská výška v území je cca 240 - 275 m/m. Území leží v geomorfologickém okrsku 

úvalská plošina, geol. podklad tvoří paleozoické břidlice, droby a křemence. 

 Území leží v klimatické oblasti teplé T2. 

 Původními  společenstvy byly Dubohabrové háje,  dle mapování potenciální přirozené 

vegetace Luzulo albidae - Quercetum petraeae, veg. jednotka Genisto germanicae - 

Quercion (kručinková doubrava). Bioregion 1.5 Českobrodský, biochora -3BM - erodované 

plošiny na drobách v suché oblasti ve 3. vegetačním stupni. Fytogeografický okres  64a - 

Průhonická plošina, obvod Českomoravské mezofytikum. Lesní oblast Polabí.  

 Dle mapování Corine se v území nachází vegetační pokryv listnatých, jehličnatých a 

smíšených lesů a  městských zelených ploch. 

 Původní půdní pokryv tvoří Kambizemě modální, ve větší části území je původní 

půdní pokryv pozměněn v důsledku stavební činnosti (terénní úpravy, navážky, vytěžené 

plochy). S původním pokryvem lze počítat v jižní a jihozápadní části území (lesní porost, 

staré sady, zahrady). 

 V území se nenachází prvky ochrany přírody. 

 

Fauna: 

V lokalitě se vyskytuje běžná městská fauna, díky blízkosti Michelského lesa zabloudí na 

lokalitu i lesní zvěř. Převládají zástupci bezobratlých, z drobných obratlovců zejména městští 

hlodavci nebo hmyzožravci. Při terénních průzkumech byl zjištěn zajíc a několik kusů srnčí 

zvěře. V území se vyskytuje množství ptačích druhů městského i lesního typu.  

 

Současný stav zelen ě: 

 V území byl proveden orientační průzkum stávající vegetace. Přehled je uveden v 

situaci současného stavu vegetace a v tabulce.  Vyskytují se plochy parkově upravené, 



převážně s nižší intenzitou úpravy i údržby (okolí stanice Metra a bus-terminálu, pás podél 

ul. Ryšavého), izolační zeleň podél magistrály a podél ul. Ryšavého, extenzivní plochy 

zarůstající nálety různého stáří (střední část území), staré ovocné sady a zahrady v různém 

stupni zarůstající nálety, lesní porost zasahující z Kunratického lesa a intenzivní zahrady  u 

hotelu Nosál. Areály OBI a T-Mobile jsou vybaveny intenzivní zelení včetně zeleně v 

parkovištích. 

 

Současný stav zelen ě 

Tabulka : 

1 zelený pás u OBI, souvislé skupiny keřů, řídce stromy, stáří cca 10-15 let 

2 parkoviště u OBI, zelené ostrůvky s nízkými keři, stromořadí platanů, stáří cca 10 let 

3 zelený pás mezi OBI a T-Mobile, plošné výsadby nízkých keřů, trávník 

4 svah tělesa dálnice, souvislý porost keřů 

5 parkoviště T-Mobile, nízké keře v zelených ostrůvcích, řídce stromy 

6 parter - předprostor T-Mobile, kombinované záhonové výsadby nízkých keřů              

a trvalek, stromořadí sakur (Prunus serrulata Kanzan), intenzivně upravený svah 

tělesa dálnice, stáří  cca 10 let. 

7 udržovaná travnatá plocha, okrajově stříhaný živý plot, skupiny stromů                        

u autobusových zastávek - javor jasanolistý (Acer negundo), několik skupin 

spontánních náletových topolů (Populus canadensis) 

7a udržovaný trávník, řídce stromy - lípa (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), 

keřové javory aj. 

7b udržovaný trávník, řídce stromy - javor jasanolistý (Aver negundo) 

8 souvislá výsadba keřů u výdechu Metra a podél chodníku k lávce - tavolník nízký 

(Spiraea  bumalda), dříšťál thunbergův (Berberis thunbergii Atropurpurea),  

tavolník vanhoutteův  (Spiraea vanhouttei),  ptačí zob (Ligustrum vulgare), zlatice 

(Forsythia intermedia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) aj., řídce stromy - 

sakura (Prunus serrulata Kanzan), javor mléč  (Acer platanoides),  dub  (Quercus 

robur), náletové jasan (Fraxinus excelsior), javory jasanolisté (Acer negundo) aj. 

Podél chodníku udržovaný trávník, stáří cca 20 let.  

9 T-Mobile - oplocený pozemek. Jednoduchá parková úprava - trávník, řídká výsadba 

stromů (lípa, javor mléč, dub), stáří cca 10 let.  

10 zelený pás - trávník, řídce stromy a keře. 

12 souvislý porost lípy (Tilia cordata), hustě nálety akátu (Robinia pseudoacacia) 

13 zarůstající plocha - neudržovaný luční trávník, malé nálety akátu, javoru jasanolistého 

aj. 



14 zarůstající plocha - neudržovaný luční trávník, vyšší nálety akátu, javorů aj. 

15 hustý porost náletů středního stáří - akát, javor jasanolistý, javor mléč, bříza (Betula 

alba)  aj., řídce větší stromy akátu. 

16 nálety zarůstající plocha, téměř souvislý porost nízkých náletů - akát, javor 

jasanolistý, javor mléč, bříza aj. 

17 plocha u opuštěných objektů, vyčištěná od náletů - zpevněné plochy, neudržované 

trávníky  

18 téměř souvislý porost nízkých a středně vzrostlých náletů - akát, topol kanadský 

(Populus canadensis), osika (Populus tremula), javor jasanolistý, bříza aj. 

19 neudržovaný luční trávník, na souvislé, porosty (pásy) vyšší zeleně - topol kanadský, 

osika,  bříza, akát, javor jasanolistý aj. 

20 skupina vzrostlých dubů v porostu středních a nižších náletů 

21 souvislý porost druhově a věkově různorodých náletů 

22 vysoký porost lesního charakteru - jasan (Fraxinus  excelsior), dub (Quercus robur) 

aj. 

22a pásy vyšších náletů 

23 lesní porost, zčásti mladý les 

23a lesní pozemek, v porostu nerozlišený 

24 pás vzrostlých bříz 

25 pozůstatky starého sadu zarůstajícího nálety, v současnosti probíhá čištění porostu    

a probírky. Ovocné stromy - třešeň, švestky aj., jasan, bříza, javor jasanolistý, javor 

mléč a  klen, akát aj. 

26 soukromé pozemky - udržované zahrady, zahrada hotelu a restaurace 

27 opuštěné zahrady - pozůstatky ovocných dřevin, hustě zarůstající nálety středního 

stáří, převážně jasan. 

28 rozvolňující se porost vzrostlých  náletů a zbytků ovocného sadu - dub, myrobalán 

Prunus insititia aj. 

28a roztroušeně vzrostlé duby 

29 udržovaný trávník, příležitostný parking 

30 keře na svahu a udržovaný trávník podél cesty 

31 udržovaný trávník, řídce nová výsadba stromů - javor mléč (Acer platanoides), jeřáb 

ptačí (Sorbus aucuparia), lípa (Tilia cordata), jednotlivě staré stromy - javor klen(Acer 

 pseudoplatanus), babyka (Acer campestre), dub. 

32 zahradní úprava u restaurace Koliba 

33 parková úprava podél komunikace - udržovaný trávník, rozvolněně a ve skupinách 

stromy, stáří cca 20 let, keře podél chodníku - meruzalka horská (Ribes alpinum), 

tavolník nízký  (Spiraea bumalda), tavolník vanhoutteův (Spiraea vanhouttei). 



34 souvislý porost vyšších okrasných keřů a stromů - dub, osika, hlošina (Elaeagnus 

 angustifolia) 

35 pás vysoké zeleně na svahu zářezu komunikace a na koruně svahu - borovice černá 

(Pinus  nigra), modřín (Laric decidua),  na okrajích lípa (Tilia cordata), nálety  javor 

jasanolistý, třešeň (Prunus avium),  okrasné keře aj. 

36 udržovaný luční trávník na neurovnaném terénu, roztroušeně nálety - vrba bílá (Salix 

alba),  jíva (Salix caprea), jabloň (Malus), bříza. 

37 pozůstatky  ovocného sadu - ovocné dřeviny a zahušťující nálety - bříza, jíva, šípek 

aj. 

38 udržovaný trávník, nově vysazené stromořadí souběžné s cestou - líska turecká 

Corylus colurna. 

39 na svahu souvislá výsadba okrasných keřů, mladé nálety - bříza, akát, jíva aj. 

 

 

 

 8.7 Doprava  

 

 Řešené území leží na okraji oblasti Roztyl, ohraničené ze severu magistrálou D1 (ul. 

5. Května), z jihu Michelským lesem, ze západní až severozápadní strany komunikací Jižní 

spojka, která je součást městského okruhu a z východu  ulicí Ryšavého.  

 Ulice Ryšavého je v řešené oblasti důležitou páteřní komunikací, spojující magistrálu 

(ul. 5. května) s městskou částí Roztyly a Chodov. Lze ji zařadit podle své urbanisticko-

dopravní funkce jako komunikaci sběrnou, rychlostní. Čtyřpruhová nedělená komunikace 

prochází částečně obytnou částí území, propojuje další místní komunikace obslužného 

charakteru a je jednou z rozhodujících dopravních tras městského komunikačního systému. 

Z ní vedou do řešené oblasti dvě místní komunikace. Jejich napojení na ulici Ryšavého je 

řešeno úrovňovou světelně řízenou křižovatkou. Ulice Tomíčkova slouží pro obsluhu 

administrativního komplexu (T-Mobile), autobusovou dopravu a metro. Druhá bezejmenná 

komunikace slouží pouze pro obsluhu OBI-marketu s rozsáhlými parkovacími plochami a 

k technickému vjezdu na pozemek T-Mobile. V jihovýchodním cípu je část území dopravně 

obsloužena ulicí Hrdličkovou. 

 Dalším významným dopravním prvkem, který váže na dopravní obsluhu a dostupnost 

v řešené lokalitě jsou autobusy a metro. V současné době zde jezdí linky městské a 

příměstské dopravy, které zabezpečují dostupnost ze vzdálenějších lokalit kolem Hlavního 

města Prahy. Autobusové plochy a samotná stanice metra (trasa C) se nacházejí mimo 

obytnou lokalitu, což je důvodem značné generace pěší dopravy. Jeden z hlavních pěších 

tahů kříží ulici Ryšavého pomocí podchodu. Další významné pěší tahy, které procházejí 



dotčenou oblastí, jsou ve směru metro – Horní Roztyly, metro – Michelský les – Krč a metro 

– Spořilov, který kříží ulici 5. května pomocí lávky, resp. podchodu v severovýchodním cípu 

řešeného území. 

 V souběhu s hranici Michelského lesa vede cyklotrasa 222 (Kunratický les – Roztyly - 

Spořilov), která se napojuje na cyklotrasu 22 (Braník - Krč - Kunratický les - Chodov - Opatov 

– 

 

 

 8.8 Majetkoprávní vztahy  

 
Majetkoprávní vztahy byly vyhodnoceny dle aktuální databáze katastru nemovitostí, seznam 
vlastníků je uveden níže a rozčleněny na jednotlivé kategorie a skupiny dle metodiky ÚPn. 
Viz. Grafická část – VN. 8 
 
Vyšet ření vlastnických hranic v zájmovém území „Roztyly“ - k.ú. Chodov 
 
Podklady:  
 

- mapa KN 

- výpis z SPI  

 
Použité systémy  
 
- souřadnicový systém:  JTSK 

Zpracování dokumentace 
 

Z dokumentace katastrálního pracoviště Praha město byl převzat operát SPI a SGI.  

Z výpisu katastru nemovitostí byl vytvořen seznam parcel v zájmovém území, který 
obsahuje parcelní číslo, číslo listu vlastnictví a jméno s adresou vlastníka. V případě, že se 
jedná o budovu, která má jiného vlastníka pozemku a budovy je vypsán vlastník budovy  
v samostatném sloupci. Budovy nezapsané na listu vlastnictví nelze dohledat v katastru 
nemovitostí, zjistit vlastníka budovy je možné pouze na podkladě kolaudačního rozhodnutí. 

Grafická část majetkoprávního elaborátu byla převzata z analogové mapy katastru 
nemovitostí která byla vektorizována.  Do tohoto podkladu byl zakreslen průběh zájmového 
území. Parcely, které vlastní hlavní město Praha, jsou barevně označeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.8.1  Platná územní rozhodnutí 

 
   Identifika ční číslo akce:    
Vydal  MHMP - oúr,- pod č.j. 133024/99/OUR/J/Hol (Císařová)  
Eviduje       
Typ dokumentu Rozhodnutí o umístění stavby     
Název původní 
akce: Sportovně ubytovací a rehabilitační komplex Horní Roztyly  
Popis dokumentu      
Datum vydání 20.10.2000       
Právní moc 15.11.2000       
Platnost         
         
Akce(stavba) stavební trvalá stavba      
  kód     kapacita   poznámka 
  …… sport a rehabilitace  83(stání)  komunikace   

Funkce 
 
 

…… ubytování  
…… restaurace   

50(lůžek) 
254(míst)   

 
Inženýr.sítě 

         
  katastr parcela   č.p. katastr parcela č.p. 
Pozemky  Chodov 3289   Chodov 3288  

   

3290 
3311 
3312 
3313 

              

   

3292/1 
3292/5 

3336/70 
3336/72 
3336/73 

3288 
3321 

3322/5 
3323/29 
3336/72  

Karastrální území  Chodov       
 

   Identifika ční číslo akce: 27293   
Vydal  Praha 11- OV pod č.j. OV/2008/001049/Do-roz (Dobešová)  

Eviduje  
ÚRM pod č.j. URM 
05058/2008     

Typ dokumentu Rozhodnutí o umístění stavby     
Název původní 
akce: Oplocení a zahradní domek na pozemku č. parc. 3356-díl 3356/2  
Popis dokumentu Chybí el. Text i situace     
Datum vydání 21.5.2008       
Právní moc        
Platnost         
         
Akce(stavba) stavební trvalá stavba      
  kód     kapacita   poznámka 
  09337 kultura  157(m)  plot   
Funkce  21233 zeleň    24(m2)   zahrad.domek 
         
  katastr parcela   č.p. katastr parcela č.p. 
Pozemky  Chodov 3356   Chodov 3356/2  
         
Karastrální území  Chodov       



         
         
   Identifika ční číslo akce: 28250   
         
Vydal  Praha 11-OV pod č.j.OV/2008002037/Koš (Košutová)   

Eviduje   
ÚRM pod č.j. URM 
06356/2008     

Typ dokumentu Územní souhlas      
Název původní 
akce El.přípojka pro tlumené osvětlení 2 ks reklamních panelů-5.května /D1 
Popis dokumentu        
Datum vydání 2.7.2008       
Právní moc        
Platnost  2.7.2009       
Akce(stavba) stavební, trvalá stavba     
  kód     kapacita   poznámka 
Funkce  18310 energetika   30 (m)   NN   
         
  katastr parcela  č.p. karastr parcela č.p. 
Pozemky   Chodov 3251/9      
Karastrální území  Chodov       
         
   Identifika ční číslo akce: 28543   
         
Vydal  Praha 11- OV pod č.j. OV/2008/002677/Kři-roz ( Křivancová)  

Eviduje   
ÚRM pod č.j. URM 
09165/2008     

Typ dokumentu 
Spojené území a stavební 
řízení     

Název původní 
akce Nájezdová rampa a parkoviště pro invalidy, Komárkova ul.   
Popis dokumentu        
Datum vydání 23.9.2008       
Právní moc        
Platnost         
Akce(stavba) stavební, trvalá stavba      
  kód     kapacita   poznámka 
Funkce  17133 doprava      nájezdová rampa 
  17854 doprava       parkoviště  
  katastr parcela  č.p. karastr parcela č.p. 
Pozemky   Chodov 3323/2   Chodov 2117/15  
Karastrální území  Chodov       
         
   Identifika ční číslo akce: 3015    
         
Vydal  Praha 11- OV pod č.j.OV/2008003001/Kav-ús ( Kavalírová)  
Eviduje   ÚRM OPI pod č.j. URM 09291/2008    
Typ dokumentu Územní souhlas      
Název původní 
akce Kontejnerová stání v oblasti Jižního Města    
Popis dokumentu ulož.Chodov      
Datum vydání 23.9.2008       
Právní moc        
Platnost  23.9.2009       
Akce(stavba) stavební, trvalá stavba     



  kód     kapacita   poznámka 
Funkce  16120 skladování   1805(m2)   kontejner.stání 
         
Pozemky  katastr parcela č.p.     
  Háje     -      

  Chodov 

2117/1 
v řešeném 
území      

         
 

 

 

 

8.9 Technická infrastruktura 
 
 

Informace o lokalitě a její stávající technické vybavenosti : 
 
Území zájmové lokality Roztyly se nachází u pražské části Praha 11 (Horní Roztyly), je 

situováno kolem stávající stanice metra trasy C Roztyly v rozsahu cca 36,5 ha. Je 

ohraničeno na severu severojižní magistrálou, na jihu panelovou bytovou zástavbou Horní 

Roztyly, na východě výstupní komunikací magistrála – sídliště (ul. Ryšavého Horní Roztyly, 

Chodov a na západě hranicí lesoparku Krčský (Kunratický, Michelský) les.  

Území je zatíženo chaoticky uspořádanými, převážně podzemními přenosovými částmi 

obslužných systémů lokálních a nadřazených. Z obslužných systémů pro přenos hmot  jsou 

přítomny oddílná splašková a dešťová kanalizace (gravitační), distribuční soustava pitné a 

užitkové vody. V  nejbližším okolí zájmového území jsou umístěna sběrná stanoviště pro 

ukládání tříděného odpadu a je aplikován integrovaný systém hospodaření s TDO (Pražské 

služby) 

 

Energetické systémy jsou přítomny: 

kabelovými trasami sítě VN 22 kV hierarchie napájecí i spotřební, sítě NN 0,4 

spotřební,  

systémy přenosu NTL a STL zemního plynu, 

 napájecí části (primární rozvod) media CZT, 

telekomunikační kabelová vedení MTO zabezpečují přenos informací, kabelová 

vedení dalších komunikačních soustav  (GTS) včetně dálkových kabelů. 

 

Podrobné řešení technické infrastruktury je obsaženo v samostatném odstavci  

9.6 Technická infrastruktura - Návrhového stavu. 

 



9 Návrh      

9.1 Širší vztahy 

Návrh je veden snahou doplnit dnes nevyužívané, nebo ne dostatečně a nevhodně 

využívané území komponovanou urbanistickou strukturou tak, aby úspěšně navazovala na 

stávající urbanisticky hodnotné okolní soubory a stala se tak  logickou a specifickou součástí 

města. Tohoto cíle lze dosáhnout především kompozičními vazbami navrhované struktury na 

Pankráckou pláň, na významné veřejné prostory Spořilova a na přírodní dominanty 

Michelského lesa. Navrhovaná zástavba je také komponována s cílem oslabit vliv vysokých 

panelových domů, zejména v souboru Horní Roztyly, na výsledný obraz této části města. 

Návrh funkční skladby vychází též ze širších až celoměstských souvislostí. Přitažlivost 

masivu Michelského a Kunratického lesa vede k logickému posílení ploch pro sport               

a každodenní rekreaci v řešeném území, které budou jistě využívány nejen obyvateli 

Spořilova, Chodova, Krče a Horních Roztyl. Naopak se počítá, že obyvatelstvo nově 

navrhovaného souboru budou využívat zařízení vyšší  veřejné i komerční vybavenosti 

realizované a dostatečně dimenzované v okolních částech města.   

 

 Doprava 

 V rámci řešení širších dopravních vztahů v dotčené lokalitě byla zachovaná celková 

koncepce komunikační sítě. Lokalita  využívá napojení v stávajících místech světelně 

řízených křižovatek. 

 Hlavní sběrná komunikace (ulice Ryšavého) bude z bezpečnostního hlediska v 

stávající šířce fyzicky oddělena středovým ostrůvkem a doplněna pruhy pro odbočení, 

případně připojení z dané lokality. Obě světelné křižovatky budou zachované, pouze v místě 

napojení ulice Komárkova, kde se vstřícně napojí jedna z nově navržených komunikací, 

bude navržena nová světelně řízená křižovatka. Křižovatka ulic Ryšavého a Hrdličkova, která 

je mimo řešené území, je navržena jako okružní (viz.  Křižovatka v blízkosti nákupního 

centra Chodov). 

 Autobusová doprava se předpokládá pouze městská, příměstská doprava bude 

přesunuta mimo dotčenou oblast (Chodov, Háje). 

 Cyklistická doprava zůstává zachována, dojde pouze k jejímu odklonění z míst 

vysokého výskytu chodců v blízkosti metra. 

 

 

 



 9.2 Urbanisticko-architektonické řešení 

Budoucí urbanistické uspořádání tohoto cenného prostoru vychází z jeho polohy 

v organismu města, z konfigurace terénu a respektování jeho urbanistických a krajinářských 

hodnot i dříve realizovaných staveb. Cílem je vytvořit příjemné a charakteristické městské  

prostředí oslabující současný obraz okraje panelového sídliště. Výsledný charakteristický 

obraz řešeného prostru založit na zvýraznění přírodních hodnot – na přírodně krajinářském 

parku ( charakter Ladronka event. Stromovka) pod Michelským lesem a lesoparku s krytou 

vyhlídkou či vyhlídkovou kavárnou na kopci  západně od ulice Ryšavého („Petřínem“) nad 

městem s pěším propojením lávkou, nad ulicí Ryšavého, mezi obytnou zástavbou západně 

od této ulice k novému centru, resp. metru. Návrh se opírá o níže uvedené  urbanisticko 

architektonické zásady  :  

 

- v okolí stanice metra vytvořit polyfunkční městskou strukturu s pestrou škálou 

přitažlivých veřejných prostorů drobnějšího měřítka – náměstí, ulic, pasáží, parků 

atd.; 

- při severním okraji území, poděl Jižní spojky a ul.5.května,  navázat kompaktní 

převážně nebytovou zástavbou na objekt nové administrativní budovy T-Mobile          

a eliminovat tak zatížení ostatních částí hlukem z rychlostní komunikace, hmotovou 

kompozici prostoru zde obohatit o výškovou dominantu odpovídající jeho měřítku ; 

- v jižní části území počítat s úpravou ploch charakteru přírodně krajinářského parku se 

sportovně rekreační přitažlivostí, kterou posilují solitérní plošná zařízení (hřiště)          

a stavby stejného zaměření včetně jejich vybavení, pobytovou přitažlivost a tím           

i rekreační hodnotu zvýšit vodními plochami ; 

- severní svahy situované jižně od stanice metra využít pro rozptýlenou bodovou formu 

zástavby převážně menšími bytovými domy s parterem občanské vybavenosti a 

služeb a nezbytné propojení ploch vysoké zeleně po obou stranách Ryšavého ulice, 

cílem je scelit dnes roztříštěný okraj sídlištní zástavby a měřítkově úměrnou podnoží 

zmírnit dominantní působení slepých štítů panelových domů ; 

- síť místních obslužných komunikací založit na stávajících křižovatkách s ulicí 

Ryšavého a uspořádat ji tak, aby vytvářela samostatné vzájemně propojené zóny   

ale nenabízela snadný průjezd územím, potřebné plochy pro hromadné garáže               

a parkování osobních automobilů lokalizovat v blízkosti křižovatek obslužných 

komunikací s ulicí Ryšavého – vstupů do území a v optimální docházkové vzdálenosti 

ke stanici metra ; 

- uchovat stávající síť hlavních pěších a cyklistických tras propojujících blízké obytné 

soubory, včetně Spořilova, mezi sebou, se stanicí metra, s Michelským a Kunratickým 



lesem a doplnit ji novými trasami, pobytovými plochami v nezbytné hierarchii 

podporující snadnou orientaci, pocit jistoty a bezpečí v městském prostředí; 

- hlavním limitujícím faktorem jsou lokální přeložky inženýrských sítí, především 

napojení na elektro – silnoproud z hlavní trafostanice Chodov a vybudování cca 6-ti 

lokálních trafostanic v území. V současné době jsou trasy inženýrských sítí zcela 

nekoordinované což vytváří velice limitující faktor pro logické uspořádání zástavby 

v lokalitě. Snahou autorů bylo, v co největší míře, trasy inženýrských sítí respektovat, 

ale lokálním přeložkám nebylo možné se vyvarovat ; 

- v prostoru dnešního areálu firmy Interlov a do budoucna navrhovaného sportovně 

rekreačního areálu, „otevřít“ dešťovou stoku, resp. zatrubněný Roztylský potok a 

vytvořit vodní plochu, která zlepší odtokové poměry, mikroklima prostředí a esteticky 

zvýší hodnotu celého rekreačního prostoru ; 

 

- pro oslabení až eliminaci zatížení území hlukem z dopravy na ul.5. května, zejména 

do prostředí obytné zástavby Spořičova, je nezbytné při postupné zástavbě  podél 

ulice 5.května počítat s výrazně členěnými a tvarovanými fasádami jednotlivých 

objektů či protihlukových stěn tak, aby nedocházelo k nežádoucím odrazům hluku 

směrem k této zástavbě ; 

-  v prodloužení osy stávající lávky přes ul.5.května vytvoření nového pěšího a event. 

cyklistického můstku přes údolí v napojení na rekreační pobytové plochy severně od 

Michelského lesa ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9.3 Funkční využití území a kapacity území  

 

Návrh urbanistického řešení souvisejícího s řešeným územím Roztyly navrhuje nové rozdělení 

funkčního využití, dle platného ÚPn Prahy, dle vyhlášky hl.m.Prahy č.27/2001, resp. dle návrhu 

změny Z 1000/ 00, vydané usnesením č.20/70 Zastupitelstva hl.m.Prahy (ZHMP) dne 

22.10.2009 s účinností od 12.11.2009 : 

 

  

SV   – VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ  

ZVO  – ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY - OSTATNÍ 

DH  – PLOCHY A ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY OSOB,  PARKOVIŠT Ě  P+R 

OV  – VŠEOBECNĚ OBYTNÉ 

SP   – SPORT 

SO3  – SLOUŽÍCÍ ODDECHU - částečně urbanizované rekrea ční plochy 

ZP   – PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY A H ŘBITOVY 

ZMK  – ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ 

LR  - LESNÍ POROSTY 

PS   – SADY, ZAHRADY A VINICE 

IZ   – IZOLAČNÍ ZELEŇ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 9.4 Příroda, krajina, zele ň 

Cílem návrhu bylo zachování v co největší možné míře plochy stávající vzrostlé zeleně. 

V některých partiích dochází k redukci porostu tak, aby bylo možné intenzivní využití ploch 

zeleně především pro rekreaci a sport (neorganizovaný sport). Urbanistická studie klade  

důraz na propojení zeleně urbanizovaných (zastavěných) plochách řešeného území přes 

parkově upravené plochy k významnému biocentru Michelskému lesu. 

Navržené plochy ve řejné zelen ě jsou jasn ě patrné z grafické výkresové části. 

 

Využití stávající zelen ě: 

 Dle navrženého využití území a dle současného stavu vegetace jsou vytipovány 

plochy zeleně, které je možno začlenit do nových úprav zeleně v území po náležitých 

úpravách a transformaci: 

A - spontánní náletová vegetace  v  extenzivních lučních plochách.  Probírkami bude možno 

vytvořit kostru ze vzrostlých dřevin, prostorové řešení přizpůsobit stávajícím skupinám a 

porostům. 

B - lesní porost, vyskytují se plochy vzrostlých dřevin a mladý les. Pro navržené využití je 

nutná transformace lesního porostu na parkovou  úpravu. 

C - starý ovocný sad, v současnosti po čištění porostu s vyrovnaným zastoupením starých 

ovocných dřevin a různě vzrostlých náletových dřevin. Porost je vhodný pro transformaci na 

parkovou plochu. 

D - stávající intenzivní zahrady s převážně obytnou, resp. rekreační funkcí. Bez zásahu. 

E - staré zahrady,  masivně zarostlé náletovými dřevinami. Porost  má v současnosti spíše 

lesní charakter. Probírkami je možno vytvořit porost navazující na sousedící Kunratický les. 

F - Souvislý porost kolem výdechu Metra - možno ponechat, začlenit do navržené úpravy. 

G - Porosty izolační zeleně, sice vysazené, avšak spontánně se vyvíjející. Zůstávají jako 

základ  izolační zeleně SJ magistrály, vhodná je eliminace invazních dřevin (akát ap.), nutná 

je přiměřená údržba porostu. 

H - Izolační zeleň intenzivně udržovaná v rámci areálu T-Mobile, zůstává součástí izolační 

zeleně. 

I - Zahuštěný porost keřů a stromů na svahu pod ul. Ryšavého. Plní izolační funkci                 

k zástavbě východně od ul. Ryšavého. 

J - dtto, na svahu opačné orientace, s vyšším zastoupením stromů. 

 



K - Souvislý porost stromů a keřů na svahu pod obytnou zástavbou Horních Roztyl. Bude 

začleněn do navazující parkové úpravy. 

L - Stávající parková úprava podél pěšího propojení Horní Roztyly - stanice Metra. Nebude-li 

zasažena stavebními úpravami, možno ponechat beze změny. 

Návrh - členění zeleně: 

Zeleň je v návrhu členěna dle navrženého využití území na : 

- parky a parkově upravené plochy. 

- zeleň v parteru veřejných prostorů. 

- obytná a vyhrazená zeleň parkově upravená. Předpokládá se převážně veřejná 

přístupnost. 

- vyhrazená zeleň parkově upravená - plochy pro sport a rekreaci. Předpokládá se určité 

omezení přístupnosti -  návštěvnický režim. 

- izolační a doprovodná zeleň na svazích podél SJ magistrály a ul. Ryšavého. 

- zahrady obytné a rekreační (stav). 

- zeleň v parkovištích. 

- uliční zeleň - stromořadí. 

Stromořadí budou členěna do dvou kategorií : 

- páteřní dvojité stromořadí podél SZ - JV osy území 

- stromořadí vymezující navržené bloky zástavby. 

 Kategorie stromořadí budou rozlišeny velikostní kategorií a druhem dřevin. 

 V obytné a parkové zeleni budou začleněna odpočívadla, dětská hřiště a další 

parkové vybavení. 

Druhová skladba výsadeb: 

 Základ sortimentu budou tvořit domácí dřeviny náležející do společenstev potenciální 

přirozené vegetace Dubohabrových hájů v širším pojetí (lipová doubrava, acidofilní 

doubrava, kručinková doubrava ap.). Sortiment stromů bude doplněn o kultivary původních 

druhů a v omezené míře o dokonale aklimatizované dřeviny cizího původu, neinvazní a 

osvědčené v městském prostředí. Zastoupení druhů cizího původu v sortimentu keřů bude 

vyšší s ohledem na omezený výběr domácích druhů, zejména v kategorii kvetoucích keřů a 

nízkých a plazivých keřů. 

 



 9.5 Dopravní obsluha území 

 

9.5.1      Zdůvodn ění studie 

Účelem studie je nalézt a technicky posoudit možnosti řešení dopravní obslužnost nově 

navržených administrativních budov a bytových komplexů v navrhované lokalitě „Roztyly“. 

Návrhy by měly splňovat nejen normové požadavky na samotnou komunikaci, ale řešení by 

mělo být v souladu s územním plánem, okolní přírodou, krajinou, současnou zástavbou i 

s uvažovaným rozvojem území.  

 

9.5.2      Zájmové území 

Zájmové území se nachází v lokalitě Roztyly, ohraničené ze severu magistrálou D1, z jihu 

Kunratickým lesem, ze západní strany komunikace Jižní spojkou a z východu  ulicí 

Ryšavého. Jedná se o katastrální území Praha, Chodov, MČ Praha 11 

Lokalita je tvořena částečně rovinatým a v jižní části navrhované plochy pahorkovitým 

terénem s několika zahradami, garážemi a stávající zástavbou. Dotčené území se výškově 

nachází v rozsahu 239 až 296 m.n.m., z čeho je patrné značné převýšení. 

Stávající komunikační síť lokality je tvořena systémem komunikací (ulice Ryšavého) a 

navazujících vedlejších, které slouží pro obsluhu administrativních komplexů (T-Mobile, 

hobbymarket, metro Roztyly) a rodinných lokalit. 

9.5.3  Výchozí údaje pro návrh 

- Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 

- Prohlídka stavby a staveniště projektantem 

- Fotodokumentace stávajícího stavu řešeného území 

- Platné ČSN a vyhlášky  

- Základní mapa 1 : 10 000   

- Ortofotomapa   

- Územní plán Hlavního města Prahy 

 

Návrhová kategorie pro hlavní komunikace (větev H, I, L) ve studované lokalitě byla 

navržena kategorie s volnou pojížděnou šířkou mezi obrubníky 7,00m dle ČSN 736110 pro 

místní komunikace s návrhovou rychlostí 30 km/h. Pro zbývající obousměrné komunikace 

byla navržena kategorie s volnou pojížděnou šířkou 6,00m, jednosměrné (větev O, S) se 

šířkou 3,50m s návrhovou rychlostí 30km/h.  



Vzhledem k tomu, že byl při práci k dispozici jen mapový podklad v měřítku 1:10 000, nebylo 

možné řešit podrobněji technický návrh, vztah nově navrhované komunikační síti k okolní 

zástavbě, jednotlivé sjezdy a napojení stávajících i nově navržených domů. Tyto detaily bude 

možné řešit až po předchozím zaměření v dalších projektových stupních.   

 

9.5.4       Charakteristika území 

Terén v zájmovém prostoru stavby je zvlášť členitý, výrazně svahovitý v nadmořských 

výškách 239 – 296 m.n.m. Terén klesá k západu celé lokality v blízkosti křižovatky magistrály 

D1 a Jižní spojky.  

9.5.5       Základní charakteristiky 

Charakteristika navržených přístupových komunikací: 

Stavební objekt řeší dopravní napojení a dopravní obslužnost nově navržených 

administrativních budov a bytových komplexů v navrhované lokalitě „Roztyly“ a stávajících 

rodinných domů. V rámci tohoto stavebního objektu je konkrétně uvažováno s dopravním 

napojením z hlavní komunikace – ulice Ryšavého s vlastní sítí přístupových komunikací k 

navrhované zástavbě, s plochami pro parkování a odstavování osobních vozidel, s 

pochozími plochami a plochami pro relaxaci. 

 

Údaje o provozu a základních technických parametrech: 

Na navrhované lokalitě je uvažováno převážně s provozem osobních automobilů. Provoz 

nákladních vozidel (podskupina N1) je uvažován pouze občas. Provoz autobusu je uvažován 

pouze větví H, L, M. Tomuto předpokládanému dopravnímu zatížení odpovídá III až IV. třída 

dopravního zatížení. Konstrukce chodníků je navržena na pěší provoz. 

 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

V areálu obytného souboru budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhl. 369/2001: 

�místa pro přecházení musí být bezbariérové s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 

8,33%. Obrubník v nájezdu musí mít hranu 0,02m nad vozovkou, okraj nájezdu musí 

být vyznačen jinou strukturou a min. šířka 1,50m 

�dělka neděleného přechodu nemá být větší než 6,50m. Při větší délce bude řešeno 

pomocí signalizace, nebo návrhem fyzickkého ostrůvku. Tyto detaily bude možné řešit 

v dalších projektových stupních 

�varovný pás místa pro přecházení a při přerušení vodící linie bude proveden v šířce 

0,40m  z dlažby s reliéfním povrchem 



�varovný pás bude proveden v šířce 0,40m a od hrany komunikace bude odsazen 

0,80m 

�parkovací místa osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude zřizována v 

šířce 3,50m. V místě hrany chodníku v šiřce 2,0m. Bude řešeno v dalších projektových 

stupních.   

�chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálu jejichž drsnost (součinitel tření) činí 

min. 0,7 

�záhonový/chodníkový obrubník na strane k zeleni, který plní funkci vodící linie má 

nášlap min. 0,06m 

9.5.5.1 Základní údaje o objektu  

Návrhové kategorie komunikací: 

MO2   8,50/7,00/30    (větev A, F, P) 

MO2   10,00/7,00/30    (větev B, C, J, K, M, R) 

MO2   11,00/7,00/30    (větev E, J, K) 

MO2p 14,00/11,00/30   (větev D, P, T) 

MO2p 17,60/17.60/30   (větev A, K, N) 

MO1p 8,00/6,50/30    (větev O, S) 

MO2p 15,00/12,00/30   (větev H) 

MO2   15,00/8,00/30    (větev H) 

MO2   9,50/8,00/30    (větev I) 

MO2b 16,50/12,00/30   (větev L) 

MO1b 12,50/8,00/30    (větev M) 

chodník      (větev U, G, ostatní pochozí plochy) 

 

Návrhová rychlost   30 km/h   

 

Délka trasy    92 m (větev A) 

     57 m (větev B) 

     40 m (větev C) 

     284 m (větev D) 

     203 m (větev E) 

     68 m (větev F) 

     464 m (větev G) 

     955 m (větev H) 

     438 m (větev I) 

     70 m (větev J) 

     219 m (větev L) 



     274 m (větev M) 

     156 m (větev N) 

171 m (větev O) 

986 m (větev P) 

232 m (větev R) 

147 m (větev S) 

138 m (větev T) 

247m (větev U) 

 

Druh krytu    ABS  

dlažba (větve G, U, pochozí plochy, parkovací stání) 

kamenné kostky (autobusová zastávka) 

 

Popis objektu 

Obsahem objektu Komunikace jsou nově navržená komunikace připravované administrativní 

a obytné zástavby Roztyly. Objekt se člení na části: větev A až větev U plus další pochozí 

plochy. 

 

 

 

9.5.5.2 Směrové řešení 

Větev A 

Větev A slouží pro vstup do komplexu B a druhá polovina (jižní) komunikace slouží jako 

záchytné parkoviště pro návštěvníky. Součástí objektu je chodník v celé délce úpravy. 

Celková délka úpravy je 92 m. Osu komunikace tvoří přímá 

Větev B 

Větev B slouží pro vstup a nájezd do objektů A1, A2. V začátku úpravy se odpojuje z větve 

D. Součástí objektu je oboustranný  chodník v celé délce úpravy. 

Celková délka úpravy je 57 m. Osu komunikace tvoří přímá 

Větev C 

Větev C slouží jako obslužná komunikace pro „západní cíp navrhované lokality. V začátku 

úpravy se odpojuje z větve A a v konci úpravy slouží pro vstup do objektu C. Součástí 

objektu je oboustranný  chodník a parkovací místa. 

Celková délka úpravy je 40 m. Osu komunikace tvoří přímá 

 

 

 



Větev D 

Větev D slouží pro vstup a nájezd do objektů A3, A4 a komplex B. Kříží větev D. Součástí 

objektu je oboustranný  chodník v celé délce úpravy. 

Celková délka úpravy je 284 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicový oblouk bez 

přechodnic o R=51 m. 

Větev E 

Větev E slouží pro propojení větve D a větve H a dále pro vstup a nájezd do objektů E, F, G. 

Kříží větev D. Součástí objektu je oboustranný  chodník v celé délce úpravy. 

Celková délka úpravy je 203 m. Osu komunikace tvoří přímá 

Větev F 

Větev F slouží pro pro vstup a nájezd do objektu D. V začátku úpravy se odpojuje z větve E. 

Součástí objektu je pravostranný  chodník v celé délce úpravy a po levé straně je vjezd na 

parkoviště o kapacitě 53míst. 

Celková délka úpravy je 68 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicový oblouk bez 

přechodnic o R=18 m. 

Větev G 

Větev G slouží pro pěší, napojuje se na stávající lávku, která je vedena přes dálnici D1 a 

tvoří hlavní pěší tah ve směru Spořilov – Michelský les. Součástí objektu je lávka v délce 

120m přes údolí za větví E.  

Celková délka úpravy je 464 m. 

Větev H 

Větev H je hlavní páteřní komunikací v dané lokalitě a slouží hlavně pro obsluhu středu 

projektované lokality. V začátku úpravy se odpojuje ze stávající komunikace (ulice 

Ryšavého) v místě původní úrovňové křižovatky a prvních 300m je vedena v stávající trase 

komunikace, po 500m se opětovně kříží ulici Ryšavého a napojuje se na ulici Komárkova. 

Součástí větve jsou chodník, parkovací pruhy a vjezdy do navrhovaných komplexů. Ve 

staničení 0,270 je vjezd na parkoviště o kapacitě 28míst. 

Celková délka úpravy je 955 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=12 m. 

Větev I 

Větev I je páteřní komunikací hlavně pro obsluhu severní části projektované lokality. V 

začátku úpravy se odpojuje od větve H a v konci úpravy se napojuje v místě stávající 

úrovňové křižovatky s ulicí Ryšavého. Součástí větve je chodník. 

Celková délka úpravy je 438 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=15 m. 

 

 



Větev J 

Větev J slouží pro propojení větve I a větve K a dále pro vstup a nájezd do objektů M, N. 

Součástí objektu je oboustranný  chodník v celé délce úpravy. 

Celková délka úpravy je 70 m. Osu komunikace tvoří přímá. 

Větev L 

Větev L slouží pro vstup a nájezd do objektů K, T a v začátku jsou po pravé straně navrženy 

autobusové zastávky. Větev je jednosměrná, dvoupruhová a okruhu je větev H Součástí 

větve je chodník a vjezdy do navrhovaných komplexů. 

Celková délka úpravy je 219 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=14 m. 

Větev M 

Větev M slouží pro vstup a nájezd do objektů T, S a v začátku, podél stanice metra jsou po 

pravé straně navrženy autobusové zastávky. Větev je jednosměrná, jednopruhová, v místě 

napojení na větev L dvoupruhová. Součástí větve je chodník a vjezdy do navrhovaných 

slouží. 

Celková délka úpravy je 274 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=16 m. 

Větev N 

Větev N slouží jako parkoviště v blízkosti objektu H s celkovým počtem parkovacích míst 80. 

Typ parkovacího stání je kolmé. 

Celková délka úpravy je 156 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicový oblouk bez 

přechodnic o R=7 m. 

Větev O 

Větev O slouží pro vstup a nájezd do objektů I, V . Větev je jednosměrná, jednopruhová a 

součástí větve je chodník, parkovací pruhy a vjezdy do navrhovaných komplexů. 

Celková délka úpravy je 171 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=11 m. 

Větev P 

Větev P slouží hlavně pro obsluhu jižní části projektované lokality. V začátku úpravy se 

odpojuje z větve H, ale průjezd není umožněn. Průjezd bude sloužit pro záchrannou službu a  

technickou obsluhu lokality. Po cca 300m se napojuje na stávající komunikaci (ulice 

Gregorova) a zbylá část je trasována v stávající komunikaci, v km 0,700 kříží ulici Ryšavého 

a dále se napojuje na ulici Hrdličkova. 

Součástí větve jsou chodník, parkovací pruhy a vjezdy do navrhovaných komplexů. 

Celková délka úpravy je 986 m, ale v řešeném území pouze cca 250m. Osu komunikace 

tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez přechodnic o min. R=20 m. 

 



Větev R 

Větev R slouží hlavně pro obsluhu jihovýchodní části projektované lokality. V začátku úpravy 

se odpojuje od větve H . Součástí větve je oboustranné chodník a vjezd do objektu Y2. 

Celková délka úpravy je 232 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=25 m. 

Větev S 

Větev S slouží pro vstup a nájezd do objektů X, Y1, Y2, Y3. Větev je jednosměrná, 

jednopruhová a součástí větve je chodník, parkovací pruhy a vjezdy do navrhovaných 

komplexů. 

Celková délka úpravy je 147 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky bez 

přechodnic o min. R=14 m. 

Větev T 

Větev T slouží pro vstup a nájezd do objektů Y4, Z. V konci úpravy se napojuje na ulici 

Hněvkovská. Součástí větve je chodník, parkovací pruhy a vjezdy do navrhovaných 

komplexů. 

Celková délka úpravy je 138 m. Osu komunikace tvoří přímé úseky a kružnicový oblouk bez 

přechodnic o R=300 m. 

Větev U 

Větev U bude sloužit pro pěší v místě navrhované rozhledny v lokalitě „Na Fořtu“, je mimo 

řešené území. Je vedena v trase stávající pěší komunikace a je navržena pouze v 

chodníkové úpravě. 

Celková délka úpravy je 247 m. 

 

9.5.5.3 Sklonové řešení 

Větev A 

Niveleta kopíruje stávající terén a je ovlivněna výškovým osazením objektu A1, B . Max. 

podélný sklon je 3,60% a min. podélný sklon je 0,30%. 

Minimální poloměr zakružovacích oblouků jsou 400 m – vydutý oblouk.  

Větev B 

Niveleta se v začátku úpravy napojuje na větev D, kopíruje stávající terén a je ovlivněna 

osazením objektu A1, A2. Podélný sklon je 0,50% bez zakružovacího oblouku. 

 

Větev C 

Niveleta se napojuje na větev D a v začátku a konci úpravy se napojuje na výškové osazení 

objektu A3, A4, B.  Max. podélný sklon je 8,00% a min. podélný sklon je 0,50%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 50 m – vypuklý oblouk, 150 m – vydutý oblouk. 

 



Větev D 

Niveleta se v začátku úpravy napojuje na větev A a kopíruje stávající terén.  Max. podélný 

sklon je 8,30% a min. podélný sklon je 2,50%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 1000 m – vydutý oblouk. 

Větev E 

Niveleta kopíruje stávající terén. V začátku úpravy se odpojuje od větve D a v konci úpravy 

se napojuje na větev H. Max. podélný sklon je 5,70% a min. podélný sklon je 1,56%. 

Minimální poloměry zakružovacího oblouku je 500 m – vydutý oblouk. 

Větev F 

Niveleta se v začátku úpravy napojuje od větve E a napojuje na výškové osazení objektu D.  

Podélný sklon je 5,20% a bez zakružovacího oblouku. 

Větev G 

Niveleta se v začátku úpravy napojuje na stávající pěší komunikaci ve směru Spořilov – 

Kunratický les, kříží větev E a překlenuje údolí pomocí lávky. Max. podélný sklon je 7,40% a 

min. podélný sklon je 0,00% v místě lávky. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 300 m – vydutý oblouk.  

Větev H 

Niveleta se v začátku úpravy odpojuje z ulice Ryšavého, kopíruje výškové vedení stávající 

komunikace podél budovy T-mobile a stávajícího terénu. V km 0,800 se úrovňově kříží s ulicí 

Ryšavého a napojuje na stávající stav ulice Komárkova, kde kopíruje stávající terén mezi 

zástavbou. Max. podélný sklon je 8,30% a min. podélný sklon je 0,60%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 500 m – vypuklý oblouk, 400 m – vydutý 

oblouk. 

Větev I  

Niveleta se v začátku úpravy se odpojuje od větve H a v konci úpravy se napojuje v místě 

stávající úrovňové křižovatky s ulicí Ryšavého. Max. podélný sklon je 3,55% a min. podélný 

sklon je 0,30%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 1500 m – vypuklý oblouk, 200 m – vydutý 

oblouk. 

Větev J  

Niveleta se v začátku úpravy se odpojuje od větve I a v konci úpravy se napojuje na větev K. 

Podélný sklon je 1,12% bez zakružovacího oblouku. 

Větev L 

Niveleta se v začátku a konci úpravy napojuje na větev H a je ovlivněna stávající komunikací 

v blízkosti metra Roztyly. Max. podélný sklon je 1,99% a min. podélný sklon je 0,30%. 

Poloměr zakružovacího oblouku je 1000 m – vypuklý oblouk. 

 



Větev M 

Niveleta se v začátku a konci úpravy napojuje na větev L a je ovlivněna stávající komunikací 

v blízkosti metra Roztyly. Min. podélný sklon je 0,30%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 5000 m – vypuklý oblouk, 5000 m – vydutý 

oblouk. 

Větev N 

Niveleta se v konci úpravy napojuje na větev H. Max. podélný sklon je 2,36% a min. podélný 

sklon je 0,60% bez zakružovacího oblouku. 

Větev O 

Niveleta se v začátku a konci úpravy napojuje na větev H a je ovlivněna stávajícím terénem v 

blízkosti metra Roztyly. Max. podélný sklon je 8,27% a min. podélný sklon je 0,50%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 300 m – vydutý oblouk. 

Větev P 

Niveleta se v začátku úpravy odpojuje od větve H, je ovlivněna stávajícím terénem a 

výškovým vedením stávající komunikaci (ulice Gregorova) a zbylá část je trasována v 

stávající komunikaci, v km 0,700 kříží ulici Ryšavého a dále se napojuje na ulici Hrdličkova. 

kde kopíruje stávající terén mezi zástavbou. Max. podélný sklon je 8,00% a min. podélný 

sklon je 0,30%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 400 m – vypuklý oblouk, 400 m – vydutý 

oblouk. 

Větev R 

Niveleta se v začátku úpravy napojuje na větev P a v konci úpravy napojuje na větev T a je 

ovlivněna stávajícím terénem. Max. podélný sklon je 8,10% a min. podélný sklon je 2,50%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 600 m – vydutý oblouk. 

Větev S 

Niveleta se v začátku a konci úpravy napojuje na větev S a je ovlivněna stávajícím terénem. 

Max. podélný sklon je 8,30% a min. podélný sklon je 5,80%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 400 m – vypuklý oblouk. 

 

Větev T 

Niveleta se je ovlivněna stávajícím terénem. Max. podélný sklon je 8,00% a min. podélný 

sklon je 3,80%. 

Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 600 m – vydutý oblouk. 

 

Větev U 

Niveleta kopíruje stávající výškové řešení pěší komunikace. Max. podélný sklon je 20,50% a 

min. podélný sklon je 2,09%. 



Minimální poloměr zakružovacího oblouku je 200 m – vypuklý oblouk, 100 m – vydutý 

oblouk. 

 

 

9.5.5.4  Šířkové uspo řádání, p říčné klopení   

Větev A, F, P 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 8,50/7,00/30  

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,00m 

chodník    - 1 x 2,00m  

 

Větev B, C, J, K, M, R 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2  10,00/7,00/30 

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,00m 

chodník    - 2 x 2,00m 

 

Větev E, J 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 11,00/7,00/30  

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,00m 

chodník    - 2 x 3,00m 

 

Větev D, K, P, T 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2p 14,00/11,00/30 

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,00m 

parkovací pruh  - 2 x 2,00m (podélné stání) 

chodník    - 2 x 2,00m 

 

Větev A, K, N 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2p 17,60/17.60/30  

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,00m 

parkovací pruh  - 2 x 5,30m (kolmé stání) 

chodník    - 2 x 2,00m  

 

 



Větev O, S 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO1p 8,00/6,50/30 

Základní šířka zpevnění je 6,0m. 

1 x jízdní pruh   - 1 x 3,50m 

parkovací pruh  - 1 x 2,00m (podélné stání) 

chodník    - 1 x 2,00m  

Větev H 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 15,00/12,00/30 

Základní šířka zpevnění je 7,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,50m 

parkovací pruh  - 2 x 2,00m (podélné stání) 

chodník    - 2 x 2,00m 

 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2p 15,00/8,00/30 

Základní šířka zpevnění je 7,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,50m 

zelený pás   - 2 x 2,00m 

chodník    - 2 x 2,00m 

Větev I   

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 9,50/8,00/30 

Základní šířka zpevnění je 7,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,50m 

chodník    - 2 x 2,00m 

Větev L   

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2b  16,50/12,00/30 

Základní šířka zpevnění je 7,0m. 

2 x jízdní pruh   - 2 x 3,50m 

autobusová zastávka  - 1 x 3,50m 

chodník    - 2 x 3,00m 

Větev M 

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO1b  12,50/8,00/30  

Základní šířka zpevnění je 7,0m. 

1 x jízdní pruh   - 1 x 3,50m 

autobusová zastávka  - 1 x 3,50m 

chodník    - 2 x 3,00m 

 

Detaily šířkového  uspořádání jsou vykresleny v příloze Vzorové příčné řezy. 



9.5.5.5 Odvodn ění  

Odvodnění povrchu vozovky je podélným a příčným sklonem komunikace vpustí, které jsou 

zaústěny do nově navržené kanalizace. 

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem min. 3 % do podélných drenáží, které jsou 

zaústěny do nově navržené kanalizace. 

 

9.5.5.6 Křižovatky 

A.) větev I x ulice Ryšavého 

Stávající stav 

Samotná křižovatka je světelně řízená a v současné době slouží pro dopravní obsluhu areálu 

(T-mobile a hobbymarket). 

Výhled 

Křižovatka bude navržena jako světelně řízená s nutností dopracovat signální plán z důvodu 

navýšení dopravního toku a obsluhy administrativních komplexů. 

 

B.) větev H ( km 0,000)  x ulice Ryšavého  

Stávající stav 

Samotná křižovatka je světelně řízená a v současné době slouží pro dopravní obsluhu areálu 

(T-mobile, metro a autobusovou dopravu). 

Výhled 

Křižovatka bude navržena jako světelně řízená s nutností dopracovat signální plán z důvodu 

navýšení dopravního toku a obsluhy administrativních komplexů. 

 

C.) větev H ( km 0,800) x ulice Ryšavého  

Stávající stav 

Samotná křižovatka není světelně řízená a v současné době je možné odbočení pouze do 

ulice Komárkova, odbočení do řešené lokality neexistuje. 

Výhled 

Do křižovatky bude zaústěna větev H, vznikne průsečná křižovatka, která bude navržena 

jako světelně řízená s nutností dopracovat signální plán z důvodu navýšení dopravního toku 

a obsluhy administrativních komplexů. 

D.) větev L x větev M 

- nově navržená křižovatka 

Výhled 

Křižovatka bude navržena jako světelně řízená, s ohledem na vysoký pohyb chodců v 

blízkosti metra a objektu Park & Ride.  

 



E.) větev P x ulice Ryšavého – mimo řešenou oblast 

Stávající stav 

Samotná křižovatka není světelně řízená a v současné době je možné odbočení pouze do 

ulice Gregorova a Hrdličkova. 

Výhled 

Křižovatka bude navržena jako okružní křižovatka, případně jako spirálovitá okružní 

křižovatka. 

 

9.5.5.7 Cyklotrasy 

V souběhu s hranici Michelského lesa vede cyklotrasa 222 (Kunratický les – Roztyly - 

Spořilov), která se napojuje na cyklotrasu 22 (Braník - Krč - Kunratický les - Chodov - Opatov 

– Háje). 

Stávající cyklotrasa zůstává zachována,  dojde pouze k jejímu odklonění z míst vysokého 

výskytu chodců v blízkosti metra a částečně je vedena podél větve H. 

 

9.5.5.8 Dopravní prognóza a doprava v klidu 

Pro účely zpracování urbanistické studie Roztyly byly zpracovány intenzity dopravy v oblasti 

uvažovaného záměru. Stanovení hodnot intenzit dopravy vychází z podkladu poskytnutého 

zpracovateli dokumentace Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, konkrétně o intenzity dopravy z 

roku 2008 v řešeném území. Dalším podkladem byly podrobné údaje o jednotlivých stavbách 

navržených v řešeném území. K dispozici byly údaje o předpokládaném způsobu funkčního 

využití každé budovy (příp. podílu jejího využití pro jednotlivé funkce), užitná plocha 

jednotlivých budov a jiné podrobné charakteristiky. Z těchto údajů byl stanoven potřebný 

počet stání pro vozidla. Výpočet byl proveden v souladu s vyhláškou č. 26/1999 hl. m. Prahy 

o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (v platném znění). 

Následně byl proveden výpočet intenzit dopravy, které jsou generovány uvažovanými objekty 

dle jednotlivých funkcí a tyto intenzity byly přiřazeny na komunikační skelet. Pro výpočet bylo 

rozsahem uvažováno území totožné se záměrem. V kartogramu zatížení jsou tak v oblasti 

záměru znázorněny výhradně intenzity dopravy vzniklé na jeho území (včetně stávajících 

objektů, které jsou navrženy k zachování). Nejsou uvažovány intenzity dopravy vyvolané 

provozem objektů navržených ke zrušení (hobbymarket, autobusové nádraží apod.). O 

objem generované dopravy byly navýšeny intenzity dopravy na nejbližší sběrné komunikaci. 

Nákladní doprava byla přiřazena k osobní dopravě stanovené výpočtem procentním podílem 

podle typu zástavby. V kartogramu intenzit dopravy se záměrem jsou znázorněny hodnoty 

obousměrného celodenního zatížení všech vozidel/pomalých vozidel v období 0-24 hod v 

průměrný pracovní den bez vozidel pravidelné hromadné dopravy osob. 

 



9.6      Závěr a doporu čení 

 

Všechny nově navržené větve splňují podmínky dle  Vyhlášky č. 369/1 Sb o Zabezpečení 

užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V dalším stupni projektové dokumentace je nutno prověřit a upřesnit: 

•napojení na okolní stávající zástavbu a rodinné domy 

•napojení do podzemních garáží nově navržených objektů 

•dle aktuálního zaměření prověřit možnost fyzického oddělení stávající ulice Ryšavého 

fyzickým ostrůvkem 

•na základě upřesnění zástavby upřesnit a detailně dořešit přechody pro chodce, hlavně s 

podmínkou dodržení max. šířky 6,50m pro nedělený, nesignalizovaný přechod 

•zpracovat světelnou signalizaci pro hlavní křižovatky na ulici Ryšavého a pak u křížení 

větve L s větví M 

•dopracovat POV a stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. Při výběru zařízení 

staveniště a manipulačních prostor respektovat požadavek minimálních zásahů do cenných 

krajinných prvků a ZPF 

•navrhnout plán havarijních opatření 

•požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

•navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění, 

samostatné shromažďování a následné využití či odstranění 

 

 

9.7       Přílohy 

 
1.Prognóza dopravy  

2.Podélné profily 

3.Vzorové příčné řezy 
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5.3 Připojení na telekomunikační síť 

 
6. Použité podklady  

6.1 Urbanistický návrh (Atelier 6, s.r.o., ing. arch. Libor Čížek) 
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2. Hmotové systémy.  
 
2.1 Zásobování pitnou a užitkovou vodou.  
 
V území, zahrnutém do podkladové studie, je přítomno část vedení přenosové soustavy 

pražského vodovodu, a to potrubím OC DN 300. Toto vedení bude využito pro napojení 

navržené sítě uličních větví (ve dvou odlehlých místech) v nové struktuře zástavby, převážně 

polyfunkčních objektů, bytových domů, ubytovacích kapacit, sportovních zařízení, služeb a 

komerce.      

Vlastní rozvod je navržen z PVC trub DN 100-150 mm, síť je navržena jako okruhová, na 

okraji území větevná. Hydrostatické přetlaky v prostoru navržené zástavby kolísají v rozmezí 

0,5 – 0,6 MPa. Přetlaky bude nutné sledovat po ukončení zástavby a jejich požadovanou 

úroveň zabezpečit lokálními technickými úpravami v jednotlivých objektech (přečerpání, více 

tlakových pásem... případně osazení RV)   s ohledem na navrženou strukturu zástavby 

dochází ke kolizi objektů a stávajících vedení. Kolizní části jsou zrušeny a nahrazeny 



přeloženým vedením ta respektují směrově skelet obslužných komunikací, kam budou 

všechna vedení ukládána.  

 
Odběrové charakteristiky: 

Qp = 6,1 l . s-1 

   Qm = 7,62 l . s-1  
   Qh = 13,72 l . s-1  
   Qpož = 25,0 l . s-1  
 
   Hlavní páteřní vedení: PVC DN 150 
 
 
2.2 Odvodn ění území. 
 
V území je přítomna stávající oddílná kanalizace splašková a oddílná dešťová, a to 

jednotlivými větvemi.  

Část těchto vedení bude využita pro budoucí napojení uličních větví navržené oddílné 

odvodňovací soustavy. Vedení splaškové kanalizace je navrženo z trub z PVC DN 300 – 400 

mm, dešťové kanalizace DN 400 – 600 mm. Obě soustavy jsou navrženy jako gravitační.  

Část stávajících vedení bude nutné, s ohledem na kolisi s navrženou zástavbou, přeložit. 

Navržená vedení důsledně směrově kopírují skelet obslužných komunikací. Atmosférické 

srážky budou především v parkových úpravách území, vsakovány, zbylý odtok z těchto ploch 

bude retardován odtokem povrchovými zatrubněnými mělkými žlaby podél parkových 

komunikací s následným zaústěným do kanalizace. Na severozápadním okraji území lokality 

je stávající retenční nádrž, která bude i do nové dešťové odvodňovací soustavy 

zakomponována. Předpokládá se cca 30 % vsaku, 30 % retardovaného odtoku.  

 
Odtokové charakteristiky: Qs  
 splaškové odpadní vody: 
 Qs = 500,0 m3 . d-1  EO ... 3.334,0 
 QsM = 625,0 m3 . d-1  EO ... 4.167,0 
 
 
 
 
Dešťové odpadní vody: Qd  
 
 Qd = A .  ψs . qs  
 zástavby ... A1 = 26,0 ha,  ψs = 0,4 
 park. úpravy ... A2 = 12,0 ha, ψs = 0,1 
 
 intenzita směr. deště 10 min, n = 1 qs = 160 l . s-1 . ha-1 

 
 Qd = (26 . 0,4 + 12 . 0,1)160 = 1856,0 l . s-1 

 
 
 



2.3 Tuhé domovní odpady.  
 
Integrovaný systém hospodaření s tuhými domovními odpady bude v nové lokalitě 

soustředěna na primární třídění komponentů, jako zdroj druhotných surovin, a to především 

tyto součásti: Papír, sklo, plasty, samostatně budou ukládány nebezpečné látky a vytříděné 

biolsožky. Všechny komponenty, tvořící druhotné suroviny budou ukládány do samostatných 

barevně označených pytlů a pravidelně sváženy do sběrného a recyklačního dvora 

k dotřídění a paketování (RD Chodov, Pankrác ...) Sběrem a zneškodňováním 

nebezpečných látek je pověřena (PKO Pha 4) specializovaná profesionální firma, sběr a 

další využití biosložek  postupně zavádějí Pražské služby. Nevytříděné zbytky, případně 

směsný odpad odvážejí Pražské služby na zabezpečenou skládku v Benátkách nad Jizerou. 

Externí sběrná stanoviště nebudou v lokalitě zřízená (každý producent tříděných složek bude 

komponenty ukládat do barevně označených papírových pytlů) 

 
„Produkce“ TDO v lokalitě:     t. r.  
 celkem      563,70 
 z toho 
  druhotné suroviny    197,30 
  biosložky       62,00 
  nebezpečné látky        5,64 
  netříděný zbytek    298,76 
 
 
 
 
3. Energetické zabezpe čení území a jeho budoucích odb ěratelů: 

   

Energetické odběry nové zástavby v lokality budou zabezpečovány vícecestně: přenosovou 

soustavou el. proudu (EE), soustavou CZT (centralizované zásobování teplem) zemním 

plynem (NTL x STL vedení v prostru lokalita) a AEZ (alternativními energetickými zdroji). 

Převážnou část energetických potřeb pokryje soustava pro distribuce tepla (cca 80 % 

veškerých nároků na teplo, případně chlazení), ostatní požadavky zajistí EE, energetický 

plyn (zemní plyn) a AEZ.  

 

3.1 Zabezpečení přenosu elektrického výkonu na úrovni vn 22 KV. 

 

Energetické nároky budoucí zástavby v lokalitě (cca 10 – 11,0 MW) přesahuje přenosovou 

kapacit vn sítí, které jsou v území přítomny. Dle konsultace na odd. rozvoje přenosu PRE 

(Ing. H. Pavlíková) bude nutné vybudovat nové propojení s napájecím zdrojem, to je 

s rozvodnou 110/22 KV (Chodov, případně Pankrác) do nové rozpínací stanice (vedení cca 2 



x 5 x 240  ) a okruhově (smyčkami) propojit vlastní spotřební trafostanice nn80,4 kV 

v prostoru odběrů ve vlastní lokalitě. 

Navržena je podzemní rozpínací stanice, dále jednotlivé spotřební trafostanice budou 

vestavěné v objektech a vzájemně propojené vn kabelem (3 x 120 mm) zpět do rozpínací 

stanice.   

Stávající kabelové trasy budou v kolizních místech s navrženými objekty přeloženy do 

nových kabelových tratí v souladu s novým skeletem obslužných komunikací.  

Navazující nn síť 0,4 kV (na nn výstupy z TS) bude kabelová, tvarově bude síť kopírovat 

skelet obslužných komunikací. Kabely nn pro veřejné osvětlení budou vedeny samostatně, 

napojeny budou na SR (síťové rozvaděče na úrovni kabelové nn sítě) v území.  

 

Požadované bilanční výkony odběrů: 

 
instal. výkon ... 11.545,0 kW 
činní   11.545 . 0,9 = 10.390,0 kVA) 
současný ...  10.390 . 0,7 = 7.274,0 kVA 
 
Navržené výkony spotřebních trafostanice 225/0,4 KV: 
 5 x 2 x 1000 kVA = 10,000 kVA 
 
 
 
 
3.2 STL, NTL sí ť přenosu zemního plynu.  

 

V území budoucí zástavby jsou situovány větve STL a NTL přenosové sítě zemního plynu. 

Pro potřeby krytí části energetických nároků v nové zástavby (odděleny pro bytové objekty, 

ubytovací zařízení s restauracemi, pro potřeby náhradních energetických zdrojů především 

v objektech obč. vybavení... bude odebírán zemní plyn ze stávající STL sítě. Nový , navržený 

skelet STL sítě v lokalitě situačně kopíruje uspořádání obslužných komunikací, uliční větve 

jsou navrženy z LPE DN 80 – 100 mm. Odběrové jednotky budou lna STL síť připojeny přes 

domovní regulační stanice, kolizní stávající rozvody STL a NTL sítí budou přeloženy a 

umístěny pod navržené obslužné komunikace (hlavně pod vedlejší nepojízdné části kom.). 

 
Základní odběrové charakteristiky: 
 506,0 kW ... 67 m3 . h Z.P. 
 odběr ze STL sítě.  
 
 
 
 
 
 



3.3 Centralizované zásobování teplem. 

 

V území lokality je přítomno primární vedení soustavy CZT 2 x 5600 mm, dvoutrubkové 

uzavřené horkovodní o parametrech 135/70o C v zimním (topném období), v letním období o 

parametrech 80/50o C (kvalitativně teplá lvody),  konsultováno s odd. rozvoje ... Ing. Alex 

Černý. 

Toto primární vedení bude využíváno pro přenos tepla pro celou strukturu objektů navržené 

zástavby. V této 1. koncepci návrhu se předpokládá napojení na tento přivaděč primární 

radiální sítě pro vlastní lokalitu, vedení 2 x 250 mm uzavřené, umístěné v topném 

neprůlezném prefabrikovaném kanále. Každý objekt bude napojen na odběr tepla přes 

vlastní výměníkovou tlakově nezávislou stanici. Je možné, při dalším upřesňování 

investičních záměrů a diveloperských aktivit, budovat výměníkové stanice i pro skupiny 

objektů. Stávající vedení, která kolidují s navrženou strukturou zástavby budou přeložena do 

nových tras v souladu se skeletem komunikací.      

 

Základní odběrové charakteristiky: 

 
  26.337 kW 

 

Transport a distribuce výkonu: primárním vedením 135/70o C 

Předání tepla: V předávacích (výměníkových) stanicích tlakově uzavřených voda – voda.  

Sekundární medium: teplá voda do 110o C.  

 
 
3.4 Alternativní energetické zdroje.  

 

Návrh předpokládá, že část energetických nároků (na teplo, el. energii) a to v rozsahu cca 5ti 

%, budou zabezpečovat fotovoltaické aktivní systémy. Ty zabezpečí přeměnu solární radiace 

na el. energii. Plochy záchytných panelů, případně na jižně a západně orientované plochy 

obvodových plášťů. Generovaný el. výkon lze využít i pro  produkci vodíku při hydroanalýze 

vody. Tato chemická reakce může vyprodukovaný vodík skladovat a využít ho jako 

energetický plyn v palivových článcích. Ty při následném slučování vodíku s kyslíkem 

(oxidaci) produkují teplo a el. proud. Odpadem této reakce je voda.   

 

Základní odběrové charakteristiky: 

 
 3.563,0 kW (fotovoltaické systémy).  
 



4. Přenos informací.  

 

V lokalitě je přítomna kabelová síť telekomunikační síť MTO s ATÚ Chodov. Objekty nové 

zástavby budou mít možnost této sítě využívat, případně volit alternativní operátory.  

Stávající telekomunikační síť bude v lokalitě rozšířena jako radiální síť s vlastními síťovými a 

uživatelskými rozvaděči, případně kolize stávajících vedení MTJJO sítě s návrhem nové 

zástavby bude upravena tak, aby všechna kabelová vedení směrově respektovala navržený 

skelet obslužných komunikací.  

 

Bilance počtu nových účastnických stanice: 

  1035 Pp.   

 
 
 
Výpočtová část.  
 
5.1 Hmoty.  
 
1. Pitná a užitková voda 

    l . d-1 
 a) trvale ubyt. osoby ...á 150 l . os-1 . d-1 ... 550 os. ...    82.500,0 
 b) vybavenost (ostatní vybavenost) 
     taxativně kalkulována) ... á 20 l . os-1 . d-1 ... 550 os. ...      11.000,0 
 c) přechodně ubyt. osoby ... á 250 l . d-1. lůžko  
     530 os. á 250     132.500,0 
 d) návštěvníci á ... 5 l . os-1 ...         2.730,0 
 e) zaměstnanci, sportovci ... á 30 l . d-1 
  admin.d. ...á 7.500 . 30 l . os-1 . d-1    225.000,0 
  komerce ... á 350 . 30 l . os-1 . d-1      10.500,0 
  služby ... á 450 . 30 l . os-1 . d-1      13.500,0 
  sport ... 800 . 0,5 . 60 l . os-1 . d-1      24.000,0 
        -------------------------------------  
        celkem  501.700,0 
  ostatní nespecifikované  
  potřeby .. cca 5% z 501.700,0       25.085,0 
        ------------------------------------- 
           526.785,0 
          = 6,1 l . s-1 
           
 Qp = 526,785 m3 . d-1 = 6,1 l . s-1 
 Qm = 6,1 . 1,25 = 7,62 l . s-1 
 Qh = 7,62 . 1,8 = 13,72 l . s-1 
 Qpož = 25 l .s-1 
 
 
 
 
 



Návrh páteřního vedení: (přibližně) 
 
          π. d2 
Qpož = 0,025 = f . v  = -------- . 1,5    v = 1,5 m . s-1 ... zvolená rychlost 
         4 
           4. 0,025 
d = √ -------------- = 0,145 m ... průměr potrubí 
          1,5 . 3,14  
 
návrh: DN 150 mm 
 
 
 
2. Odpadní vody. 
 
a) splaškové ... Qs  
 
Qs = 0,95 Qp = 0,95 . 526,785 = 500,0 m3 . d-1  
QSM = 500 . 1,25 = 625,0 m3 . d-1  
 
Biologické znečištění: 
EO ... 500 : 0,15 = 3.334,0 EO  
EO ... 625 : 0,15 = 4.167,0 EO 
 
BSK5 ... 60 g O2 na EO za den  
3.334 . 0,06 = 200,0 kg O za den  
max.. 4.167 . 0,06 = 250,0 kg O za den  
CHSK (cr) ... 
1,7 . 200 = 34,0, kg . O2 . d

-1  
max ... 1,7 . 250 = 425,0 kg O2 . d

-1  
 
Dusíkaté látky:  ... 55 g NL na EO za den 
3.334 . 0,055 = 183,37 kg NL . d-1 
max. 4.167 . 0,055 = 229,185 kg NL . d-1 
 
b) dešťové: Qd 

 
Qd = A . ψs . qs 

qs = 160 l . s-1 . ha-1 
A = A1 + A2 

zástavba A1 = 26,0 Ha ... ψs = 0,4 
park. úpravy A = 12,0 ha ...  ψs  = 0,1 
 
Qd (26 . 0,4 + 12 . 0,1) 160 = 1.856,0 l . s-1  
 
Retardace odtoků: cca 30 %, skutečný současný odtok bude cca 1299,0 l . s-1 
Následná retence na konci odtoku ze sledovaného území ve stávající retenční nádrži (RN) a 
následný regulovaný odtok.  
 
 
 
 
 
 



3. Tuhé domovní odpady  
 
Bilance ... TDO, TKO 
 
TDO:          kg. r-1 
Trvale ubytované osoby ... 550 os. á 2800 kg . os-1 . r-1 ...           154.000,0 
Vybavenost nespecifikovaná 550 os. á 40 kg . os-1 . r-1. ....     22.000,0 
Přechodně ubyt. osoby á 90 kg . os-1 . r-1 ... 530 . 90   47.700,0 
Sport ... á 10 kg . os-1 . r-1         8.000,0 
Zaměstnanci á 40 kg . os-1 . r 8300 . 40 ...              332,000,0 
         -------------------------------------- 
        TDO celkem ...         563,700,0 kg.  
 
 
TKO: 
Údržba komunikací ... 26 ha . 0,3 = 7,8 Ha á 250 kg . ha-1 . r-1 ...         1.950,0 
 
Údržba zeleně  12 ha á 450 kg . ha-1 . r-1             5.400,0 
 
Primární třídění komponentů TDO: 
Celkem TDO za rok ...       563,70 tun  
z toho: 
druhotné suroviny (35 %)       197,30 tun 
nebezpečné látky (1 %)           5,64 tun 
biosložky (11 %)          62,00 tun 
nevytříděný zbytek (53 %)       298,76 tun 
 
 
 
Rekapitulace energetických nároků 
 
 

 
Pro výpo čet 
 

Počet Pp 
 

návštevn. 
 3.640  
byty 
 550 550 
trvale ubytovaní 
 1.650 - 
přechodn ě ubyt. 
 530 10,0 
adm. prac.  
 7.500 375,0 
komerce 
 350 50,0 
služby  
 450 45,0 
sport 
 800 5,0 
 
 
 
 



       EE   CZT     

Fce 
                 
kW % kW % kW % 

vytápění 25.384,0 100 2.558,0 10 20.308,0 80 
větrání 6.092,0 100 609,0 10 4.874,0 80 
TUV 1.650,0 100 330,0 20 1.155,0 70 
 el. osvětlení 4.906,0 100 4.660,0 95 -  
ost. fce 2.528,0 100 2.022,0 50 -  
technolog. nár. 1.296,0 100 1.296,0 100 -  
veřej. osvětl. 95,0 100 90,0 95 -  
   11.545,0  26..337,0  
 
  
 
    EP     AEZ 
Fce                  kW % kW % 
vytápění - - 2.538,0 10 
větrání - - 609,0 10 
TUV - - 165,0 10 
 el. osvětlení - - 246 5 
ost. fce 506,0 50 - - 
technolog. nár. - - - - 
veřej. osvětl. - - 5,0 5 
 506,0  3.563,0  
       = 67 m3 . h-1 Z.P. 
 
 
EE ... 11.545,0 . 0,9 = 10.390,0 kVA . ks = 0,7 ... 7.273,0 kVA 
 
CZT ... (horká voda 135/70o C ... 26.327,0 kW 
    léto ... 80/50o C) 
       506 
EP (zemní plyn) ... 506,0 kW ... m3 . h-1  Z.P. ------------------- = 67 m3 . h-1 
           34,1 . 0,8 . 0,28  
 
AEZ (alt. el. zdroje ... solární fotovoltaické panely) ... 3.563,0 kW.  
 
Rekuperace tepla z větr. vzduchu: 40 % : 10 . 154 . 0,6 = 6.092,0 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha 1       Záznam z jednání 8.7.2009 

 

PRE ... od koncepce a rozvoje  

Ing. Hana Pavlíková ... PRE 

doc. Fr. Medek ... zástupce projekt.  

 

Roztyly, území Phy 11 (Horní Roztyly) 

 

Urbanistická studia (technická infrastruktura) 

 

Konsultace k požadavku předpokládaných odběrových nároků ze stávající přenosové sítě 

PRE na území lokality: 

Odběrové požadavky  cca 10 – 11,0 MW 

 

Tento výkon nelze zabezpečit ze stávajících přenosových sítí v daném místě.  

 

Řešení: Napojit (zabezpečit) požadované výkony až ze zdroje vvv – vn R 110/22 KV Chodov 

nebo Pankrác – vlastním kabelem 3 x 240 mm2, rozpojovací stanici a následné napojení TS 

22/0,4 kV. Zásobní TS propojit kab. 3 x 120 mm2 smyčkou do okruhu.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7 Kvalita ovzduší v území  

 

Závěr studie kvality ovzduší 

 

 

 

 



9.8 Hluková zát ěž v území  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.9 Závěr studie  

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že řešené území, které je především hlukově  

a emisně zatíženo. Po realizaci navržené zástavby dojde ke zlepšení hodnoty prostředí, 

především z hlediska snížení hladiny hluku. Podílí se na tom především zástavba  

navržená při severní hranici řešeného území podél ul. 5.května v kombinaci 

s protihlukovými stěnami a zástavba v okolí stanice metra „Roztyly“. 

Snahou autorů Podkladové studie bylo vytvořit komponovanou urbanistickou  

strukturou tak, aby úspěšně navazovala na stávající urbanisticky hodnotné okolní 

soubory a stala se logickou a specifickou součástí města. Tohoto cíle lze dosáhnout 

především kompozičními vazbami navrhované struktury na Pankráckou pláň, na  

významné veřejné prostory Spořilova a na přírodní dominanty Michelského lesa. 

 

 

Poznámky k napl ňování návrhu :  

 

- dokončení jednotlivých etap výstavby v řešeném území bude probíhat postupně dle 

možností a představ jednotlivých investorů, resp. vlastníků pozemků v dané lokalitě ; 

- realizace výstavby na místě dnešní odstavné plochy autobusů meziměstské 

dopravy u stanice metra „Roztyly“ je možná až po jejím vymístění do nové lokality 

např. nádraží Opatov nebo v oblasti Písnice, aj.; 

- realizace rekreačních ploch by měla probíhat především v souladu s krajinářským 

návrhem a návrhem volnočasových aktivit vč. jejich zázemí. 

 

V Praze - prosinec 2009 

Vypracoval :    

 

ATELIER 6, s.r.o.  a kolektiv 

 

 

vz. Ing.arch. Libor Čížek 

 
 
 


