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POPIS NÁVRHU STAVBY 
 
Lokalita 
Soubor pozemků pro zamýšlenou výstavbu se nachází na Litochlebském náměstí na Praze 11 – Jižním Městě. Řešené 
území se nachází v severním segmentu náměstí - ohraničeno kruhovým objezdem Litochlebského náměstí z jižní 
strany, Türkovou ulicí ze strany západní, ulicí Ke stáčírně ze strany východní, v severní části pozemek navazuje  na 
stávající obytnou výstavbu, ohraničenou odstavným parkovištěm rezidentů. 
V plánu rozvoje MČ Praha 11 je obsažen záměr zrealizovat okolo kruhového objezdu Litochlebského náměstí výstavbu 
komerčních objektů. V souladu s tímto záměrem byla již v nedávné minulosti v jihovýchodním segmentu náměstí 
zrealizována administrativní budova firmy Skanska a.s. Na výstavbu okolo Litochlebského náměstí by měla 
v budoucnosti podle studie zpracované atelierem Bílek Associates s.r.o. pro městskou část Praha 11 dále navázat 
velkorysá komerční zóna vysokopodlažních objektů – ve studii nazývaná „Městské centrum“ - rozprostírající se jižním 
směrem podél Chilské ulice směrem ke stanici metra Opatov a dále až ke křižovatce s Opatovskou ulicí, kde je území 
uzavřeno křížením s brněnskou dálnicí D1.  
Návrh je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy. Území zamýšlené výstavby je funkčně definováno jako 
SMJ (smíšené městského jádra) umožňující výstavbu administrativních objektů. 
 
Návrh optimalizace hranice řešeného území 
Území pozemků, které jsou předmětem výběrového řízení tvoří většinovou část samostatné lokality, která je územním 
plánem vymezena jako smíšené městské jádro. Návrh má ambici zodpovědně přistoupit k řešení lokality jako celku a 
proto se zabývá i zbylými pozemky, které jsou logickou součástí tohoto území na hraně Litochlebského náměstí. 
V tomto smyslu navrhujeme „optimalizovat“ hranici projektem řešeného území tím, že do ní zahrnujeme i další 
pozemky, které nejsou v majetku (rsp. ve svěřené správě) vypisovatele. Jedná se o tři pozemky spravované 
Magistrátem hl. města Prahy a dále o dva pozemky ve vlastnictví fyzických osob. U pozemků Magistrátu uchazeč 
předpokládá, že v případě úspěchu ve výběrovém řízení by ve spolupráci s MČ Praha 11 zahájil jednání s Magistrátem 
o majetkoprávním vypořádání. Jeden z pozemků fyzických osob se nachází v klíčové části území a s jeho majiteli má již 
uchazeč vyřešené budoucí majetkoprávní vztahy. Druhý z pozemků v soukromém vlastnictví se svou polohou sice 
ocitá v řešeném území, ale projekt jej nezastavuje, ani nevyužívá jeho kapacity. 
 
Přehled vlastnických kategorií pozemků 

č.parc. výměra m2 číslo LV druh pozemku využití pozemku vlastník 
 

pozemky ve svěřené správě MČ P11, které jsou předmětem výběrového řízení  
1339 7 1678 zahrada  Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 

1328/3 716 1678 ostatní plocha jiná plocha Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
1342 94 1639 ostatní plocha ost. komunikace Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 

1205/3 492 1639 ostatní plocha silnice Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
1343 1.254 1639 ostatní plocha jiná plocha Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 

1344/1 2.266 1639 ostatní plocha zeleň Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
1361 350 1678 ostatní plocha zeleň Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
1367 729 1678 ostatní plocha jiná plocha Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
1369 848 1678 ostatní plocha jiná plocha Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 

1370/2 9 1678 zahrada  Hl. město Praha, svěřená správa MČ P11 
        

pozemek fyzických osob, se kterými má již zájemce vyřešené majetkoprávní vztahy 
1344/2 144 1028 ostatní plocha zeleň L.Dušková N.Niessnerová M.Šináglová 

        
pozemky v majetku MHMP, které návrh zahrnuje do řešeného území – vyřešení majetkoprávních vztahů navrhuje uchazeč následně  řešit ve 
spolupráci s MČ P11 

1360/2 546 1639 ostatní plocha manipul.plocha Hl. město Praha 
1365 412 1678 ostatní plocha zeleň Hl. město Praha 

1328/1 do řešeného území zasahuje pouze část pozemku o výměře 56m2 Hl. město Praha 
        

pozemek fyzických osob, nacházející se v řešeném území, který však návrh nezastavuje ani nevyužívá jeho kapacity ve vztahu k ÚpN 
1360/4 260 11276 ostatní plocha manipul.plocha J.Mrkvičková, O.Ženíšek 

 
Hranice pozemků dotčeného území jsou obrazem původní parcelace z doby před založením Jižního Města a v určitých 
částech se zásadně neshodují s průmětem dnešního využití. V rámci projektu je řešeno i dotvoření městských ploch 
těsně navazujících na okolí budoucího objektu. Podél severní hranice pozemku se dnes nachází parkoviště rezidentů, 
jehož složitý tvar je rovněž reziduem neshod původní parcelace s novým využitím. V zájmu začištění celého prostoru je 
v projektu uvažováno s geometrickým narovnáním této hranice. Proto v záměru navrhujeme část pozemků 
nacházejících se ve výběrovém řízení oddělit, a využít ve prospěch regenerace přilehlého parkoviště rezidentů (výměra 
ca. 197m2). Jako reciproční akt by pak naopak byla do řešeného území zahrnuta část pozemku 1328/1 v majetku 
Magistrátu, na kterém přesahuje roh podzemního parkoviště hranici pozemku 1205/3 (jedná se o výměru ca. 56m2).   
viz. výkres Majetko-právní vztahy – návrh optimalizace hranice řešeného území 
 
Dopravní napojení a související opatření 
Pozemek je ze tří stran ohraničen silničními komunikacemi - kruhovým objezdem Litochlebského náměstí, ze kterého 
radiálně vybíhají ulice Türkova a Ke stáčírně. Východní stranu pozemku lemující ulice Ke stáčírně směřuje 
severovýchodně a je spojnicí se Zahradním Městem (MČ Praha 10). Ulice Ke stáčírně má jeden jízdní pruh v každém 
směru. Ulice Türkova, lemující západní hranici řešeného území je kapacitnější (2 jízdní pruhy v každém směru) 
komunikací spojující území Jižního Města směrem do centra s navazujícími čtvrtěmi Roztyly a Spořilov (MČ Praha 4).  
Z hlediska dopravního napojení pozemku by bylo nejvhodnějším řešením napojení parcely přímo z kruhového objezdu, 
prostorové poměry však toto řešení neumožňují, neboť vzdálenost mezi dvěmi stávajícími odbočkami z kruhového 
objezdu (Türkova x Ke stáčírně) je příliš malá na to, aby mezi ně mohla být umístěna ještě jedna nová odbočka navíc. 
V řešení se návrh dále snaží respektovat ze severní strany přiléhající obytnou zónu a dopravním napojením 
administrativního centra nezatěžovat území rezidentů.  
Z pohledu těchto premis zbývá možnost napojit území přímo z jedné z bočních komunikací. Ulice Ke stáčírně se 
k tomuto účelu jeví jako nevhodná, neboť je kapacitně omezenější a realizovaná komunikační přípojka by se ocitla na 
straně pruhu směřujícího ke kruhovému objezdu relativně blízko před touto křižovatkou. 
Návrh proto uvažuje se zřízením komunikační přípojky v severozápadním cípu řešeného území z ulice Türkovy. Přípojka 
se v této pozici ocitne na výjezdové větvi z kruhového objezdu, kde nebude dopravně kolizní. Türkova ulice je v této 
části rozšiřována o boční pruh zastávek autobusů, v této šíři by byl realizován i odbočovací a připojovací pruh 
plánované obousměrné komunikační přípojky. Příjezd automobilů je tedy směrem z kruhového objezdu Litochlebského 
náměstí, výjezd vozidel je Türkovou ulicí severozápadně směr městské centrum.  
Jako vynucené opatření zůstává v řešení přesun autobusové zastávky „Litochlebské náměstí“ směr Spořilov, která je 
v současnosti umístěna v Türkově ulici v bočním pruhu těsně za výjezdem z kruhového objezdu v místě plánované 
komunikační přípojky. Zastávka bude přesunuta o cca. 65 m dále od kruhového objezdu. Boční pruh současné 
autobusové zastávky bude přeměněn na odbočovací pruh k přípojce administrativního centra. Tento pruh bude dále 
pokračovat jako pruh připojovací pro vyjíždějící vozy, který se v závěru změní v autobusovou zastávku v nové pozici. 
Tato nová pozice zastávky je situována v potenciální návaznosti na plánovanou budoucí zastávku tramvaje (viz. 
následující odstavec).  
 
 
Územní rezerva pro plánovanou tramvajovou trať 
Při návrhu byla respektována studie uvažované tramvajové trasy. Zpracovávaná studie uvažuje v této části s vedením 
tramvaje Türkovou ulicí, kudy tramvaj opouští Jižní Město a směřuje ke Spořilovu, kde se napojí na stávající městkou 
tramvajovou síť. Studie je zpracována ve dvou variantách. Ve variantě, která byla dle informací získaných od 
zpracovatele studie (DIPRO) upřednostněna Útvarem rozvoje města i Městskou částí P11, je tramvajové těleso vedeno 
směrem od severu při východní straně Türkovy ulice a cca. 150m před jejím zaústěním do kruhového objezdu je 
tramvaj převedena šikmo přes Türkovu ulici k její západní straně tak, aby minula kruhový objezd a mohla bezkolizně 
pokračovat jižním směrem souběžně s Chilskou ulicí ke stanici metra Opatov.  
Plánovaná trasa tramvaje se tedy nedotýká našeho řešeného území a náš stavební záměr ji nijak neohrožuje. 
V projektu uvažovaná obousměrná automobilová přípojka včetně odbočovacího a připojovacího pruhu zůstává mimo 
plánovanou tramvajovou trať. Před šikmým křížením Türkovy ulice je na tramvajové trati plánováno umístění 
tramvajových zastávek. K tomuto místu je v projektu přesouvána stávající autobusová zastávka Litochlebské náměstí. 
Dojde-li v budoucnu k realizaci tramvajové tratě, ocitne se autobusová zastávka v blízkosti zastávek tramvaje a umožní 
pohodlný přestup cestujících. 
 
 
Studie oslunění a hmotové řešení objektu 
V rámci koncepční studie byla zpracována předběžná studie oslunění stávající obytné zástavby. Studie oslunění 
vymezila možnou hmotovou zastavitelnost pozemku, při které nedojde k ovlivnění normového oslunění obytných 
místností bytů nalézajících se v přilehlých objektech. Tato studie ukázala, že na většině plochy řešeného území je 
možné dosáhnout maximálně 2-4 administrativních podlaží (dle konkrétní pozice), pouze v severovýchodní části 
pozemku je část území, na které výstavba neovlivňuje obytné fasády okolní zástavby a na které lze tudíž uvažovat 
s více podlažími. V souladu s touto studií byl vytvořen základní koncept hmotového řešení administrativní budovy. 
Objekt se skládá z protáhlé horizontální části umístěné k jižní hraně pozemku (ke kruhovému objezdu) a k ní z boku 

průvodní zpráva
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přistavěné vertikální části umístěné do severovýchodního cípu pozemku. Obě hmoty jsou propojeny spojujícím 
článkem, který mírně převyšuje horizontální hmotu. V celkovém čtení vzniká „hadovitý“ tvar objektu, který se z ležící 
části, přes zalomený krček otáčí směrem vzhůru. V prostoru mezi dvěmi administrativními křídly rozevřenými do tvaru 
L vzniká doplněním do vnějšího obdélníku plocha vstupního nádvoří administrativního centra s pěší přístupovou 
rampou a vjezdovou komunikací. Horizontální část administrativní budovy tvoří přirozenou clonu proti hluku dopravy 
z kruhového objezdu jak pro toto vstupní nádvoří, tak pro obytnou zónu za ním. 
 
Doprava na pozemku 
Povrchová doprava na pozemku je v návrhu minimalizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala sousedící 
obytnou zástavbu. Doprava je omezena na přípojnou komunikaci od odbočky z Türkovy ulice, která vede podél 
horizontální části objektu až pod patu výškové části, kde se vozidla dostávají k vjezdu do podzemního parkingu v 
prvním podzemním podlaží.  
 
Památník obětem války 
Ve střední části řešeného území je ve stávající situaci umístěn památník obětem I. a II. světové války. Památník je řešen 
jako kompozice třech malých obelisků s pamětními deskami. Návrh uvažuje s přemístěním památníku východním 
směrem, kde se stane součástí malého náměstí u východního vstupu do objektu. Tento prostor bude řešen jako 
zpevněná plocha městského charakteru doplněná plochami vzrostlé zeleně, která poskytne památníku důstojný rámec. 
Památník se tak stane ústředním motivem frekventovaného místa, což posílí působení jím šířeného myšlenkového 
odkazu vzpomínky na válečné oběti. 
 
Popis navrhovaného objektu 
Jak bylo již výše popsáno, objekt se skládá z horizontální části, vertikální části a převýšeného spojovacího krčku. Podél 
horizontální části je v parteru situována příjezdová komunikace se vstupní pěší rampou, která vede k patě vertikálního 
objektu, ve které je situována hlavní dvoupodlažní vstupní hala administrativního centra. Do vstupní haly je možné 
současně vstoupit i z protilehlé strany objektu, kde vzniká v návaznosti na stávající zastávku autobusů zpevněná plocha 
tvořící malé náměstí - východní předprostor administrativního centra. 
Rozložení základních objemů objektu dává vzniknout různým velikostním typům administrativního podlaží. 
V horizontální části vznikají 2 podlaží vhodná pro velkoprostorové kanceláře o podlažní ploše 1.800m2. V převýšeném 
spojovacím krčku vznikají dvě patra o podlažní ploše 900m2, ve vertikální části je 6 pater s podlažní plochou 400m2. 
V celkové skladbě objektu tak vzniká širší nabídka pronajímatelných ploch vhodných pro různé cílové skupiny 
nájemníků – od velkých firem v horizontální části po drobné firmy ve vertikální části. Pod celou plochou objektu, včetně 
plochy pod příjezdovou komunikací, jsou navržena podzemní podlaží, která pojmou potřebnou kapacitu parkovacích 
míst. 
Terén pozemku je mírně svažitý od východu k západu. Tuto terénní konfiguraci návrh využívá tak, že úroveň vstupního 
nadzemního podlaží je umístěna  v horní východní části 1 metr nad rostlý terén. Na celkové délce objektu 90m pak 
naklesá území směrem k západu o 2 výškové metry. První podzemní podlaží, které se ve východní části nalézá pod 
úrovní terénu  se tím v západní části dostává na úroveň terénu. Podzemní parkoviště jsou tak napojena směrem od 
příjezdu zcela bezúrovňově. Parkingy v podzemních podlažích jsou propojena pěší vertikální komunikací s hlavní 
vstupní halou. 
Ze vstupní haly je přístup ke dvěma komunikačním jádrům – do vodorovné a vertikální části administrativního centra.  
V části přízemí mezi oběma komunikačními jádry je umístěn gastroprovoz společného restauračního zařízení pro 
zaměstnance, případně doplněný dalšími drobnými provozy společné výbavy objektu (kavárna, trafika etc.).  
 
Technické řešení 
 
Konstrukce objektu je uvažována železobetonová monolitická sloupová s deskovými stropy. 
Zastropení suterenu mimo půdorys objektu tvoří vlastní plochu venkovního parkingu. V jiných částech půdorys 
suterénních podlaží neopouští půdorys nadzemní stavby. 
Fasáda je uvažována jako z velké míry prosklená, montovaná z fasádního systému s pevnými a otevíravými okenními 
plochami. Základní šířkový modul fasády je 1,25m. V základním modulu je celá fasáda doplněna vertikálními lamelami 
montovanými na svislé fasádní sloupky. Tyto lamely zamezí průhledu do interieru v bočním pohledu, čímž se zvýší 
intimita vnitřních prostor. V exponovaných částech fasády budou lamely současně plnit funkci slunolamů.    
Střecha objektu je uvažována jako plochá s foliovou krytinou. 
Součástí přípravy území bude provedení potřebných přeložek inženýrských sítí, které by byly v kolizi s plánovanou 
výstavbou. 
 

Kapacity a propočet  
 
ROZBOR DLE METODIKY ÚP HMP - POŽADAVKY 
Výměra výpočtové funkční plochy = výměra funkční plochy dle ÚpN mínus výměra pozemku 1360/4 v soukromém 
vlastnictví fyzických osob (návrh nevyužívá kapacitu tohoto pozemku). 
viz. výkres Územní plán hl. města Prahy 
 
SMJ-Evýp.  = výměra plochy SMJ-E - výměra pozemku 1360/4 
SMJ-Evýp.  = 8.408 m2 – 260 = 8.148 m2 
 

výměra výpočtové  
funkční plochy  SMJ-Evýp. 

koeficient podlažní 
plochy E 

HPP max. HPP návrh 

    
8.148 m2 x 1,1 = 8.963 m2 8.900 m2 

 
Průměrná podlažnost navrženého objektu = HPP / zastavěná plocha 
 = 8.900 / 3.004 
 = 2,96 
 = 3 podlaží (zaokrouhleno) 
 
plocha pozemku KZP (3 podlaží) ZP max. ZP návrh 

8.148 m2 x 0,37 = 3.014 m2 3.004 m2 
 
plocha pozemku KZ 

( 3 podlaží ) 
zeleň min. zastavěná 

plocha 
zpevněné 

plochy 
plochy 
zeleně 

8.148 m2 x 0,35 = 2.852 m2 3.004 m2 1.858 m2 3.286 m2 
 
 
KAPACITY NAVRHOVANÉHO OBJEKTU 
Nadzemní podlaží (HPP) 8.900 m2
1.NP, 2.NP 
 

2 x 2.350 m2 4.700 m2

3.NP, 4.NP 2 x 900 m2 1.800 m2
5.NP – 10.NP 6 x 400 m2 2.400 m2
 
Suterénní podlaží 6.275 m2
1.PP 2.385 m2
2.PP 3.890 m2
 
Zastavěná plocha 3.004 m2
plocha 1.NP 2.350 m2
plocha vstupní pěší rampy 654 m2
 
Zpevněné plochy 1.858 m2
 
Zeleň 3.286 m2

HPP – hrubá podlažní plocha, NP – nadzemní podlaží, PP – podzemní podlaží 
 
DOPRAVA V KLIDU 
Vzhledem k lokalitě nedojde k uplatnění snižujících koeficientů Ku a Kd (v zóně 4 se koeficienty = 1). 
Pp = Pz = ( HPP x 0,7* ) / 35 = ( 8.900 x 0,7 ) / 35 = 178 parkovacích míst   

* koeficient 0,7 odpovídá uvažované čisté kancelářské ploše 70% z HPP 
 
Celkový navržený počet parkovacích stání v objektu = 201. 

průvodní zpráva
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