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Rozsah řešeného území

Ověřovací studie byla zpracována na vymezené pozemky 
v katastrálním území Střížkov na Praze 9 v návaznosti na 
ulici Teplickou. Součástí posouzení projektu byly 
i širší vztahy místa ve vymezeném prostoru ulic Teplická, 
Litvínovská a Rumburská. 

Stávající využití pozemku

Pozemek o velikosti 4 461m2 (výměra bez příjezdové cesty, 
která svoji šířkou nesplňuje požadavek na obousměrnou 
komunikaci) je v současné době převážně zastavěný 
dvoupodlažním objektem. Na pozmku se nachází množství 
zpevněných ploch i vzrostlých dřevin. Areál není začleněn 
do veřejného prostoru vnitrobloku a je oplocen.

Park při ulici Litvínovská

Charakter okolí pozemku - jižní hrana

Východní hrana pozemku Stávající vjezd na pozemek

ÚDAJE O ÚZEMÍ
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Charakteristika pozemku

Předmětný pozemek se nachází na hraně a v části 
vnitrobloku vymezeného dvěmi osmipodlažními budovami 
s byty. Má přibližně obdélníkový tvar a rovinatý charakter 
s mírným sklonem. V kontaktu s parkově upraveným 
veřejným prostorem s vodní plochou vytváří pozemek 
zvýšenou terénní hranu. V oblasti vnitrobloku navazuje 
pozemek na prostor s hřištěm a vzrostlými stromy. 
Charakter pozemku je nejvíce ovlivněn dvěma deskovými 
panelovými domy s bytovou funkcí, kterými je v principu 
lemován. Mezi pozemkem a těmito domy se nachází řada 
vzrostlých stromů, které vytvářejí primární pohledovou 
bariéru a pozitivně omezují pohledové poměry v místě.

Požadavky na demolice a kácení

S ohledem na plánovanou zástavbu pozemku je nutné 
počítat s demolicí stávajícího objektu i kácením vzrostlých 
dřevin na pozemku. Rozsah kácení musí být řešen 
až v návaznosti na dendrologický průzkum a konkrétní 
návrh objektu. 

Okolní vlivy

V další fázi projektu musí být provedeny všechny potřebné 
průzkumy týkající se například geologie, vsakování vody, 
radonu, emisí ovzduší, zatížení hlukem, seismicity, koroze 
apod. Jednotlivá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí 
jsou uvedena v samostatné příloze ověřovací studie. 

Vliv stavby na okolní budovy

K návrhu bylo přistupováno tak, aby byly veškeré možné 
negativní vlivy potlačeny a stávající pozemek se stal 
nedílnou součástí vnitrobloku. Návrh je koncipován tak, aby 
nedošlo k negativnímu ovlivnění okolní zástavby. Součástí 
studie je prověření dodržení minimálních normových 
požadavků na oslunění bytů ve stávající zástavbě.

ANALÝZY POZEMKU
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Vliv stavby na životní prostředí

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA), ale bude třeba jej ohlásit jako záměr podlimitní.

Částečné kácení stávající zeleně na pozemku stavby 
bude kompenzováno rozsáhlými zahradními a sadovými 
úpravami. Návrh tedy ve výsledku nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí.
 
Záměr si nevyžádá zábor pozemků zemědělského půdního 
fondu. 

Dešťové vody budou na základě podrobnějšího výpočtu 
v další fázi projektu likvidovány na pozemku stavby, s 
ohledem na rozsah podzemního parkování budou pro 
tento účel navrženy retenční nádrže s bezpečnostním 
přepadem. 

Součástí další fáze projektu bude také vypracování 
dendrologického průzkumu, který vyhodnotí kvalitu 
dřevin a potřebu případného kácení společně s náhradní 
výsadbou.

Napojení na technickou infrastrukturu

Navrhované domy budou napojeny na stávající veřejné 
inženýrské sítě. U některých sítí stávající kapacity 
nevyhovují. Na základě jednání se třemi rozhodujícími 
správci (PT, PVK, PRE) by však neměl být problém s novým 
připojením objektu. 

U návrhu se předpokládá napojení na kanalizaci, vodu, 
elektro silnoproud i slaboproud a CZT. Vyjádření správců 
sítí jsou uvedena v samostatné příloze ověřovací studie. 

Napojení na dopravní infrastrukturu

Hlavní přístupovou trasu k řešenému objektu tvoří ulice 
Teplická, jedná se o obousměrnou komunikaci průjezdnou 
ve směru od Vysočanské ulice směrem k Litoměřické ulici. 

Dostupnost navrhovaného objektu prostředky hromadné 
dopravy je zprostředkována linkou C pražského metra 
ze stanice Střížkov, která je situována v přibližně dvouset 
metrové docházkové vzdálenosti od objektu, kde se 
nacházejí i autobusové zastávky MHD. Městská hromadná 
doprava je provozována Dopravním podnikem hlavního 
města Prahy, a.s., v rámci systému Pražské integrované 
dopravy (PID). Izochrony dostupnosti stávajících zastávek 
MHD plně pokrývají řešené území. 
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Příjezdová komunikace na pozemek BD je stávající, 
v šíři 3,5 m. Dle předběžného dopravního posouzení se 
jedná o nevyhovující připojení z několika hledisek. Pro 
navrženou kapacitu garáží je připojení nevyhovující pro 
obousměrný provoz. U napojení na Teplickou musí být 
zohledněny rozhledové úhly vzhledem ke stávajícím 
parkovacím stáním na ulici Teplická, což by mohlo 
znamenat potřebu zrušení cca 14 parkovacích stání. 
Problematický může být, při navržené kapacitě parkování, 
také případný chodníkový přejezd.

Současné připojení neumožňuje příjezd a odjezd vozidel 
pro svoz domovního odpadu. Problematiku svozu 
domovního odpadu lze při daných parametrech příjezdové 
komunikace řešit  vyvážením kontejnerů ze skladovacích 
prostorů prostoru v blízkosti garážové rampy směrem 
k místu příjezdu sběrných vozidel. Druhou variantou je 
zřízení kapacitního předjezdu s možností otáčení vozidel. 
S tímto řešením souvisí také zajištění příjezdu hasičských 
vozidel. 

Pro komplexní pěší přístup na pozemek bude třeba 
realizovat krátká napojení na stávající síť chodníků na 
pozemcích městské části.
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Geologie

Řešené území se na základě dostupných podkladů 
nachází v lokalitě se spraší a sprašovou hlínou. Konkrétní 
složení půdy a jeho dopady lze ověřit až v podrobném 
geologickém průzkumu.

Území se dále nachází v oblasti s nízkým radonovým 
indexem, avšak na pomezí lokality se středním indexem. 
Konkrétní podmínky pro výstavbu bude možné určit až na 
základě provedeného podrobného průzkumu, nyní však 
nelze zcela vyloučit požadavek na ochranu proti pronikání 
radonu z podloží.

Civilní ochrana a bezpečnost

V řešeném území se nenachází žádné objekty civilní 
ochrany ani objekty důležité pro obranu státu.

Památková péče

Území se nenachází v památkové rezervaci, jejím 
ochranném pásmu, ani v památkové zóně. Stávající objekty 
nejsou památkově chráněny.

Hluk

Většina řešeného území je od hluku z dopravy odstíněna 
stávajícími objekty panelových domů. Dle pražské hlukové 
mapy hladina hluku dosahuje v noci maximálních hodnot 
do 60 dB v severozápadním cípu a do 45 dB v jihovýchodní 
části.

do 45 dB

do 50 dB

do 55 dB

do 60 dB

do 65 dB

do 70 dB

do 75 dB

nad 75 dB
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do 15

do 20

do 25

do 30

do 40

do 60

do 80

nad 80

Průměrná roční 
koncentrace 

NO2

Ovzduší

Dle pražského georeportu, který zahrnuje mapu průměrné 
roční koncentrace NO2 není v řešeném území překročen 
imisní limit 40 μg . m-3.

ZPF a lesy

V řešeném území se nenachází zemědělský půdní fond 
s I. třídou ochrany ani plochy lesů, nebo jejich ochranná 
pásma.

Záplavová území a protipovodňová opatření

V řešeném území se nenachází žádný vodní tok a pozemek 
neleží v záplavovém území. Protipovodňová ochrana není 
řešena.

Veřejně prospěšné stavby

V území se nenachází žádné veřejně prospěšné stavby.
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Limity (1 : 1000) 

Stávající sítě

Na pozemek vede přípojka teplovodu, která je zaústěna 
(pravděpodobně) do výměníkové stanice ve východní 
části stávajícího komplexu budov. Dle jednání s Pražskou 
teplárenskou nebude tato přípojka využita k napojení 
navrhované budovy.

Neznámá propojka spojuje stávající komplex budov 
s řadou panelových BD při ulici Teplická.

Oslunění stávajících objektů

Jižní fasáda severní řady BD je v současnosti zcela 
osluněna. Novou výstavbu je třeba navrhnout tak, aby 
nedošlo k zastínění jednotlivých bytů pod vyhláškou 
požadované minimum (tedy 90 min. dne 1. března, jak je 
stanoveno ČSN 73 4301 Obytné budovy).

Příjezd na pozemek

Na pozemek je vymezen jediný příjezd. Jeho šíře může být 
problematická s ohledem na obousměrnost a kapacitu 
garáže. 

Odstupové vzdálenosti

Klíčovými limity jsou odstupové vzdálenosti od stávající 
zástavby bytových domů. Dle platné legislativy je tato 
vzdálenost rovna výšce vyšší ze dvou protilehlých fasád, 
kde alespoň v jedné z nich jsou umístěna okna obytných 
místností.

Lze předpokládat, že tato podmínka je splněna 
u stávajících bytových domů, minimální odstup je tak 
roven jejich výšce. Tyto odstupové vzdálenosti omezují 
využitelnost pozemku ve zcela minimální míře.

Odstup navrhovaných staveb, které jsou vyšší, musí být 
dále roven nejméně jejich výšce. 

Stromy a další zeleň

Na pozemku se nachází několik vzrostlých stromů a nízké 
zeleně. Stromořadí lemující hranice pozemku 
z vnější strany se nachází zejména při západním a jižním 
perimetru. 
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Ochranná pásma

V řešeném území se nenacházejí žádná ochranná pásma, která 
by primárně bránila zástavbě - v jihovýchodním cípu pozemku 
se nachází ochranné pásmo radioreléové trasy. Pozemek leží 
v ochranném pásmu letiště, kde bude třeba podrobněji 
prověřit konkrétní výškové omezení stavby a to  na základě 
přesného výškopisu území. Vzhledem k výškovému 
bytovému domu na křižovatce ulic Teplická a Střížkovská lze 
předpokládat, že nejméně obdobná výška stavby (tj. cca 15 
podlaží) je v daném území z tohoto pohledu možná.

18



Územní plán (1 : 1000)

Pozemek se nachází výhradně v ploše OV - všeobecně 
obytné, přístupová cesta pak v ploše ZP - parky, 
historické zahrady, hřbitovy.

Pro plochu OV platí:

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Funkční využití:
- Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
- Mimoškolní zarízení pro deti a mládež, školy, školská a ostatní vzdelávací zarízení, kulturní zařízení, 
církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péce, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící 
výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní 
zařízení s celkovou plochou neprevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící 
služby

Doplňkové funčkční využití:
- Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
- Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného 
danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
- Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného
bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy,
- ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací 
stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná cást garáží a polyfunkcních objektu, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 
- Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 
obytném funkcním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.

Pro plochu ZP platí:

Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně.

Funkční využití:
- Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, 
kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.

Doplňkové funkční využití:
- Drobné vodní plochy, pěší komunikace. Prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (sloužící 
stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
- Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové.
- Zahradní restaurace, nekryté amfi teátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obřadní 
síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.
- Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním využitím.
- Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, nerušící služby (to vše platí 
jen pro hřbitovy).
- Podzemní parkovište. Výjimečne přípustné umístění podzemního parkovište bude možné za předpokladu 
závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.
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HMOTOVÉ VARIANTY
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Varianta 1
HPP 10 080 m2

Varianta 2
HPP 7 745 m2

Varianta 3
HPP 5 875 m2

Varianta 4
HPP 5 280 m2
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Běžný podélný bytový dům hloubky 18 m je 
problematický z hlediska oslunění (vyžaduje 
byty napříč dispozicí). Neumožňuje prostupnost 
územím a bude problematický z hlediska vztahu 
ke stávajícím domům ze severní strany, kterým 
omezí výhled.

Standardní bodové domy o délce strany 
22 m umožňují lepší prostupnost územím. 
Z důvodu oslunění je třeba řešit fasády s 
arkýři a obdobnými „slunolapači“, což je velmi 
neekonomické a konstrukčně náročnější.

Řada čtyřpodlažních mezonetových bytů 
(řadových rodinných domů) s vlastními 
zahradami do daného území přináší nové kvalitní 
typologie - v místě v současnosti chybějící. Je 
méně ekonomicky výhodným řešením s menší 
výtěžností pozemku.

Varianta bodových domů se sdílenými 
vnitroprotory je příjemnou nízkopodlažní 
zástavbou umožňující adekvátní prostupnost, 
a přinášející nové kvalitní typologie bydlení. 
Je však ekonomicky méně výhodná.
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Kontext prostředí panelových sídlišť

Sídliště představují vysoce specifi cké oblasti.  Jedním ze 
základních společných rysů je nízká kvalita technického 
standardu staveb, která je ve srovnání se současnými 
požadavky na stavební a technické standardy doprovázena 
poměrně úzkým typologickým profi lem lokalit. Zástavba na 
sídlištích je složena z typizovaných stavebních jednotek – 
několika stále se opakujících typových bytových domů. Ve 
své době měla sídliště naplnit sociální ideál hygienického 
bydlení pro všechny bez rozlišení, což však dnes už neplatí. 
V prostředí sídlišť se začíná projevovat nejen demografi cký 
vývoj spojený se stárnutím populace, ale i odchod těch 
úspěšnějších a bohatších. Pozitivní dědictví poměrně 
širokého sociálního mixu obyvatel sídlišť se začíná 
oslabovat. 

Jako jeden z hlavních charakteristických rysů sídlišť je 
možné jmenovat naddimenzovaný veřejný prostor. 
Původní modernistická idea bydlení v parku s sebou 
přinesla zcela nový pohled na systém uspořádání 
a fungování města. Tradiční městská prostranství, kořenící 
v po staletí pěstovaných kognitivních i senzuálních 
schopnostech člověka osvojovat si, užívat a identifi kovat 
se s místem, vystřídal volný prostor s nejasnou náplní. 
Symptomatické přitom je, že se pro veřejné prostory 
sídlišť za celých bezmála 70 let užívání nepodařilo 
nalézt adekvátní všeobecně sdílené názvy. Pojmenování 
„zeleň“ pro toto „mezidomí“ v sobě paradoxně vyjadřuje 
bezradnost ohledně bližšího pochopení a využití. 
Fenomenologie míst pracující s termíny, jako jsou park, 
zahrada, sad, hřiště, louka, les, ale i stromořadí, alej, 
náměstí se stromy, pomáhá člověku místu rozumět. 

A srozumitelnost napomáhá nejen se s místem lépe 
identifi kovat, ale především pochopit, jak se v něm chovat, 
jak je možné ho užívat, a tím si i vyjasnit, komu místo patří 
a kdo se o něj stará. Veřejný prostor sídlišť ale s těmito 
fenomény neumí pracovat nebo je neumí dostatečně 
lapidárně artikulovat, přestože v názvech některých míst se 
o tato pojmenování snaží. Problematická srozumitelnost 
veřejného prostoru ústí do jeho nízké celkové kvality. 
Navíc ve srovnání s tradičním městem, kde je poměr 
veřejných prostranství vůči celku přibližně 30 procent, mají 
sídliště tento poměr 60 až 80 procent. Takové prostory 
tak pro svého správce představují nejen vyšší běžné 
provozní náklady, ale ve spojení s jejich vyšší anonymitou 
a nárůstem vandalismu i zvýšené riziko jejich bezpečnosti. 
Sociální koheze společenství skrze jeho identifi kaci 
s místem je tak silně narušena.
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V prostorovém uspořádání běžného města hrají klíčovou 
roli hlavních veřejných prostranství zpravidla komunikace 
(ulice) a jejich významná křížení (nároží, náměstí). 
Podstatným rysem komunikační sítě většiny sídlišť je, 
že tato síť z valné části nekoresponduje s hmotovou 
strukturou staveb a veřejných prostranství. Veřejná 
prostranství nevytváří srozumitelný hierarchický systém 
od významnějších po sekundární. Komunikace tak z velké 
části vůbec nenabývají charakteru ulic, ale podobají se 
spíše silnicím, tedy charakteru komunikací typických pro 
extravilán. 

Adaptace sídlišť

U každé městské struktury dochází v průběhu času 
k její obměně, někde více, někde méně. Každá společnost 
vykazuje v čase změny ve svém chování, struktuře, 
zvycích, požadavcích, ve své kultuře, způsobu obživy, i ve 
způsobu bydlení a stavění obecně. A vystavěné prostředí 
představuje obraz příslušné doby, a je tak reakcí na 
dané požadavky a potřeby lidí. Domy se proto upravují, 
modernizují, ale také bourají či staví nové. Je obtížné si 
představit, že sídliště se těmto procesům vyhnou, že jsou 
to již hotová území, ve kterých bude jen docházet 
k opravám stávajících budov a „stříhání keřů“ v okolní 
zeleni. I tyto struktury je tedy potřeba konfrontovat 
s možnými způsoby rozvoje, transformace či revitalizace. 
Každé místo je přirozeně jiné, každé sídliště má svoje 
specifi ka a u každého musí být zvoleno specifi cké řešení 
vycházející z místních podmínek. Přesto lze identifi kovat 
několik systémových principů, které lze považovat za 
stěžejní pro nalezení dlouhodobé stability sídlištních 
lokalit. Mezi ně lze zařadit především potřebu zčitelnění 
prostorové struktury do srozumitelných celků podle 
měřítek obytného prostředí. 

Klíčové je zejména vymezení rozhraní mezi veřejným 
a soukromým prostorem, tedy vymezení urbanistických 
bloků. Důležitost tohoto kroku lze dobře ilustrovat na 
příkladu vymezení toho „co je a co není zastavitelné“, 
tedy zřetelnosti identifi kace možných stavebních vstupů 
do území. Na rozdíl od tradičního města, kde je obvykle 
proluka v zástavbě dobře rozpoznatelná, a není tak 
pochyb, kde se případně může stavět, na sídlištích je velmi 
obtížné identifi kovat vhodná místa pro případné stavební 
záměry.

Dalším tématem je charakter prostředí, a zejména 
hierarchie míry soukromí, která vychází vstříc rozmanitým 
způsobům užívání a pomáhá člověku se s prostředím lépe 
identifi kovat. Toto členění města je přitom možné relativně 
jednoduchými zásahy do jeho struktury docílit 
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i v prostředí sídlišť. Takové řešení může zároveň napomoci 
nalezení nového využití pro často předimenzovaná veřejná 
prostranství, přivést do nich život a rozdělit náklady na 
údržbu. Současný charakter „domů v zeleni“ se přitom 
nemusí významně měnit. 

Jednou z cest oživení prostředí sídlišť i podpory celkové 
udržitelnosti místa je doplnění nových obytných typologií 
a vznik polyfunkčního prostředí. Nové obytné typologie 
mohou přitáhnout obyvatele z jiných sociálních skupin 
a podpořit tak větší různorodost sociální skladby. V tomto 
směru může být návrh domů u Teplické ulice přínosný 
v kontextu dlouhodobé udržitelností tohoto prostředí. 
Koncept vývoje sídlišť je více popsán na 
www.sidlistejakdal.cz . 

Koncept návrhu

Základním konceptem návrhu je vytvoření prostorově 
a hmotově srozumitelného řešení, které na jedné straně 
vymezuje veřejný prostor s parkovou úpravou, a na druhé 
straně vnitroblok, který je vzhledem ke své velikosti dále 
členěn do několika charakterů. Hlavním prvkem návrhu je 
nízkopodlažní podélná hmota domu s akcentem obytné 
věže na jejím konci, která v prvním plánu člení prostor 
na veřejný (park) a vnitroblok s intimnějším charakterem, 
přístupným ale všem obyvatelům (poloveřejný charakter). 
Ve druhém plánu vnitrobloku návrh odstraňuje bariéru 
stávající kompaktní hmoty polikliniky a nahrazuje ji 
prostupnou nízkopodlažní zástavbou bytových domů, 
jejíž charakter odpovídá obdobným domům v sousedních 
vnitroblocích. Vzájemně mezi sebou tyto domy vytvářejí 
prostupný centrální prostor s vysokou obytnou kvalitou se 
zvýšenou mírou intimity a sociální kontroly. Proporce 
a výška domů, jejich urbanistické členění, venkovní 
prostory s různou mírou intimity, předzahrádky přízemních 
bytů, to jsou všechno atributy návrhu, které akcentují lidské 
měřítko a přispívají nejen k většímu bezpečí, ale především 
zásadním způsobem zvyšují potenciál vysoké identifi kace 
obyvatel s tímto prostředím. 

Jinými slovy: prostorový koncept má schopnost pozitivně 
ovlivňovat spokojenost obyvatel s takovým bydlením. Toto 
řešení dále přispívá k  srozumitelnému vnímání a užívání 
prostoru celého vnitrobloku, který je takto členěn do více 
částí s různým charakterem. 
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Cílem návrhu bylo prověřit možnosti zastavění pozemku 
v maximálním objemu zástavby. Připravená studie je 
výsledkem aplikace zjištěných limitů území a konceptu 
řešení, které reaguje na kontext okolního prostředí 
a přináší do něj novou kvalitu bydlení. Návrh vychází ze 
základního archetypu bydlení při zemi a ve věži. Výsledkem 
je typologicky a charakterově bohatší prostředí, které 
přispívá k dlouhodobé celkové udržitelnosti sídliště. 
Nízkopodlažní domy s předzahrádkami umožňují vytvoření 
přímého kontaktu obyvatel s okolním parterem, čímž 
snižují anonymitu veřejného prostoru sídlištního prostředí 
a zvyšují bezpečnost celého místa. Urbanistické a hmotové 
členění vytváří prostorově různé venkovní prostory 
s odlišnou mírou soukromí a intimity.

04
NÁVRH
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Zákres do katastrální mapy 
(1 : 1000)

Řešené území sestává z následujících pozemků:

číslo pozemku typ     výměra (m2)

496/13  zastavěná plocha a nádvoří 1208
496/89   ostatní plocha   181
496/170  zeleň     133
496/14   zeleň     2970
496/158  zastavěná plocha   13
496/159  zeleň     151
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Trasa plánovaných přípojek
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Stávající přípojka CZT

nebude využita

14250

12000

12000

11000

12000

14250

15000

15000

129508000

21550

15600

4np

4np
4np

4np

4np

Legenda
Hranice řešeného území
Hranice parcel + označení dle KN
Vstup do objektu
Vjezd do objektu
Stávající objekty bourané

Sousední stávající objekty

Úprava povrchů
Zpevněné plochy - betonová dlažba
Nezpevněné plochy - mlat
Nezpevněné plochy - trávníky a záhony

Nezpevněné plochy - předzahrádky
Nezpevněné plochy - živé ploty

16 np 4 np

Stromy - stávající
Stromy - navrhované

Odstupové vzdálenosti

Navrhované objekty

Stávající přípojka CZT - nebude využita

Trasa plánovaných přípojek

Navrhované objekty pod terénem

Předpokládaná trasa příp. CZT

Vjezd

Koordinační situace (1 : 500)
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Situace parteru (1 : 500) 
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Kapacity (1 : 500) 
PODLAŽNÍ PLOCHA

Typické podlaží (podnož věže)

HPP (m2) ČPP* (m2)   poměr
897  675    0,75

Typické podlaží (bodové domy)

HPP (m2)** ČPP* (m2)   poměr
831  626    0,75

Typické podlaží (věž)

HPP (m2) ČPP* (m2)   poměr
365  268    0,73

Celkem

HPP** (m2) ČPP* (m2)   poměr
11 292 8 412    0,74

HPP (m2) ČPP* (m2)   poměr
11 494 8 412    0,73

*/ Čisté podlažní plochy jsou vypočteny jako plochy vymezené dělicími 
konstrukcemi bytu včetně vnitřních dělicích konstrukcí. Od této plochy je 
odečtena předpokládaná plocha jader 0,5 m2.
**/ Bez venkovních komunikací

*/ Byty jsou spočítány na základě příkladové skladby v typickém podlaží v úrovní 
2. np a v typickém podlaží věže. Tyto hodnoty jsou násobeny příslušnými počty 
podlaží, přičemž ve výsledném návrhu je nutno počítat s úpravou a využitím 
parteru (pro vstupní prostory, vjezdy, komerční využití, či pro jiné služby) 
a možnost slučování bytů do větších ve vyšších patrech.

SKLADBA JEDNOTEK

  bodové d. podnož věž   celkem poměr
1+kk  12  4  -   16  12 %
2+kk  12  28  24   64  47 %
3+kk  16  12  24   52  38 %
4+kk  4  -  -   4  3 %
celkem 44  44  48   136

39



Technická 
místnost

Technická 
místnost / 

sklepy

sklepy

sklepní 
kóje

40



Garáže (1 : 500) 
Řešení parkování

Vzhledem k navrhované zastavěnosti pozemku i jeho poloze uvnitř stávající 
zástavby jsou navrženy podzemní garáže. 
Rampa, navrhována jako jednopruhová, je situována v parteru věže (resp. její 
podnože) a to tak, aby bylo co možná nejvíce možné využít okolní plochy ke 
komerčním účelům a zároveň aby byla zachována návaznost na stávající vedení 
příjezdové komunikace z ulice Teplická.

Kapacita garáží

Kapacita garáží je určena dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby na základě ČSN 73 6110 a to následovně:

celkový počet stání N = O0 * ka

 O0 je základní počet odstavných stání, vypočítaný z počtu bytových jednotek,  
 kde počet účelových jednotek (bytů) na jedno stání je

 1 (pro byty o více než 1 obytné místnosti)
 2 (pro byty o 1 obytné místnosti)

O0 = 120/1 + 16/2 = 120 + 8
O0 = 128

 ka je součinitel vlivu stupně automobilizace. V Praze lze uvažovat stupeň   
 automobilizace 500 automobilů / 1 000 obyvatel. Dlě ČSN tedy platí, že

ka = 1,25

N = 128 * 1,25
N = 160

Navržená kapacita garáží je cca. 190 stání  a lze ji případně rozšířit, ci zmenšit. 
Všechny navržené objekty mají navrženo přímé napojení na vertikální komunikace 
(schodiště i výtah). Představené řešení odpovídá fázi projektu a bude dále 
upřesňováno či upravováno dle potřeby.

Stání pro návštevy

Dle stejné normy je třeba uvažovat potřebu realizovat stání pro návštevníky v 
počtu cca 28 stání. Za provedení patřičných opatření (stálá služba, přístup do 
garáže na návštěvnickou kartu, apod.) je možné uvažovat s jejich umístěním v 
garážích.

Sklepní kóje

V garážích jsou situovány sklepních kóje, v jejich centrální části se nacházejí sklepní 
kóje přímo přístupné z parkovacích stání. Sklepní kóje jsou umisťovány do míst, 
která nejsou využitelná pro parkovací stání a jejich umístění se bude v průběhu 
zpracování měnit.
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Řezy (1 : 1000) 
Konstrukční systém

Konstrukční systém domů je navržený jako železobetonový s nosnými stěnami 
tlošťky cca 200 mm, doplněný zděnými příčkami. S ohledem na předpokládanou 
vysokou energetickou úspornost domů se předpokládá zateplení v tloušťce 
cca 250 mm. 

U nízkopodlažní zástavby je možné uvažovat se zděným konstrukčním systémem 
v tloušťce 300 mm s dodatečným zateplením 200 mm. Mezibytové stěny jsou 
navrženy buď vyzdívané ze speciálních akustických tvárnic tloušťky 300 mm nebo 
jako nosné železobetonové s přizdívkou z pěnosilikátových tvárnic. Bytové příčky 
jsou uvažovány zděné z cihel celkové tloušťky 150 mm. Podzemní podlaží jsou 
navržena jako železobetonový skelet se ztužením schodišťovými jádry. 

Energetická náročnost

Budova bude navržena ve standardu energetické třídy B. Vzhledem ke stávající 
platné legislativě v oblasti energetických tříd budov, budou muset být po roce 
2020 všechny domy navrženy ve standardu energetické třídy A. Tato změna může 
mít vliv na stavebně technické řešení domů.

Na základě ceny dostupných technologií a energií je však v současné době 
budování v energetické třídě A neekonomické. 

Požární řešení

Požární řešení projektu bude prověřeno v další projektové fázi. S ohledem na 
dopravní dostupnost místa bude i toto řešení vycházet z jednání o míře 
a možnostech přístupu požárních vozidel k obytnému souboru ze stávajících 
komunikací a ploch v okolí řešeného pozemku.
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64.6 m2
3+kk

56.9 m2
2+kk

56.3 m2
2+kk

62.6 m2
2+kk

73.5 m2
3+kk

61.5 m2
2+kk

37.0 m2
1+kk

56.9 m2
2+kk

61.6 m2
2+kk

81.0 m2
3+kk

62.6 m2
2+kk

74.8 m2
3+kk

61.7 m2
2+kk

81.0 m2
3+kk

50.1 m2
2+kk

44



51.5 m2
2+kk

49.6 m2
2+kk

36.0 m2
1+kk

98.6 m2
4+kk

74.6 m2
3+kk

26.0 m2
1+kk

66.2 m2
3+kk

65.6 m2
3+kk

35.1 m2
1+kk

53.4 m2
2+kk

69.0 m2
3+kk

Typické podlaží (1 : 250) 
Domy jsou z typologického hlediska navrženy jako schodišťové. 
Ve středoevropském prostoru se jedná o tradiční typologické řešení využitelné 
u staveb s různou podlažností; uspořádání vede k menšímu počtu bytů na patře 
(obvykle 2 – 3), což představuje řešení s relativně intimním charakterem jako přidanou 
hodnotou. Každý byt má svůj venkovní prostor v podobě předzahrádky, lodžie nebo 
balkonu. Všechny navržené byty jsou prosluněny.  Domy jsou navrženy v kompaktní 
formě bez rizalitů, arkýřů či „slunolapačů“. 
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99.4 m2
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30.1 m2
1+kk
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Věž - varianta (1 : 250) 
Jako alternativa k předchozímu řešení byl zpracován návrh 
věže o čtvercovém půdorysu. Jedná se o návrh, který 
umísťuje vertikální jádro do rohu dispozice, tedy do místa 
s nejmenším potenciálem osluňovaných ploch fasád.

HPP podlaží: 324 m2
ČPP podlaží: 226 m2

Dispozičně lze jednotlivé byty velmi jednoduše slučovat do 
následujících konfi gurací:

2 x 1kk + 2 x 2kk + 1 x 3kk
1 x 1kk + 1 x 2kk + 1 x 3kk + 1 x 4kk
2 x 2kk + 2 x 3kk
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Oslunění bylo ověřeno v kritických bodech. Prověřením těchto bodů lze konstatovat splnění 
požadavků na proslunění i v ostatních místech.
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Požadavky na proslunění jsou uvedeny v § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových 
ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu 
podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se 
vychází z normových hodnot, konkrétně ČSN 73 4301 Obytné budovy. Do součtu 
podlahových ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do součtu 
podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel nezapočítávají 
části podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky místnosti 
rovné 2,3 násobku její světlé výšky. 

Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky
a) půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí 
být nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny 
s vodorovnou rovinou;

b) přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 
otvorem nebo otvory, krytými průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, 
jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně jedné 
desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího 
otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní 
rovině může být menší, nejméně však 700 mm;

c) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině 
vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího 
otvoru, ale nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti;

d) výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°;

e) při zanedbání oblačnosti musí být dne 1.března doba proslunění nejméně 
90 minut. Doporučuje se dodržet dobu proslunění nejméně 90 minut také dne 
21.června. Požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, 
při které mimo přestupné roky je celková doba proslunění, ve dnech od 10. 
února do 21. března včetně, 3600 minut (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou 
proslunění 90 minut).

Pro posuzování doby proslunění nebo oslunění se používá jednotná průměrná 
severní zeměpisná šířka φ = 50° pro celé území ČR. Při umísťování obytné budovy 
do území je dle této normy nutno prověřit dodržení uvedených podmínek také 
u obytných místností stávajících budov. 

Oslunění kritických bodů odpovídající bodům podle obrázku bylo posouzeno 
metodou slunečních drah v pravoúhlém slunečním diagramu. Poloha severu byla 
pootočena o meridiánovou konvergenci 7,5° ve směru hodinových ručiček ve 
smyslu ČSN 73 4301. Oslunění bylo posouzeno podle dostupných podkladů. 
V další fázi dokumentace musí být studie posouzena s ohledem na přesné výškové 
uspořádání dle zaměření a dispozičního řešení stávající zástavby. 

Závěr:
Návrh zastavění pozemku byl připraven tak, aby nedošlo ke snížení proslunění 
bytů v okolní zástavbě pod normové hodnoty. Byty v navržené zástavbě jsou 
navrženy všechny prosluněné.

Studie oslunění a zastínění
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Pohled z ptačí perspektivy (JZ) ukazuje zasazení celého souboru do stávající 
struktury panelového sídliště a způsob jakým vymezuje vnitroblok a veřejný park s 
vodní plochou. Urbanistický koncept tak pomáhá lépe defi novat některé prostory 
sídliště, čímž posiluje srozumitelnost prostředí a vztah jeho obyvatel k němu. 

Pohled z ptačí perspektivy (SZ) ukazuje zejména vztah věže k okolní zástavbě 
(a stávajícímu věžovému bytovému domu) a parku na křižovatce ulic Teplická 
a Litvínovská. Návrh tak odpovídá charakteru okolní zástavby, zároveň posiluje 
její typologickou bohatost a sociální rozdílnost, což jsou základní předpoklady 
dlouhodobé udržitelnosti prostředí. 
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Jeden ze dvou veřejně přístupných prostorů prostranství uvnitř souboru. Proporce 
a kontakt s nízkými domy pomáhá vytvářet osobitý a měřítkově příjemný charakter 
prostředí, posilující význam a srozumitelnost konkrétního místa. Jeho otevřenější  
a do určité míry formálnější charakter posiluje kvalitu sociálních vazeb obyvatel 
nejen pro samotný dům, ale i pro okolní zástavbu. Tím pozitivně ovlivňuje 
bezpečnost místa i jeho prostupnost a přiměřenou živost. 

Vnitřní prostranství u nízkopodlažní zástavby. Spíše intimnější, soukromější ale 
prostupný prostor určený spíše místním obyvatelům. Pochopení místa a jeho 
přirozené vnímání významně ovlivňuje schopnost obyvatel se s takovým místem 
identifi kovat. A identifi kace s místem ve všech jeho stupních a hierarchii je 
základním předpokladem pro spokojené bydlení
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Na základě navržených prostorových hodnot byly odvozeny spotřeby a potřeby 
jednotlivých rozhodujících kapacit infrastruktury takto (tato čísla byla konzultována 
i s příslušnými správci):

Hrubá podlažní plocha (HPP)               11 494 m2

Čistá podlažní plocha (ČPP)                        8 412 m2 

Doprava v klidu

Uvažovaný počet garážových stání OA 
vč. návštěvnických               190 stání

Elektro

Předpokládaná roční spotřeba el. energie                  35 MWh

Teplo

Předpokládaná roční spotřeba tepla    1 053 kW
Předpokládaná roční spotřeba tepla pro vytápění  3 868 GJ / rok
Předpokládaná roční spotřeba tepla pro ohřev TUV  2 346 GJ / rok
Předpokládaná roční spotřeba tepla CELKEM   5 944 GJ / rok

Kanalizace splašková

Předpokládané množství vypouštěných splaškových vod 11 400 m3 / rok

Kanalizace dešťová

Předpokládané množství dešťových vod (odtok)  75 l / s

Voda

Průměrný roční průtok Qr      24 000 m3 / rok
Průměrný denní průtok QP             70 m3 / rok
Průměrný hodinový průtok Qmax            7,5 m3 / rok

Orientační bilance a kapacity
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Jedním z parametrů, které by měla Studie proveditelnosti potvrdit, je 
ekonomičnost zamýšleného záměru. Před rozpracováním výše specifi kované a 
představené varianty, byly na základě stanoveného konceptu, vycházejícího ze 
zásad urbanizace stávajících sídlištních celků namodelovány varianty, jakými by se 
urbanistické pojetí využití pozemku mohlo ubírat.

Prověřování započalo u jedné, kompaktní hmoty, s podélným umístěním ke 
stávající zástavbě. Mimo nedostatek prostupnosti územím, resp. její nemožnosti, 
je tato varianta proslunitelná pouze u bytů na celou hloubku obejktu. Tato verze 
však neumožňuje skladbu bytů s převahou těch s menším počtem m2 a s menším 
počtem místností, tedy bytů 1+kk a 2 +kk. Tento koncept by zhoršil i výhled ze 
stávajících domů.

Dalšími variantami bylo zástavbu rozvolnit, aby prostupnost územím splňovala 
spolu s nízkopodlažní zástavbou kvalitní typologii bydlení  u nich však došlo k malé 
výtěžnosti pozemku s ohledem na m2 HPP. U bodových domů s více podlažími 
by bylo třeba pro proslunění jednotlivých bytů používat tzv slunolapače a jiné 
prvky na fasádách, které stavbu neúměrně prodražují a bylo by nutné neúměrně 
zvětšovat velikost jednotlivých bytů.

Jako nejekonomičtější se proto jeví kombinace urbanisticky uchopitelného 
konceptu nízké, čtyřpodlažní zástavby, která je snáz prosluněná a nestíní stávajícím 
panelovým domům, spolu s kompaktní vysokopodlažní zástavbou, která se nachází 
na okraji řešeného území, čímž nemění charakter vnitrobloku a pod normové 
hodnoty nezhoršuje proslunění okolní zástavby. Touto kombinací bylo dosaženo 
zadání požadovaného počtu ČPP, které bylo defi nováno podmínkou pro Studii 
proveditelnosti v minimální míře 7 000 m2. 

Dosažením  8 412 m2 byl požadavek překročen o 20% a to i přesto, že byl brán 
v úvahu dodatečný pokyn s procentuálním zastoupením jednotlivých velikostí 
bytů. V případě, že by byty byly v převládajícím poměru velikostí 4+kk a 3+kk, pak 
by počet m2 ČPP byl ještě o několik procent vyšší. V současném poměru bytů, dle 
níže uvedené tabulky je koefi cient využití 74% v souladu s metodikou dle nového 
občanského zákoníku a navazujícího nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 

U bodové zástavby tedy neplatí obecně platné, že se v případě podzemního 
parkování ekonomicky vyplácí až od určitého počtu nadzemních podlaží, neboť 
tuto ekonomickou rentabilitu dosahujeme hmotou hlavního objektu. Čtyřmi 
nadzemními podlažími bodových domů je u tohoto projektu ekonomika dále 
posilována. Celkovým odhadům ekonomie projektu pomáhá i poptávka po tomto 
typu bydlení v lokalitě, která byla zkoumána prostřednictvím realitní kanceláře Re-
Max, a to na základě skutečně zrealizovaných prodejů bytů v lokalitě, dle podkladů 
z Katastrálního úřadu hl. města Prahy.

Ekonomika
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Navržená skladba bytů

         celkem poměr
1+kk         16  12 %
2+kk         64  47 %
3+kk         52  38 %
4+kk         4  3 %
celkem         136

Ekonomický odhad

Náklady
11 494 m2 HPP x 24 tis      275 856 000,- Kč
190 stání x 27 m2 x 15 tis          76 950 000,- Kč
PD, vedení, prodej, režie, ostatní atp. = 15% nákladů    52 920 900,- Kč
Náklady celkem       405 726 900,- Kč

Výnosy
8 412 m2 ČPP x 55 tis      462 660 000,- Kč
160 stání (bez návštěvnických)  x 350 tis      56 000 000,- Kč
136 sklípků x 3 m2 x 25 tis         10 200 000,- Kč
Výnosy celkem       528 860 000,- Kč

59



60



06
ZÁVĚR

Studie proveditelnosti prokázala, že vzhledem k platné 
legislativě, vzhledem k platnému ÚP, vzhledem k trendům, 
jak se chovat na sídlištích, je na předmětných pozemcích 
možné vybudovat bytový dům určený výhradně pro 
bydlení, tedy v souladu se zadáním zadavatele, a 
to s dosažitelným počtem ČPP ve výši 8 412 m2. To 
představuje cca 20% zvýšení čisté podlahové plochy, než 
bylo předpokládáno v zadání projektu a to v předběžně 
doporučené skladbě bytů, která výslednou podlažní 
plochu významně ovlivňuje. S odlišnou skladbou a velikostí 
bytů by výsledná čistá plocha mohla být ve výsledku ještě 
o něco vyšší.   

Nově budovaný objekt je i dle sdělení jednotlivých 
rozhodujících správců sítí (Pražská teplárenská a.s., 
PRE a.s. a PvK a.s.) připojitelný i ve svých navýšených 
kapacitních požadavcích a to buď vybudováním přípojky 
nové, nebo zkapacitnění té stávající, avšak v lokalitě jsou 
pro takovýto projekt rezervy.

Negativem, který Studie proveditelnosti prokázala, je 
nedostatečné dopravní napojení předmětných pozemků 
k ulici Teplická a to jak pro osobní, obousměrnou 
komunikaci (vzhledem k počtu rezidentů), tak pro 
stěhování, vývoz komunálního odpadu, příjezd hasičů 
apod. Vzhledem k vlastnictví sousedních pozemků bude 
vyřešení dopravního napojení stavby klíčovou otázkou pro 
další fázi projektu. S tím významně souvisí i konzervativní 
přístup odboru výstavby k zamýšlenému projektu, 
vyjádřený Územně plánovací informací, která je, stejně 
jako ostatní vyjádření, součástí dokladové přílohy této 
Studie.
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