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198 00 Praha 14
Bc. Radek Vondra, starosta

1.2. Zpracovatel
Architekti Headhand s.r.o.
IČ: 28919807
U Obecního dvora 799/7
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 310 403
e-mail: architekti@headhand.cz

Ing. arch. Petr Hlaváček, autorizace České komory architektů číslo 02 756
Ing. arch. Miroslav Šajtar
Ing. arch. Zdeňka Zymáková

1.3. Vymezení řešeného území
Zastavovací studie stanovuje urbanistickou koncepci a definuje podmínky 
pro uspořádání řešeného území. Zároveň vytváří předpoklady pro budoucí dotvoření 
souvisejícího území, které je ve studii vymezeno jako širší zájmové území.
Hranici řešeného území tvoří z jihu a východu tok Rokytky, ze severu Kyjský rybník. 
Západní hranice prochází Stupskou ulicí, přechází ulici Broumarskou a podél 
soukromých zahrad při Hodějovské ulici se stáčí opět k Rokytce.
Širší zájmové území zahrnuje bezprostředně ovlivněné, s návrhem související plochy. 
Jedná se o transformační území na pravém břehu Rokytky, dělicí hráz mezi Kyjským 
rybníkem a sedimentační nádrží, kde dochází ke kontaktu s krajinným územím 
přírodního parku Klánovice - Čihadla. Dále je součástí širších vztahů historické jádro 
Kyjů zahrnující Krčínovo náměstí, část Šimanovské ulice včetně areálu základní školy, 
plochy mezi Hlinskou ulicí a železniční tratí a konečně intravilánový úsek 
Hodějovské ulice.
Výčet dotčených pozemků je uveden v Příloze č. 1.

1.4. Datum zpracování
duben 2014

2. ÚVOD

2.1. Postup územně plánovací přípravy
Zastavovací studie Staré Kyje vychází z výsledků urbanistické soutěže "Územní 
rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14", vyhlášené 
Městskou částí Praha 14. Zadavatel v soutěži rozhodl neudělit první cenu. Druhá 
cena byla udělena soutěžnímu návrhu společnosti Architekti Headhand s.r.o. 
V navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění byla nabídka stejného zpracovatele 
vybrána k dopracování formou této studie.

Cílem zastavovací studie je především:
• vymezení hranice zastavitelného území podle §43 zákona 183/2006 Sb., 

v platném znění ("Územní plán stanoví (...) zastavitelné plochy a plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby"); toto vymezení bude sloužit jako 
podklad pro připravovaný územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní 
plán);

• vytvoření územně plánovacího podkladu (územní studie), využitelné jako 
podklad pro rozhodování v území.

2.2. Shrnutí zadávacích podmínek
Zastavovací studie má dle pokynů zadavatele, Městské části Praha 14, za úkol naplnit 
následující cíle:
Charakter území

• řešit území jako maloměstské až městské prostředí;
• umožnit polyfunkční využití;
• stabilizovat převažující výšku zástavby do 3 nadzemních podlaží;
• vytvořit přehledná a jasně artikulovaná veřejná prostranství;
• doplnit nové pohledové a provozní osy.

Uspořádání dílčích prostorů
• podpořit Krčínovo náměstí s dominantou kostela sv. Bartoloměje jako lokální 

centrum, dotvořit uzavření prostoru náměstí stavebními hmotami na jižní, 
jihovýchodní a severozápadní straně;

• navrhnout umístění pomníku obětem válek v Šimanovské ulici, prověřit 
možnost vytvoření komornějšího veřejného prostranství ve východní části 
Krčínova náměstí;

• Broumarskou ulici řešit jako městskou ulici s komerčním parterem a 
podélným parkováním;
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• zafixovat západní hranu bývalého velkostatku, uvažovat o transformaci 
statku a vytvořit podmínky pro jeho prostupnost;

• zlepšit provázanost centra Kyjí s železniční zastávkou;
• navrhnout alej na hrázi mezi Kyjským rybníkem a sedimentační nádrží, posílit 

vztahy k pravému břehu Rokytky.

Obsahové principy návrhu
• vymezit zastavitelné a nezastavitelné území;
• navrhnout uliční strukturu a specifikovat charakteristické uliční profily;
• navrhnout uliční a stavební čáru, popřípadě principy parcelace;
• stanovit výškové, popřípadě objemové limity zástavby;
• definovat kapacity území;
• prověřit možnosti dopravního řešení a jeho úprav směřujících ke zklidnění 

ulice Broumarské a řešení křižovatek na této ulici;
• koordinovat navržené změny se sousedním developerským záměrem 

v lokalitě bývalého velkostatku;
• navrhnout krajinářské řešení nezastavitelných ploch.

Technické prověření zastavitelnosti
• pasportizovat inženýrské sítě v území;
• vyhodnotit možnosti zakládání staveb;
• vytvořit ekonomickou analýzu proveditelnosti;
• navrhnout etapizaci změn v území.

2.3. Zaangažovaní aktéři v území
V průběhu zpracovávání byla studie konzultována se zástupci vlastníka areálu 
bývalého velkostatku, společností Gamatel s.r.o., a řešení bylo koordinováno 
s architektem areálu, Schindler-Seko architekti, s.r.o. Zápisy z uskutečněných 
koordinačních jednání jsou uvedeny v příloze č. 2.
Výsledkem jednání je uspořádání území bývalého velkostatku, zahrnující rezidenční 
využití v severní části a prodejnu potravin v jižní části území, přiléhající 
k Broumarské ulici. Tento návrh je zapracovaný do studie; mimo něj je ve výkrese 
alternativního uspořádání zobrazena varianta odlišného členění obytné části, 
umožňující intenzivnější využití území bývalého dvora.

3. KONCEPCE URBANISTICKÉ STRUKTURY ÚZEMÍ

3.1. Veřejná prostranství a uliční síť
Návrh veřejných prostranství vychází z historicky dané struktury zástavby Starých 
Kyjí a koridoru Broumarské ulice. Jádrem zůstává centrum osídlení soustředěné 
okolo kostela sv. Bartoloměje a návsi (dnešní Krčínovo náměstí). V jižní části návsi je 
potenciál k částečné rehabilitaci původní prostorové stopy a uzavření dnes neurčitě 
vymezeného prostoru. K východní části návsi se přimyká prodejna potravin, která 
představuje nejvýznamnější zdoj nákupních aktivit. Komerční prostory jsou dále 
rozvíjeny podél Broumarské ulice, která je opatřena oboustrannými širokými 
chodníky a navazujícím obchodním parterem. 
Rozvojové plochy jsou zpřístupněny rastrem obytných ulic; první paralelní ulice 
s Broumarskou jsou vždy zokruhované a umožňují zásobování bariérových domů 
podlél Broumarské; obytné ulice v dalším plánu jsou pro vozidlovou dopravu 
zaslepené, vždy však umožňují pěší průchod do okolního parku na břehu Kyjského 
rybníka a podél Rokytky. Tyto průchody jsou řešeny zadními uličkami, které splňují 
potřebu veřejného pohybu (zpevněná plocha, venkovní osvětlení) a podle potřeby 
umožňují také přístup na zadní zahrady soukromých domů. 
Síť veřejných prostranství vytváří stavební bloky (rozhraní veřejného a soukromého 
pozemku), které jsou dále členěny na jednotlivé parcely. 

3.2. Detail parteru
Charakter zpevněných ploch odpovídá pozici daného veřejného prostranství 
v urbánní struktuře. Největší důraz je zapotřebí klást na plochy Krčínova náměstí, 
jehož dosavadní rekonstrukce nastavují relativně vysokou úroveň použitých 
materiálů a jejich zpracování. V prostoru návsi je proto žádoucí uchovat a dále 
doplňovat kamennou dlažbu jako základní materiálový prvek. Parter návsi je vhodné 
dále obohatit o prvky městského mobiliáře. 
Obytné ulice v rozvojových plochách budou řešeny jako dlážděné v kombinaci 
s plácky s živičným povrchem (který iniciuje dětskou hru - kreslení křídou, ...), budou 
jednoznačně rozlišené plochy vyhrazené pouze pro pěší. Povrchy obytných ulic bude 
proveden v jedné výškové úrovni bez obrubníků. V prostoru obytných ulic budou ve 
vyhrazených polohách osazeny stromy (s ochrannou mříží) a v příznivých místech 
budou provedeny extenzivní trvalkové záhony. Součástí ulic bude městský mobiliář, 
klidnější úseky ulic lze obohatit o herní příležitosti pro děti.

3.3. Charakter zástavby
V lokalitě je navrženo několik typů domů. 
Prodejna potravin je řešena jako samostatně stojící přízemní objekt. Orientace 
hlavního vstupu je směrem jihovýchodním, k Broumarské ulici a parkovišti. Zvýšené 
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nároky jsou kladeny z hlediska architektonického zpracování na západní fasádu, 
přivrácenou do Krčínova náměstí; požadavkem je materiálově i tvarově kvalitní 
ztvárnění této fasády, přičemž vhodné je prověřit možnost částečného otevření 
objektu směrem do náměstí (ať už druhotným vstupem pro veřejnost, nebo okny 
směřovanými do prodejní plochy. Fasáda není určena k umisťování technologických 
prvků (jako např. výústky vzduchotechniky a pod.).
Bytové domy podél Broumarské ulice jsou řešeny jako polyfunkční s komerčním 
parterem. Vyšší patra mohou sloužit pro bydlení nebo k dalším nerušícím funkcím 
(administrativa, ateliéry, dočasné bydlení a podobně). Domy tvoří řadové sekce 
o základním půdorysném modulu 10 x 10 m, které lze podle potřeb slučovat. 
Rodinné domy jsou navrženy jako dvoupodlažní, na obdélném půdoryse, který 
umožňuje optimálně využít stavební pozemek (typické plochy 20 x 20 = 400 m2). 
Doplňkem rodinných domů je parkovací stání nebo garáž. Uvedené zastavovací 
schéma rodinných domů je ilustrativní, vhodné zejména pro hromadnou výstavbu 
developerským způsobem. Při dodržení a respektování stanovených regulativů lze 
však využít parcelaci i pro umístění individuálních domů, dodržujících obdélnou 
půdorysnou dispozici.

3.4. Výšková hladina zástavby
Výšková hladina je navržena s ohledem na výšinnou polohu kostela sv. Bartoloměje, 
který tvoří přirozenou dominantu okolí.  Podlažnost umožňuje při běžných výškách 
podlaží dodržet dominantu kostela a zároveň umístěním nižších objektů rodinných 
domů na okraji řešeného území vytvořit stupňující se siluetu zástavby.
Typ střešních rovin není obecně stanoven. Zvláštní pozornost je nutné věnovat 
řešení střechy prodejny potravin. Pro její zastřešení lze užít plochou střechu nebo 
sedlovou střechu. Při ploché střeše je zapotřebí vytvořit přiměřenou atiku tak, aby 
nástřešní konstrukce nebyly patrné při pohledu z veřejných prostranství. 

3.5. Poloha uliční čáry a způsob vymezení soukromých pozemků
Navržená parcelace představuje optimální využití území. Velikosti pozemků 
umožňují umístění požadovaných funkcí, potřebnou hustotu využití cenného území 
a při dodržení pravidel pro osazování staveb také relativně vysokou míru intimity. 
Soukromé pozemky budou oploceny, přičemž ze strany uličního průčelí je navrženo 
plnější oplocení dané hmotami stavebních objektů, směrem k přírodnímu prostředí 
Rokytky a Kyjského rybníka je žádoucí v podrobnější dokumentaci uplatnit 
především transparentní ploty s umožněním přímého pěšího přístupu do zeleně.

3.6. Variantní řešení – maximální varianta
Jako variantní řešení je naznačena možnost řešení severní části území. Varianta řeší 
průjezd územím bývalého velkostatku zklidněnou komunikací, hmotové uspořádání 
areálu respektuje původní členění dvora s podélnou stavební hmotou vůči rybníku 

(navrhováno bydlení chrakteru malého bytového domu, případně řadové sekce 
rodinných domů) a příčnými křídly (řadové rodinné domy). Rozšíření zastavitelného 
území směrem ke Kyjskému rybníku umožňuje optimálně využít uliční síť 
(oboustranné obestavění komunikace); rozsah pobřežního parku poskytuje i v této 
variantě dostatečné plochy pro rekreaci nadmístního významu.

3.7. Navrhované kapacity území
Navrhované kapacity území vycházejí z předpokládaného rozmístění jednotlivých 
druhů staveb a navrhované parcelace. Kapacity jsou bilancovány zvlášť pro základní 
variantu a zvlášť pro maximální variantu, která zahrnuje intenzivnější využití areálu 
bývalého velkostatku a území navazujícího na pobřežní park. 

Navrhované kapacity - základní varianta:

etapa počet bytů 
v rodinných 

domech

počet bytů 
v bytových 

domech

počet bytů 
celkem

obytná 
funkce 
celkem

(m2 HPP)

komerce a 
další 

funkce
(m2 HPP)

podlažní 
plochy 
celkem

(m2 HPP)

orientační 
index 

využití 
území

I.a 24 0 24 3 540 1 250 4 790 0,4-0,5

I.b 0 0 0 0 330 330 –

II.a 14 20 34 6 980 1 000 7 980 0,6-0,7

II.b 3 6 9 1 710 300 2 010 1,0

III.a 10 20 30 5 700 1 000 6 700 0,6-0,7

III.b 2 6 8 1 390 300 1 690 1,0

IV.a 6 39 45 7 530 1 290 8 820 0,7-0,8

IV.b 0 0 0 0 1 240 1 240 –
CELKEM 59 91 150 26 850 6 710 33 560
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Navrhované kapacity - maximální varianta:

etapa počet bytů 
v rodinných 

domech

počet bytů 
v bytových 

domech

počet bytů 
celkem

obytná 
funkce 
celkem

(m2 HPP)

komerce a 
další 

funkce (m2 

HPP)

podlažní 
plochy 
celkem

(m2 HPP)

orientační 
index 

využití 
území

I.a 15 27 42 5 430 1 250 6 680 0,5-0,6

I.b 0 0 0 0 330 330 –

II.a 21 20 41 9 220 1 000 10 220 0,6-0,7

II.b 3 6 9 1 710 300 2 010 1,0

III.a 10 20 30 5 700 1 000 6 700 0,6-0,7

III.b 2 6 8 1 390 300 1 690 1,0

IV.a 6 39 45 7 530 1 290 8 820 0,7-0,8

IV.b 0 0 0 0 1 240 1 240 –
CELKEM 60 115 175 30 980 6 710 37 690

Údaje o počtu bytů, jejich rozdělení mezi rodinné bydlení a bytové domy jsou 
orientační. Hrubé podlažní plochy (HPP) jsou kalkulovány podle maximální 
podlažnosti uvedené v příslušném výkrese a vycházejí ze zobrazených zastavovacích 
proncipů. Pro další stupeň dokumentace jsou směrné hodnoty indexu využití území, 
který vyjadřuje poměr součtu hrubých podlažních ploch vůči zastavitelné části 
území příslušné etapy.

4. KONCEPCE ÚPRAV KRAJINY A VEGETACE

4.1. Koncepce vegetačních ploch
Vegetační pás podél vody vytváří přirozenou rekreační a volnočasovou oblast. 
Samotné zastavitelné území je řešeno jako kompaktní zastavěné, s uliční zelení 
ve formě stromořadí a záhonových výsadeb.

4.2. Pobřežní park Kyjského rybníka
Pobřežní park je koncipován ve třech plánech: nejblíže vodě je písčito-štěrkový břeh 
(pláž) s izolovanými skupinami nízké litorální vegetace. Střední část tvoří  květnatý 
krajinný trávník (kosený 2-3x ročně), s pravidelně vyžínanými pěšinami.  Ke břehu 
rybníku se jednak sbíhají pěší cesty z obydlené čtvrti, jednak loukou vedou dvě 
pěšiny ekvidistantní břehu. První na rozhraní písku a louky, druhá vede přibližně 
polovinou lučního porostu, tuto druhou dálkovou pěší cestu provází významnější 

vegetační výsadby. Jedná se o nepravidelně komponované společenství spíše 
krátověkých až středněvěkých dřevin domácího původu, které mají vztah k blízkosti 
rybníka i lidí (skupiny vrb, topolů a olší).  Humna navržených rodinných domků tvoří 
květnatá louka. 
V prodloužení Stupské ulice je navrženo dřevěné molo, veřejně přístupné, vybíhající 
do rybníka. 
V celém prostoru parku se mohou odehrávat nejrůznější sportovní a volnočasové 
aktivity, které lze vhodným situováním mobiliáře usměrnit (např. umístění posezení, 
zařízení pro hry (petanque, sekané travnaté hřiště pro rodinné hry, vrbové rostoucí 
tunely a pod.)

4.3. Park podél Rokytky
Realizace parku souvisí s úpravou koryta Rokytky. V jižním úseku by měla být 
terénními úpravami rozšířena berma, kterou je vhodné zpřístupnit veřejnosti 
(kosený zelený chodníček, rozsah případného skrytého opevnění břehů (např. 
kamenným pohozem) je potřeba v dalším stupni dokumentace pečlivě zvážit. Podél 
toku by měly být vhodně doplněny břehové porosty. 

4.4. Zeleň v prostoru Krčínova náměstí
Zachování vzrostlé parkové úpravy a její rehabilitace podpoří náves jako centrální 
oblast urbanizované zeleně, v kontrastu s přírodě blízkým charakterem parků 
v blízkosti Rokytky a rybníka. V návrhu je doplněn pravidelný rastr délevěkých 
stromů (uvažujeme lípy srdčité).

4.5. Pravobřežní úpravy Rokytky
Pravý břeh Rokytky je ponechán bez zástavby, čímž je zdůrazněna role souvislé 
zeleně přírodního parku Čihadla. Na místo někdejších garáží jsou situovány veřejně 
přístupné volnočasové aktivity – hřiště na plážový volejbal, dále travnatá hřiště a 
pod.,  vytvářející přechod mezi přírodním prostředím krajinného parku a 
navazujícími sportovišti určenými pro kolektivní, organizované sporty. Odstraněním 
automobilové dopravy (jejím převedením na levý břeh novým mostem) bude 
umožněno lépe využít území k rekreaci. Hráz mezi Kyjským rybníkem a sedimentační 
nádrží bude osazena novou dubovou alejí, která bude v lomených řadách 
stromořadí pokračovat směrem ke svahům údolí.
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5. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

5.1. Motorizovaná doprava – tranzit přes území
Hlavním příjezdem do území a zároveň tranzitní trasou vedoucí Kyjemi je ulice 
Broumarská. Ulice zajišťuje příčné spojení mezi Českobrodskou silnicí (I/12) a 
sídlištěm Černý Most (Chlumecká ul., II/611).
Broumarská je v návrhu řešena jako městská obslužná ulice; základní šířka jízdních 
pruhů je v obou směrech 3,5 metru, dle lokálních podmínek je v celém průběhu dále 
doplněna buď cyklopruhem nebo rozšířením základní šířky jízdního pruhu 
umožňujícím cyklodopravu. V rozvojové části území je Broumarská ulice dále 
doplněna podélným parkováním v zálivech, vystřídaných s oboustranným 
stromořadím. Na ulici je v blízkosti těžiště území zřízen v obou směrech autobusový 
záliv umožňující zastavení dvou běžných autobusů délky 12 m.
V rámci IV. etapy (časový horizont po roce 2025) je navržena směrová úprava 
průjezdu Broumarské ulice Krčínovým náměstím. Cílem této úpravy je zajistit 
zpomalení průjezdné dopravy,  zlepšit napojení Hodějovské a Stupské ulice a 
dosáhnout příznivějších urbanistických vazeb při dokomponování historického jádra 
obce.
Pro zpomalení dopravy přijíždějící ze sídliště Černý most je před mostem přes 
Rokytku navržen zvýšený úsek (práh).

5.2. Motorizovaná doprava – zpřístupnění území, řešení obytných ulic
Z Broumarské ulice je zajištěna obsluha území třemi úrovňovými křižovatkami. 
Křižovatky jsou řešeny jako napojení krátkých úseků obslužných komunikací, 
přecházejících následně do obytných zón; výjimkou je ulice Stupská/Šimanovská, 
kde je navržen režim "zóna 30" a ponechání obslužného charakteru tak, aby byla 
respektována potřeba dostupnosti území západně od Krčínova náměstí. Ulice Za 
Školou a Hlinská, ležící mimo řešené území i území širších vztahů, lze výhledově 
rovněž přeřešit jako obytné zóny.
Dosavadní sjezd z Broumarské ulice do Prelátské ulice je ve výhledové části (území 
širších vztahů) navržen ke zrušení a Prelátská ulice je převedena do Šimanovské 
ulice. Tato úprava je podmíněna změnou funkčního využití bývalého prelátského 
dvora (dnes v majetku Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy) a jeho přeměnou 
na komplex bydlení. 
Pravobřežní část území (ulice Za Rokytkou) je navržena k napojení novým 
jednosměrným mostem přes Rokytku na rozvojové území Broumarské ulice.

5.3. Doprava v klidu
Parkování pro rezidenty je zajištěno vždy na soukromých pozemcích, v případě 
bytových (polyfunkčních) domů jižně od Krčínova náměstí jsou uvažována vyhrazená 

parkovací stání v docházkové vzdálenosti. Pro návštěvníky obytných zón jsou dále 
vyhrazena kolmá stání v těchto ulicích.
Klientům komerčních aktivit jsou určena parkovací stání podél ulice Broumarské. 
Tato stání jsou řešena tak, aby umožnila přímý výstup na chodník a pokračování ke 
komerčnímu parteru domů. Na Krčínově náměstí je zachováno stávající parkování 
před kostelem sv. Bartoloměje.
Pro prodejnu potravin je řešeno parkoviště s kapacitou cca. 50 stání před objektem.

5.4. Cyklistická doprava
Pro městskou cyklistiku jsou navržena opatření na Broumarské ulici, která je hlavní 
spojnicí území s okolní urbánní strukturou. Od sídliště Černý Most je uvažováno 
přivedení samostatné cyklistické stezky po existující komunikaci. Počínaje prostorem 
křížení s ulicí Za Rokytkou je cyklistická doprava vedena v rozšířených pruzích po 
obou stranách Broumarské ulice celým řešeným územím až po Krčínovo náměstí. Ve 
stoupajícím úseku vedoucím na železniční nadjezd je cyklistická doprava vedena 
následně samostatným pruhem, v opačném (klesajícím) směru je opět užito 
sdruženého vedení. Odbočení k železniční zastávce je umožněno 
Stupskou/Šimanovskou ulicí. V blízkosti zastávky je vhodné umístit prostor pro 
odkládání jízdních kol, umožňující využívání přestupu na příměstské vlaky PID. 
Specifické postavení má v řešeném území cyklistická doprava rekreačního 
charakteru. Lokalitou prochází páteřní cyklistická trasa A25, vytvářející spojnici mezi 
významnou přírodní oblastí Klánovického lesa a centrem Prahy. Cyklistická trasa do 
území vstupuje od jihu ulicí Za Rokytkou, po pravém břehu řeky Rokytky. 
V transformačním území (bývalé garáže) jsou optimální podmínky pro vedení 
samostatné cyklostezky stávající ulicí, a to až po Broumarskou ulici. Přejezd 
Broumarské ulice je řešen odsazením od přímého směru tak, aby bylo zajištěno 
zpomalení jedoucích cyklistů, zároveň je v křížení navrženo vytvoření zvýšeného 
prahu Broumarské ulice tak, aby byla zpomalena rovněž automobilová doprava. 
Severně od Broumarské ulice pokračuje cyklistická stezka po tělese hráze mezi 
Kyjským rybníkem a sedimentační nádrží do Aloisova (ulice Tálínská).

5.5. Pěší pohyb
Všechna veřejná prostranství jsou navrhována s důrazem na umožnění svobodného, 
všesměrového pěšího pohybu. Podél vyhrazených dopravních koridorů (především 
Broumarská ulice) jsou obousměrné široké chodníky, na které navazuje parter domů; 
toto uspořádání odpovídá modelu městské třídy, který by měla Broumarská ulice 
naplňovat. 
Přes Broumarskou ulici jsou doplněny přechody pro chodce v intervalu cca. 50 
metrů. V dalším stupni dokumentace bude prověřen způsob řešení přechodů ve 
směrově upravovaném úseku u Krčínova náměstí, a to s ohledem na možné umístění 
středových ostrůvků při zachování uličních a stavebních čar stanovených touto 
studií.

5/10



Architekti Headhand s.r.o.
U Obecního dvora 799/7, 110 00Praha 1
+420 222 310 403 | architekti@headhand.cz

Zastavovací studie Staré Kyje
Městská část Praha 14

duben 2014

Největší koncentrace lidí je předpokládána v prostoru mezi prodejnou, Krčínovým 
náměstím a Broumarskou ulicí, kde vzniká prostranství pro městské aktivity.
V obytných ulicích je pěší pohyb smísený se zklidněnou motorovou dopravou. 
V podrobnějším stupni dokumentace budou v pěších částech zklidněných ulic 
navržena místa k odpočinku (lavičky a související městský mobiliář). Propojení 
rezidenčního území s rekreačními celky je zajištěno mimo jiné pěšími lávkami přes 
Rokytku. 
Pohyb v rekreačním území je převážně po pěších cestách bez zpevněného povrchu 
(mlat, štěrk). Doplňková síť pěších cest je navržena jako zátěžové travnaté pěšiny.

6. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V rámci studie jsou posouzeny pouze klíčové infrastrukturní systémy. Podrobné 
řešení a technický způsob realizace bude řešen v navazujících dokumentacích.

6.1. Zásobování elektrickou energií
Elektrická energie bude zajištěna z distribuční sítě PRE Distribuce. Stávající 
trafostanice umístěná v bývalém velkostatku bude přeložena do nové pozice 
(v prostoru mezi prodejnou a rezidenční oblastí). V rozvojovém území budou dále 
umístěny dvě nové kioskové trafostanice. Podrobnější řešení umístění trafostanic 
bude provedeno v dokumentaci pro územní řízení.

6.2. Zajištění tepla
Lokalita není napojena na zdroj centrálního zásobení tepla a ani se s tímto 
napojením vzhledem k předpokládané intenzitě zástavby a rozsahu území 
do budoucna nepočítá.
V území je dostupná distribuční síť středotlakého plynovodu. Hlavní řad DN 150 
prochází po severní straně Broumarské ulice. V současné době je z něj napojen 
pouze areál dvora. V rámci rozvoje území bude vybudována středotlaká distribuční 
síť pro zásobení lokality.

6.3. Zásobování vodou
Zásobování vodou je umožněno z vodovodního řadu D200 procházejícího územím 
podél ulice Broumarské. Jednotlivé etapy budou napojeny novými distribučními 
uličními řady.
Územím Etapy III.a a III.b prochází vodovodní přivaděč D800. Poloha přivaděče, který 
se odchyluje až o 11 metrů od stávajícího silničního pozemku, významně koliduje 
s navrhovanou zástavbou. V rámci etapy je proto navrženo jeho přeložení 
do uličního profilu Broumarské ulice v souběhu se stávajícím distribučním potrubím 
a dalšími sítěmi technické infrastruktury. Tato přeložka je vyvolanou investicí a bude 
realizována v rámci přípravy III. etapy.

Předpokládané bilance potřeby vody:
Uvažováno 2,4 obyvatele/byt v bytovém domě, 2,8 obyvatele/byt v rodinném domě.
Bilance jsou řešeny pro všechny etapy a jsou uvedeny jako maximální – pro případ 
variantního uspořádání území.

typ odběrného 
místa

počet 
odběr
ných 
míst

počet 
osob/
odběr

počet 
osob

m3/os
obu/r
ok

l/osob
u/den

potře
ba 
vody 
m3/de
n

v 
provo
zu 
dní/ro
k

potřeb
a vody 
m3/ro
k

byty v rodinných 
domech

60 2,8 168 36 96 16,6 365 6038

byty v bytových 
domech

115 2,5 288 35 99 27,6 365 10080

komerční zařízení 100 18 72 7,2 250 1800

CELKEM 51,4 17 918

Průměrná denní potřeba vody: Q = 51,4 m3/d 
Maximální denní potřeba vody: Qdmax = kd*Q = 1,4*51,4 = 72,0 m3/d = 0,83 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody: Qhmax = Kh*Qdmax = 1,8*72,0 = 129,6 m3/d = 1,5 l/s 

6.4. Likvidace splaškových vod
Splaškové vody budou odváděny oddílnou kanalizací. Kanalizační stoky z etapy I.a a 
I.b budou svedeny do stávající Čerpací stanice č. 027 - Stupská. Odtud jsou splaškové 
vody přečerpávány do kanalizačního řadu v Broumarské ulici. 
Splaškové vody z rozvojových ploch budou sváděny novými kanalizačními stokami 
do Čerpací stanice č. 028 – Broumarská, odkud budou výtlačným potrubím čerpány 
dále. Tato čerpací stanice bude podle potřeby rekonstruována a bude začleněna do 
nové zástavby.

6.5. Odvodnění území
Dešťové vody ze střech rodinných domů budou likvidovány vsakováním na vlastních 
pozemcích. V případě prodejny potravin se předpokládá řešení vsakování pomocí 
zasakovacích podzemních tunelů umístěných pod plochou parkoviště.
Dešťové vody ze střech bytových a polyfunkčních domů a dešťové vody z ploch 
obytných ulic budou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací. Potřebný retenční 
objem dešťové kanalizace musí být zajištěn retenční nádrží, která bude umístěna v 
prostoru zelených ploch při toku Rokytky; nádrž se předpokládá podzemní, 
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případné nadzemní řešení bude nutno prověřit dalším stupněm dokumentace 
(včetně jejího urbanistického a krajinářského zasazení do okolí).

Pro řešené území lze využít dešťoměrné údaje stanice Praha-Hostivař, které udávají 
pro návrhový 15minutový déšť s periodicitou p následující hodnoty (l.s-1.ha-1):

p=0,2 p=0,1 p=0,05
225,6 261,0 301,8

Bilance odvodňovaných ploch udává následující tabulka:

etapa plocha 
zpevněných 

ploch 
(m2)

součinitel 
odtoku

plocha 
střech 

bytových/po
lyfunkčních 

domů

součinitel 
odtoku

redukovaná 
plocha 

celkem (m2)

I.a 1 600

0,8

0

1,0

1 280

I.b 0 0 0

II.a 3 950 1 000 4 160

II.b 0 300 300

III.a 3 790 1 000 4 032

III.b 0 300 300

IV.a 2 800 2 010 4 250

IV.b 1 260 415 1 423

CELKEM 13 400 5 025 15 745

Potřebný retenční objem pro periodicitu deště p=0,05 (dvacetiletý déšť) a trvání 
srážky t=15 min. činí:

V = Ared . h . t = 1,5745 . 301,8 . 900 = 427,7 m3.

Retenční nádrž bude mít při uvažované výšce hladiny 1,5 metru plochu cca. 285 m2.

7. PRINCIPY REGULACE
Pro další postup územně plánovací přípravy jsou stanoveny doporučené hlavní 
regulační principy, které by měly být respektovány. Jejich konkrétní aplikace závisí 
na zvolených dalších nástrojích. V území lze zpracovat regulační plán, který by 

právně stabilizoval vztahy, funkční a hmotové řešení a kapacity území. Regulační 
plán může nahradit územní rozhodnutí. Alternativou řešení je dílčí development 
jednotlivých etap (se samostatnými územními rozhodnutími) při využití této studie 
jako plánovacího podkladu, který by koordinoval vzájemné vztahy, podmíněnosti a 
přesahy dílčích záměrů.

7.1. Vymezení stavebních bloků (uliční čára) a soukromých pozemků
Stavební bloky jsou definovány jako rozhraní veřejných prostranství a soukromých 
pozemků. 
V okrajových částech území (orientovaných do zeleně) tato studie navrhuje 
ustupovanou hranici pozemkůtak, aby fragmentace linie oplocení umožnila pestřejší 
formování okraje biokoridoru (pobřežního parku) s umístěním keřů a vstupních 
branek do vytvořených zákoutí. 

7.2. Stavební čára a umisťování staveb
Regulací jsou navrženy stavební čáry buď jako uzavřené nebo otevřené.
Stavební čára uzavřená vyžaduje vytvoření souvislé uliční fronty navazujících staveb. 
Umístění hrany objektu na definovanou stavební čáru je přitom závazné; takto 
stanovená čára je definována podél Broumarské ulice a její dodržení je podmínkou 
pro uspokojivé řešení akustické situace v celém území.
Stavební čára otevřená nevyžaduje umístění objektů v souvislé frontě, ale umožňuje 
stavbu objektu až do polohy stavební čáry, v daném případě zpravidla na hranici 
pozemku.

7.3. Výška zástavby
Výška zástavby je stanovena ve výkrese regulace. Pro rodinné domy činí zpravidla 2 
nadzemní podlaží, pro bytové domy podél Broumarské ulice 3 nadzemní podlaží + 
ustoupené podlaží střechy (nebo podkroví). Obecní dům v centru obce bude mít 
nejvýše 3 nadzemní podlaží. Dostavba Krčínova náměstí (objekt vymezující Krčínovo 
náměstí a menší náves před školou) bude mít nejvýše 2 nadzemní podlaží a 
ustoupené podlaží (nebo podkroví).
Objekt prodejny a zázemí rekreačních ploch budou mít 1 nadzemní podlaží.
Podlažnost je navržena tak, aby žádný z objektů svou maximální výškou nepřesáhl 
výškovou úroveň okapu apsidy kostela sv. Bartoloměje, která činí +233,86 m n.m. 
(Bpv).

7.4. Způsob využití
Území je všeobecně řešeno jako obytné smíšené. V území je umístěna jedna 
prodejna velikosti cca. 1250 m2 hrubé podlažní plochy (do 1000 m2 prodejní plochy). 
V objektech podél Broumarské ulice je navrženo umístění komerčního parteru, 
především v blocích na severní straně ulice; vzhledem k nepříznivým akustickým 

7/10



Architekti Headhand s.r.o.
U Obecního dvora 799/7, 110 00Praha 1
+420 222 310 403 | architekti@headhand.cz

Zastavovací studie Staré Kyje
Městská část Praha 14

duben 2014

poměrům lze doporučit nerezidenční využití také dalších nadzemních podlaží těchto 
budov, případě navrhnout technické opatření pro omezení negativních akustických 
vlivů. Objekty na jižní straně ulice mohou mít 1. nadzemním podlaží jak komerční 
plochy, tak i plochy pro bydlení, ovšem v tomto případě je zapotřebí navrhovat jejich 
severní fasádu (přivrácenou k Broumarské ulici) se stavebními otvory (vstupy, okna) 
tak, aby byl zachován charakter městské třídy.

8. NÁVRH ETAPIZACE

Etapizace území je navržena s ohledem na dosavadní územně plánovací přípravu, 
limity technické infrastruktury a možnosti oraganizačního zajištění výstavby 
(majetkové vztahy). Navržené číslování etap nemusí nutně představovat budoucí 
časovou souslednost jejich realizace, jedná se však o doporučený postup při přípravě 
investic v lokalitě.

8.1. Etapa I.a – velkostatek
Etapa představuje iniciační krok v rozvoji celého území. Vlastník areálu s přestavbou 
uvažuje a provádí projektovou přípravu. 
Podmínky realizace:

• vytvoření dopravního napojení prostřednictvím již připraveného sjezdu 
z Broumarské ulice, přestavba ulice Stupské na obytnou ulici

• zachování vzrostlé zeleně ve východní části Krčínova náměstí
• vytvoření architektonicky kvalitní fasády prodejny směrem do Krčínova 

náměstí

8.2. Etapa I.b – zázemí rekreace
Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity ve vazbě na připravovanou revitalizaci 
břehového parku Kyjského rybníka.
Podmínky realizace:

• napojení na území etapy I.a
• řešení přístupových cest (náhrada panelové komunikace v prodloužení 

ul. Stupská) 
• kultivace prostředí objektů technické infrastruktury (čerpací stanice 

odpadních vod)

8.3. Etapa II.a – rozvojové území Broumarská sever 
Etapa rozvíjí obytné území s komerční funkcí při ulici Broumarské. Plochy sportu a 
rekreace v severní části území jsou nepřiměřeně dimenzovány, širší území již 

v současnosti nabízí dostatek dostupných rekreačních aktivit a je uvažován jejich 
další rozvoj (např. plochy na pravém břehu Rokytky. Doporučujeme ponechat toto 
území v podobě udržovaného lučního porostu a v  budoucnu opětovně zvážit 
možnost jeho částečné zástavby (viz výkres variantního řešení).
Podmínky realizace:

• navázání na území etapy I.a
• řešení systému retence dešťových vod

8.4. Etapa II.b – rozvojové území Broumarská sever, pokračování
Doplnění uliční fronty Broumarské ulice v předpolí mostu přes Rokytku.
Podmínky realizace:

• změna stávajícího územního plánu (dosavadní funkční využití ZMK/zeleň 
městská a krajinná na zastavitelné území)

• úpravy sítí technického vybavení 

8.5. Etapa III.a – rozvojové území Broumarská jih
Podmínky realizace:

• změna stávajícího územního plánu (dosavadní funkční využití ZMK/zeleň 
městská a krajinná na zastavitelné území)

8.6. Etapa III.b – rozvojové území Broumarská jih, pokračování
Doplnění uliční fronty Broumarské ulice v předpolí mostu přes Rokytku.
Podmínky realizace:

• změna stávajícího územního plánu (dosavadní funkční využití ZMK/zeleň 
městská a krajinná na zastavitelné území)

• úpravy sítí technického vybavení, především přeložka vodovodního přivaděče 
a změna umístění usazovací retenční nádrže 

8.7. Etapa IV.a – dotvoření jádra Starých Kyjí
Etapa doplňuje zaniklou část historického intravilánu vesnice. 
Podmínky realizace:

• směrové úpravy Broumarské ulice včetně souvisejících opatření (přemístění 
autobusových zastávek, přestavba křižovatky s Hodějovskou a Stupskou ulicí)

• majetkové dořešení vztahů v území
• změna stávajícího územního plánu (dosavadní funkční využití ZMK/zeleň 

městská a krajinná na zastavitelné území)
• v případě přestavby bývalé hospodářské budovy (sloužící dnes řemeslné 

výrobě) prověřit zlepšení prostupnosti území vytvořením průchodu; hmotové 
umístění objektu je vhodné zachovat
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8.8. Etapa IV.b – uzavření Krčínova náměstí

Obnova dřívějšího objektu, pohledově uzavírajícího Krčínovo náměstí.

Podmínky realizace:
• změna stávajícího územního plánu (dosavadní funkční využití ZMK/zeleň 

městská a krajinná na zastavitelné území)
• vytvoření architektonicky hodnotného objektu, reagujícího na historické 

prostředí
• zachování průchodu a průhledu mezi připravovanou prodejnou a řešeným 

objektem
• uplatnění veřejné funkce, a to především v parteru objektu (knihovna, klub a 

pod.)

9. ZÁVĚR
Cílem návrhu je doplnit nepříliš dobře čitelnou zástavbu střední a východní části 
Starých Kyjí a využít zdejšího potenciálu k tvorbě dobře dopravně dostupné, 
nízkopodlažní a životaschopné městské čtvrti, iniciující zároveň revitalizaci 
problematických areálů historického jádra. Krčínovo náměstí se stává důstojným a 
uceleným centrálním veřejným prostorem.  Sekundují mu dvě protilehlé návsi – 
školní plácek na severozápadě a obchodní plácek na jihovýchodě.  Ve struktuře 
lokality je doplněna řada dalších prostranství, ať již uvnitř dvorů, či v obytných 
ulicích nové zástavby. Mírná úprava Broumarské ulice sleduje záměr zklidnění 
projíždějící dopravy, jejíhož potenciálu mohou využívat obchodní prostory situované 
v parteru této ulice. Nejsilnější přírodní prvek – Kyjský rybník s tokem řeky 
Rokytky – je doplněn pásy přírodě blízkých území (písčitá pláž, květnatá louka, 
pobřežní park) slučujících v sobě krajinné a rekreační poslání.

Ing. arch. Petr Hlaváček
Architekti Headhand

V Praze, duben 2014
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Seznam výkresů

00 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 10 000
01 HLAVNÍ VÝKRES – SITUACE 1 : 2 000
02-A ŘEZY A, B 1 : 200
02-B ŘEZY C, D 1 : 200
03 URBÁNNÍ STRUKTURA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 1 : 2 000
04 PARTER, KRAJINA A VEGETACE 1 : 2 000
05-A KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 : 2 000
05-B ULIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ (PROFIL) BROUMARSKÉ 1 : 150
06 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 1 : 2 000
07 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROSTOROVÉ REGULACE 1 : 2 000
08 NÁVRH ETAPIZACE 1 : 2 000
09-A ÚZEMNÍ PLÁN – STAV ÚNOR 2014 1 : 2 000
09-B ÚZEMNÍ PLÁN – NÁVRH ZMĚNY BŘEZEN 2014 1 : 2 000
10-A, B VIZUALIZACE
11 FOTOGRAFIE MODELU

Přílohy

Příloha č. 1 seznam pozemků a majetková mapa
Příloha č. 2 zápisy z projednání
Příloha č. 3 ekonomická studie proveditelnosti
Příloha č. 4 pasport stávajících inženýrských sítí
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parc. č. vlastník druh pozemku parc. č. vlastník druh pozemku

78/1 6841 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří dvůr 88 948 10002 ČR/Státní pozemkový úřad zahrada
78/2 634 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 89/1 43 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace
78/3 439 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 89/2 115 60000 ČR/ÚZSVM zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
78/4 687 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 89/3 21 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha jiná plocha
78/5 680 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 2717/1 5173 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace
78/6 29 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 2717/4 24 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
78/7 26 1613 Hlavní město Praha zastavěná plocha a nádvoří 2717/6 249 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice
78/8 437 3553 GAMATEL s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 2717/7 73 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
79/1 6067 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha jiná plocha 2717/8 58 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
79/4 284 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 zastavěná plocha a nádvoří 2717/9 24 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice
80/1 15108 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 orná půda 2717/10 6 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice
80/2 531 3553 GAMATEL s.r.o. ostatní plocha jiná plocha 2724/1 121 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha jiná plocha
80/3 20 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha jiná plocha 2724/2 270 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice
80/4 37 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice 2724/4 48 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice
80/5 207 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2724/7 3564 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha silnice
80/6 58 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2724/8 180 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
81/1 7989 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha neplodná půda 2724/9 160 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
81/2 14 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice 2724/10 292 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
81/3 34 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2724/11 334 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/1 13344 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 orná půda 2724/12 19 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/2 5716 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha manipulační plocha 2724/13 427 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/3 711 1862 CENTRUM KÁMEN s.r.o. zastavěná plocha a nádvoří 2724/14 85 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/4 114 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha jiná plocha 2724/15 16 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/5 106 3553 GAMATEL s.r.o. ostatní plocha jiná plocha 2724/16 5 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha ostatní komunikace
84/7 164 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 vodní plocha vodní nádrž umělá 2724/22 2 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha silnice
84/8 1240 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha manipulační plocha 2724/23 59 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/9 59 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 orná půda 2725/1 2489 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace
84/10 168 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace 2725/2 349 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/11 15 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2725/5 678 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha silnice
84/12 31 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace 2725/6 823 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň
84/13 76 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2815/2 116 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
84/14 217 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2815/4 3 60000 ČR/ÚZSVM ostatní plocha zeleň
84/15 36 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha silnice 2815/5 318 2084 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KYJE ostatní plocha ostatní komunikace
84/16 67 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň 2815/8 224 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace
84/17 17 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha zeleň 2815/9 15 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
84/18 21 1613 Hlavní město Praha ostatní plocha ostatní komunikace 2815/10 3 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha zeleň
85/1 1945 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha jiná plocha 2815/11 4 60000 ČR/ÚZSVM ostatní plocha ostatní komunikace
85/2 1243 1686 Hl. m. Praha/Městská část Praha 14 ostatní plocha ostatní komunikace 2815/12 204 60000 ČR/ÚZSVM ostatní plocha ostatní komunikace
87 327 2084 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KYJE zastavěná plocha a nádvoří č.p.5

plocha 
(m2)

list 
vlast.

způsob využití 
pozemku

plocha 
(m2)

list 
vlast.

způsob využití 
pozemku
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P3. PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI

1. Cíle předběžné studie proveditelnosti
Cílem předběžné studie proveditelnosti je zhodnotit reálnost navrženého řešení 
z hlediska nákladů a poskytnout doporučení pro další postup managementu území. 
Studie proveditelnosti je zpracována pro pozemky ve správě zadavatele zastavovací 
studie (Městské části Praha 14). 

2. Stanovení variant rozvoje území
Pro rozvoj řešeného území je nutné vybudovat příslušnou infrastrukturu, tedy 
komunikace, sítě technického vybavení. Dále je zapotřebí realizovat "nadřazené" 
investice, mezi něž spadají přeložky sítí (zejména přeložka vodovodního přivaděče 
DN 800, přemístění retenční nádrže Broumarská a výhledově též změna trasování 
Broumarské ulice jižně od Krčínova náměstí) a celkovou krajinářskou úpravu území. 
V zásadě lze uvažovat dvojí model organizace a financování:

Varianta A
Podle varianty A municipalita odprodá nezainvestované pozemky soukromým 
investorům, kteří provedou zasíťování území na vlastní náklad. Municipalita přitom 
připraví území vybudováním nadřazené infrastruktury.

Varianta B
V této variantě municipalita jako současný vlastník území provede zasíťování 
lokality a následně bude odprodávat stavební pozemky. Z výnosu bude realizována 
nadřazená infrastruktura, která zajistí dlouhodobé fungování území.

3. Předmět posuzování
Předmětem posuzování jsou pozemky etap IIa, IIb, IIa, IIIa, IIIb a IVa (s výjimkou 
pozemku kamenictví). Pozemky jsou pojímány ve dvou souborech:
1) celková plocha zastavitelného území – zahrnuje ty plochy, které jsou dle této 
studie navrženy k zahrnutí do zastavitelného území (a to pro základní variantu 
uspořádání území). Jedná se o území, které by mohlo být předmětem prodeje 
soukromému investorovi, který by prováděl development území. 
2) prodejní plochy pozemků – zahrnuje pouze ty plochy, které po provedení 
developmentu lokality zůstanou jako soukromé, tzn. jedná se o celkovou plochu 
zastavitelných pozemků po odečtení budoucích komunikací a dalších veřejných 
ploch. Tyto plochy by byly předmětem prodeje konečným uživatelům v případě 

hromadného zainvestování území a následného odprodeje jednotlivých stavebních 
pozemků. Přehled ploch opro jednotlivé etapy ukazuje následující tabulka:

etapa celková plocha 
zastavitelného území (m2)

prodejní plocha pozemků 
(m2)

IIa 11 955 6 382

IIb 1 958 1 934

IIIa 10 262 6 032

IIIb 1 905 1 824

IVa 8 102 4 622

CELKEM 34 182 20 794

4. Cenová mapa pozemků
Údaje z cenové mapy stavebních pozemků slouží jako orientační podklad pro 
posouzení hodnoty území. Údaje jsou pravidelně aktualizovány, jsou udávány 
v korunách na metr čtvereční stavebního pozemku; jejich zdrojem jsou data 
o uskutečněných transakcích v území, na jejichž základě jsou přidělovány teoretické 
ceny k pozemkům, které jsou si ve vybraných kritériích navzájem podobné. Pokud 
pro daný pozemek není k dispozici relevantní transakce, není pozemek oceňován 
(mapa indikuje "N"). 
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Z cenové mapy pro řešenou lokalitu vyplývá, že v úrovni roku 2014 je cena přiřazena 
pouze pozemkům etap Ia a IVa, a to ve výši 4320 Kč/m2. Pozemky největší části 
území, etapy IIa a IIIa, nejsou hodnoceny. V širším okolí lze nalézt nejvyšší cenu 
v lokalitě Aloisov, ve výši 5690 Kč/m2. Ačkoliv metodika cenové mapy nerozlišuje 
pozemky zasíťované a pozemky určené k budoucímu zasíťování, porovnání okolních 
pozemků se shodnou cenovou hladinou ukazuje, že se jedná převážně o nemovitosti 
ve stabilizovaném území (stavební proluky) a nezahrnuje velké rozvojové plochy, 
v jejichž případě je před vymezením konkrétních stavebních pozemků nutné provést 
jejich zhodnocení zasíťováním.

5. Náklady na infrastrukturu
Náklady na infrastrukturu jsou kalkulovány podle jednotlivých druhů sítí 
technického vybavení a dopravních staveb; pro výpočet byly využity podklady 
Ústavu pro územní rozvoj – publikace Průměrné ceny dopravní a technické 
infrastruktury, ÚUR, Brno, 2012. Výpočet je rozdělen na infrastrukturu lokální 
(sloužící k obsluze území) a nadřazenou (nezbytné stavby pro uvolnění území a 
realizaci krajinářských a parkových úprav).

Typ infrastruktury Množst
ví

M.J. Cena 
(Kč/MJ)

Cena (Kč)

Celkem Nadřazená 
infrastruktura

Lokální 
infrastruktura

Břehový park
Park 24950 m² 1 200 29 940 000 29 940 000

Komunikace
Broumarská (přeložka) 2290 m² 3 200 7 328 000 7 328 000
Doplnění Krčínova nám. 
(etapa IVb) 1500 m² 2 950 4 425 000 4 425 000

Zklidněné a chodníky 8740 m² 2 450 21 413 000 21 413 000
Parkovací stání 1450 m² 2 150 3 117 500 3 117 500
Cyklostezka 1050 m² 1 800 1 890 000 1 890 000

Přeložky
Vodovodní řad DN 800 260 bm 25 000 6 500 000 6 500 000
Elektro silnoproud 70 bm 2 000 140 000 140 000
Elektro slaboproud 260 bm 2 000 520 000 520 000
Dešťová retenční nádrž 
(Broumarská) 1 soubor 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Technická infrastruktura
Kanalizace dešťová 880 bm 9 550 8 404 000 8 404 000
Dešťová retenční nádrž 428 m3 22 000 9 416 000 9 416 000
Kanalizace splašková 880 bm 9 550 8 404 000 8 404 000
Vodovod 1130 bm 2 900 3 277 000 3 277 000
Plynovod 1150 bm 2 800 3 220 000 3 220 000
Veřejné osvětlení 2100 bm 2 300 4 830 000 4 830 000

CELKEM 122 824 500 60 083 000 62 741 500

Pro reálný výpočet celkových nákladů projektu je zapotřebí k výše uvedeným 
stavebním nákladům lokální infrastruktury přičíst výdaje ve výši cca. 15 - 20 % jako 
náklady organizace přípravy a stavby (projektové práce, stavební managment, 
development management, právní služby a pod.), v případě nadřazené 
infrastruktury lze uvažovat cca. 10 % mimostavebních nákladů. 
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6. Vztah nákladů na zasíťování pozemku vůči rozloze pozemků

Náklady na vybudování lokální infrastruktury ve výši 62,7 mil. Kč představují 
investici, kterou je třeba do území vložit pro dosažení jeho stavební připravenosti.
Při přepočtu na celkovou plochu zastavitelného území činí tyto náklady 62 741 500 * 
1,15 /34 182 = 2111 Kč/m2. 

V případě varianty A, tedy přímého prodeje území soukromému investorovi, lze 
očekávat, že jednotková cena nepřekročí úroveň cenové mapy sníženou o částku pro 
zasíťování pozemku, tedy 4320 - 2111 = 2209 Kč/m2.  Celkový výnos z prodeje 
pozemků by pak činil 34 182 * 2209 = 75,5 mil. Kč. Po odečtení nákladů na 
nadřazenou infrastrukturu (60 083 000 * 1,1) lze vyčíslit výnos na cca. 9,4 mil. Kč.

Při variantě B by městská část pokrývala náklady nadřazené i lokální infrastruktury 
z příjmů z prodeje stavebních zasíťovaných pozemků. Nejnižší cena, za níž by byl 
projekt rentabilní, je potom rovna (60 083 000 * 1,1 + 62 741  500 * 1,15) / 20 794 = 
6 648 Kč/m2 stavebního pozemku.

7. Shrnutí
Náklady na přípravu území představují významnou bariéru v rozvoji lokality. Její 
využití je podmíněno realizací nadřazené infrastruktury, která svou povahou 
představuje příspěvek k zlepšení celkových parametrů širšího území (vybudování 
parku na břehu Kyjského rybníka, zklidnění dopravy v Broumarské ulici, dotvoření 
Krčínova náměstí a pod.).  Investičně náročné přeložky vodovodního přivaděče a 
retenční dešťové nádrže Broumarská nejsou poměrem nákladů a výnosů rentabilní, 
jejich přínos je v uvolnění území a zlepšení možností jeho využití (akustická bariéra, 
oboustranné obestavění komunikace). Pro zajištění optimálního cash flow 
finančních prostředků je zapotřebí zahájit v řešeném území v dnešním majetku 
Městské části Praha 14 výstavbu etapou IIa (v případě změny územního plánu 
následovanou etapou IIb) a dále pokračovat územím jižně od Broumarské ulice. 

Ing. arch. Petr Hlaváček
Architekti Headhand

V Praze, duben 2014
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