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NÁVRH



TRAMVAJOVÁ TRAŤ SUCHDOL 

Úvod

Propojit Dejvice se Suchdolem tramvajovou tratí je téma letité a opakovaně se vracející. 
Trať se do kopce vinula v nejrůznějších variantách, dokonce byly zpracovány verze 
stoupající na Suchdol raženými tunely. V poslední době se ale hledá citlivější způsob 
řešení problému. Výrazným příspěvkem byla studie EPTA zpracovaná v roce 2013 (autoři 
Ing. arch. Lejčar a ing. Ondovčák), která kromě jiného vyhodnocovala výhody a nevýhody 
tramvajového spojení oproti spojení autobusovému.

Je zjevné, že autobusové spojení Dejvic a Suchdola má v době dopravních špiček, své 
limity. Proto Dopravní podnik požaduje kapacitní dopravní prostředek vedený pokud možno 
na samostatném tělese. Tuto představu naplňuje v současnosti zpracovaná ověřovací 
technická studie (OTS) tramvajových tratí Podbaba – Suchdol (Troja). Autorem studie je 
Metroprojekt Praha a.s. a koncept studie s datem 08 2016 jsme od objednatele obdrželi jako 
zadání. Studie detailně prověřila technické možnosti vedení trasy od stávajícího ukončení 
trati v Podbabě až po budoucí konečnou na Výhledech.

V platném ÚP nebyla tramvajová trať do Suchdola dosud zanesena. Naším úkolem bylo 
navázat na práci Metroprojektu a vytvořit podklad pro změnu územního plánu, podklad, který 
umožní průběh tramvajové trati ve stávajícím plánu zafixovat. Spolu s trasou TT by měla být 
projednána také změna ÚP pro vymezené území Nového Sedlece. Jedná se o část území 
nejvýrazněji ovlivněného navrhovanou trasou TT. Pro zpracování návrhu změny ÚP, zejména 
jeho základního výkresu plánu využití ploch reprezentovaného v měřítku 1:10 000 je nutno 
vytvořit podkladovou urbanistickou studii celého průběhu trasy. Tato studie je zpracována 
v podrobnostech měřítka 1:2 000 a detailů území 1:1 000 případně 1:500. Studie ověřuje 
průběh trati ve vztahu k městu a přírodnímu prostředí. Studie hledá možnosti rozvoje území, 
kterými tramvajová trať prochází a navrhuje konkrétní struktury zástavby.

Vedení tramvaje po levém břehu Vltavy není jednoduchou záležitostí. V praxi to znamená 
do poměrně stísněného prostoru umístit další dopravní těleso. Tramvajová trať se navíc 
v úseku podél Vltavy setkává s problémem povodní. Mnozí z nás si jistě vzpomenou 
na povodeň, která se v roce 2002 prohnala vltavským údolím. Povodeň zaplavila celé dlouhé 
úseky pobřeží a Suchdol odřízla od jeho přirozeného spojení. DP poučen touto zkušeností 
upřednostňuje zvednutí tramvajového tělesa nad úroveň povodně 2002, tedy prakticky 
do výšky kolejí železniční trati. Ve výkresech zadání (OTS - Metroprojekt) se tak vedle 
železnice objevuje mohutné zemní těleso, na kterém je tramvajová trať umístěna. 

Ještě pozoruhodnější situace se nabízí v místech, kde z tramvajové trati směřující 
na Suchdol odbočuje tramvaj na nově navrhovaný most vedoucí k zoologické zahradě 
v Troji. Na trase mezi Podbabou a Lysolajským údolím se několik metrů nad úroveň 
železnice zvedá tramvajový hrb, který umožňuje vjetí na vysoko položený most. Výšková 
úroveň mostu je dána tím, že konstrukce musí být zvednuta nad úroveň povodně 2002. 
Na druhém břehu Vltavy niveleta mostu klesá k zemi k zastávce u zadního vchodu do zoo. 
Vzápětí vjede tramvaj do díry a k Bohnicím stoupá tunelem…!

Zvedání a klesání TT je v sevřeném údolí Vltavy nevhodné. V některých úsecích by TT při 

pohledu od řeky bránila třeba i jen zahlédnout krásné skalní stěny vltavského kaňonu. A to 
není celý problém. Bezmála celý zbývající prostor k břehu Vltavy vyplňují široké asfaltové 
pruhy pro automobilovou dopravu. Na přírodu zbývá čím dál méně místa. Z levého břehu by 
se stal víceméně dopravní koridor. Domníváme se, že to by byla obrovská škoda.

Přicházíme proto s vylepšením návrhu OTS - Metroprojekt. Redukujeme plochy komunikací 
mezi TT a břehem Vltavy. Jak je to možné? 

Namísto mohutného zemního valu vkládáme tramvajovou trať na zastropený tunel. Část 
automobilové dopravy, respektive ta, která směřuje do centra, by tak zmizela v novém 
tunelu. Ve směru na výjezdu z města by zůstal jenom jeden jízdní pruh s minimální šířkou 
umožňující odstavení porouchaného automobilu. Tím by se podařilo značně redukovat 
vyasfaltované plochy komunikací a část území mezi novou tratí a jednosměrnou vozovkou 
bychom dokonce mohli vrátit přírodě. Navrhovaný tunel by mohl být zboku částečně 
přisypán, čímž by se výrazně zmenšil nepříjemný dopad inženýrského díla na vzhled 
údolí. Nakonec by to mohlo být docela elegantní dílo. Částečné přisypání totiž ponechává 
pod přesahujícím obrysem galerie volný prostor pro přisvětlení a přirozené provětrání 
tunelu. Prostor mezi hranou násypu a linií galerie je pravidelně rytmizován svislými sloupy 
konstrukce. Výsledný dojem možno přirovnat k částečně z boku otevřeným tunelům okolo 
italského jezera Lago di Garda. 

Podél tramvajové trati, prakticky na její stejné úrovni, vedeme širokou stopu pro pěší 
a cyklisty. Je to jakási procházková galerie nabízející novou úroveň výhledu na Vltavu 
na jedné straně a na skály na straně druhé. Prochází od Podbaby až do Nového Sedlece. 
Nehledě na novou zvýšenou galerii zůstávají podél řeky chodníky a stezky pro cyklisty 
ve stávajících nebo doplněných stopách.

Náš tunel má dva úseky. První mezi Podbabou a ústím Lysolajského údolí. Odtud pokračuje 
druhý úsek, do kterého se vjíždí před kruhovým objezdem křižovatky Kamýcká a Roztocká. 
Tunely jsou dvoupruhé, na boku mohou mít bezpečnostní úniky skryté v přisypaném svahu. 
Jsme si vědomi toho, že vnitřní šířkové uspořádání tunelu, ale i úroveň horní tramvajové 
estakády, musí projít kritickým hodnocením odborníků, která ve výsledku může upravit 
navrhované parametry. Naše studie nabízí principielní řešení, které může být dle potřeby 
dále prověřováno a zpřesňováno.

Další vylepšení návrhu OTS – Metroprojekt jsme si dovolili v oblasti Nového Sedlece. 
Do něho tramvaj přijíždí po novém mostě, který nadchází koridor železnice. V území čeká 
tramvaj složitá cesta, musí se doslova prokousat mnohametrovým převýšením. Terénní 
konfigurace je navíc velmi složitá, je tu několik terénních zlomů, jsou tu obrovské kopce 
navážek.

Tramvajová trasa je v podání návrhu OTS – Metroprojekt navržena velmi pečlivě. Respektuje 
všechna povolená stoupání, velikosti oblouků, přechodnice a jiné. Územím se pohybuje, co jí 
tyto technické limity dovolí. Jsou zde navrženy veliké terénní odřezy podchytávané vysokými 
opěrnými zdmi. Tramvaj jede podél paty těchto zdí, není tu dalšího prostoru k ničemu. Vedle 
trati se již nic nevejde a tak by tramvaj navždy jezdila kolem mnoho set metrů dlouhých 



opěrných zdí. Šlo by to ale změnit.

V tom spočívá naše další „dovolení“. Maličko jsme si dovolili půdorysnou stopu trati 
navrženou Metroprojektem vychýlit. Získáváme tím prostor pro stavbu, řekněme stavbu 
typu bariérového domu. Svah zůstává, jako v případě OTS - Metroprojekt, zajištěn opěrnou 
stěnou, k ní je ale do získaného prostoru přistavěn dům. Ve směru k opěrné zdi jsou 
situovány chodby (neosvětlené nebo částečně osvětlené). K tramvaji je potom, jako všude 
jinde ve městě, objekt obrácen normální fasádou s okny. V principu se jedná o moderní 
pavlačový (bariérový) dům. Pokud stojíte na chodníku u tramvaje, tak ani nepoznáte, že 
dům, před kterým stojíte, je vzadu přilepen k opěrné stěně. 

Tramvajovou trať v Novém Sedleci  se snažíme vést městskou strukturou, nikoliv jakousi 
periferií mezi  soustavou opěrných zdí. Máme za to, že tak obrovská investice, jakou stavba 
TT bezesporu je, by měla vybízet k rozvoji území, kterými trať prochází. V případě Nového 
Sedlce je navíc tato výzva podpořena nutností vybudovat zmiňované opěrné stěny. Záleží 
pouze na tom, kde je postavíme a zda tím umožníme někdy v budoucnu založit „Nové Město 
pražské“ (v tomto případě tedy Nový Suchdol).

Poslední vylepšení návrhu OTS se týká průběhu TT v celé Kamýcké ulici. Jednoznačně 
preferujeme „středové“ uspořádání uličního profilu. Tramvajovou trať navrhujeme v celém 
úseku ulice od tramvajové smyčky na Výhledech až k místu odbočení tramvaje ke Střelnici 
vést uprostřed ulice. Jízdní pruhy pro auta jsou po jejích obou stranách. V pražských 
poměrech je toto řešení nejběžnější a umožňuje rozumné zajíždění do vjezdů nebo garáží 
stávající zástavby. Přejíždění trasy tramvaje z jedné strany ulice na druhou nám přijde 
nevhodné. Navíc jednostranné umístění TT velmi komplikuje zmiňovanou obsluhu stávajících 
domů.

Další upřesnění k průběhu TT budou uvedena v odstavcích podrobněji popisujících jednotlivá 
území.

Při popisu území budeme postupovat podle následujícího pořadí:
- stávající stav území,
- bližší popis TT a její vztah k navrhované struktuře zástavby,
- automobilová doprava,
- pěší a cyklisté,
- zeleň.

Území Podbaba

Třída Jugoslávských partyzánů (od hotelu Internacionál nesoucí jméno Podbabská) vizuálně 
končí v nevzhledném podjezdu pod železniční tratí. Auta samozřejmě pokračují dál, ale ten 
nevelký kus nábřeží, kde se Dejvice setkávají s řekou, není příliš půvabný. Chybí tu zřetelná 
definice kvalitního veřejného prostoru. Zatím je vše podřízeno dopravě včetně prostranství 
obsazeného v Podbabě tramvajovou smyčkou.

Podkladem pro naši studii území Podbaby byla tzv. varianta 2 OTS Metroprojektu, v které 
pokračuje prodloužená trať na Suchdol přes stávající tramvajovou smyčku. Za ní rychle klesá 

a nedávno rekonstruovanou železnici podchází novým podjezdem. Toto řešení s ohledem 
k dlouhodobým uzavírkám na hlavní železniční trati ve směru na Drážďany, které by 
budování nového podjezdu bezpochyby vyvolalo, pokládáme za málo pravděpodobné. 

V návrhu se proto vracíme k prověřování tramvaje směřující do stávajícího podjezdu 
na Podbabské. Jedna polovina podjezdu je využita pro auta a druhá pro tramvaj. Po projetí 
podjezdu tramvaj zatáčí a podél železniční trati stoupá až na její niveletu. Na této výšce 
již tramvaj přejíždí nad auty odbočujícími do podjezdu do ulice Pod Paťankou. Překonání 
komunikace je navrženo široce rozkročeným tramvajovým mostem s vysokými příhradovými 
nosníky. Stejný typ mostu volíme také pro nové uspořádání tramvajové smyčky. Tu řešíme 
jako kolej, která odbočuje z hlavní trati doprava k nedávno dokončené železniční zastávce. 
Tady může mít tramvaj zastávku s blízkým přestupem na železnici. Podbabskou přejíždí 
tramvaj po novém mostě s příhradovou konstrukcí a otáčku dokončuje projetím pod částí 
nového domu. Je tu i odstavná kolej. Příhradový most tramvajové smyčky odvádí pozornost 
od architektury stávajícího podjezdu. Lehká konstrukce mostu ale neuzavírá vizuální 
propojení města s prostorem řeky.

Dosud bezprizorní veřejné prostranství Podbaby navrhujeme formovat novou zástavbou. Její 
umístění zklidňuje prostor a do druhého plánu odsouvá haly obchodního centra, ale i zvláštní 
novostavby na Paťance. Nové stavby vytvářejí vstupní bránu do města.

Domníváme se, že území snese i domy většího měřítka. Měřítkem máme na mysli délku 
jednotlivých domů, nikoliv jejich výšku. Ta musí být úměrná stávající zástavbě. Proto 
objekt, pod který zajíždí oblouk tramvajové smyčky navrhujeme o čtyřech až pěti podlažích 
se zvýrazněnou nárožní hmotou o sedmi podlažích. Na protější straně ulice, kde dům 
nahradil stávající benzinovou pumpu, je výškové řešení obdobné. Hmota nového domu 
uzavírá i uličku mezi dvěma řadami činžovních domů vmáčknutých mezi Papírenskou ulici 
a železniční trať. Dům zde navrhujeme, protože poslední sekce zdejších činžovních domů 
mají slepé fasády. Nový objekt se drží výšky stávajících říms, pouze na nároží má vyšší 
obytnou věž. V přízemí objektu jsou průchody a od Papírenské průjezd do uličky.

Novou tvář podbabského nábřeží pomáhá vytvářet umístění objektu nahrazujícího stavby 
stojící v blízkosti železnice. Jejich místo potřebujeme uvolnit pro stavbu TT a proto 
umožňujeme náhradu objektů v jiné poloze. Z hlediska pohledu na celkový rozvoj Podbaby 
je to poloha významná a mohla by vlastníka nemovitostí motivovat ke spolupráci na proměně 
území.

Automobilová doprava se v našem návrhu rozděluje do dvou hlavních tras. Ve směru 
z centra je to obdobné jako dnes. V druhém směru ale přichází výrazná změna. Auta 
do centra totiž přijíždějí v dvouproudém tunelu pod estakádou tramvajové trati. Vyústění 
tunelu je v blízkosti dnešního podjezdu železnice ústícího do ulice Pod Paťankou. Provoz 
je při projíždění podjezdu jednosměrný. Před autoservisem je krátký obousměrný úsek 
z důvodů zachování lepší obslužnosti autoservisu. A nyní přichází hlavní změna. Ulice 
Pod Paťankou se stáčí podél železnice a klesá k místu stávajícího podjezdu na Podbabské. 
Zářez pro klesání komunikace je vytvořen novou opěrnou zdí na straně k železniční trati 
a svahováním k prostoru smyčky. Auta trať tramvajové smyčky, respektive její nový most 
přes Podbabskou, podjedou, přimknou se k novému tramvajovému tělesu a nekonfliktně míří 
do centra.



Při prezentaci rozpracované studie se opakoval názor, že by mělo při jízdě z centra zůstat 
propojení ulice Paťanka přes odbočení okolo Kauflandu. Pokud bychom toto spojení 
přerušili, byla by celá oblast nové zástavby odkázána při příjezdu z centra na objetí až 
na Podbabskou (k řece) a zpět již zmiňovaným podjezdem. To by se mnohým nelíbilo. Proto 
jsme řešení upravili a propojení do situace zakreslili. 

Úsek Podbabské od podjezdu k ústavu je zklidněný. Jsou tu hlavně auta směřující z města 
a v opačném směru pouze auta mířící do Papírenské. Pod nábřežní zdí je navržena 
nová náplavka. K ní sestupujeme po širokých pohodlných rampách a schodištích. Je to 
obdoba výtoňské náplavky, ovšem v skromnějších poměrech. Návštěvník se může dostat 
bezprostředně k vodě a z náplavky nastupovat přes ukotvená přístavní mola na palubu říční 
tramvaje. Nebezpečí zápachu z nedaleké čistírny odpadních vod, doufáme, pomine. ČOV 
staví novou linku a po dokončení bude stávající provoz též důkladně rekonstruován. 

Nad nábřežní zdí v Podbabě je široká dvanáctimetrová promenáda. Pro pěší a cyklisty je tu 
dvouřadá alej, která zpříjemňuje místní korzo, z kterého se dá vyrazit do Stromovky nebo 
na druhou stranu do Roztok a Suchdola. Odsud se nastupuje na procházkovou galerii, která 
nás vede vedle tramvaje vltavským údolím. Tramvaj začíná, jak jsme již v úvodu zmínili, 
stoupat po projetí podjezdu železnice. Mezi stoupající TT a železnicí je založen nový park. 
Území po odstraněných stavbách je zasypáno a k hraně železničního tělesa je dotvarován 
úhledný svah. Jsou tu vysázeny stromy. Park pokračuje i za železnicí do oblasti tramvajové 
smyčky. Prostor Podbaby je novými parkovými úpravami a pečlivým komponováním 
stavebních záměrů zkulturněn a ztrácí dnešní odér periferie.

Zastávka tramvaje u výzkumného vodohospodářského ústavu respektuje polohu studie 
OTS - Metroprojekt. Tramvaj je zde již na úrovni se železnicí. K zastávce tak z jedné strany 
směřuje vzhůru svahem rampa a na druhé straně je podél fasády nového objektu navrženo 
schodiště. V nároží nového domu je skrytý výtah. Dům je pětipatrový a vystupuje ze svahu, 
kterým je zboku přisypán tunel pro auta. Dům, zastávka a nový most s příhradovými nosníky 
jsou místem, pod kterým tunel od Suchodola vyúsťuje. Jeho dva jízdní pruhy se zde rozdělují 
a jeden míří pohodlným obloukem pod stávající podjezd železniční trati do ulice Pod 
Paťankou. Druhý jízdní pruh odbočuje k Podbabské.

Pro chodce a cyklisty by bylo možno, po dohodě s Povodím a hydrologickým ústavem, 
otevřít stezku jdoucí přímo po hraně plavebních komor. Prostor tu je a úsek stezky by 
byl pro návštěvníka zajímavým zážitkem. Stejně jako je tomu na jiných místech, kde se 
v Praze dostane do blízkosti plavebních komor. Další příjemné a zajímavé zlepšení jsme pro 
chodce a cyklisty připravili na spojnici ulic Paťanka a Jednořadá, tedy jednoho z důležitých 
propojení ve směru na Stromovku. Od Paťanky proklouznou nemotoristé okolo nového 
objektu, pod který zajíždí tramvajová smyčka, a pokračují po mostě jež je součástí smyčky. 
Komfortně a mimoúrovňově tak překonají Podbabskou a frčí do Stromovky.

Úsek Podbabská a Roztocká

Stávající stav levého břehu Vltavy je charakteristický dominující automobilovou dopravou a to 
v celé délce úseku od Podbaby až ke kruhovému objezdu na Roztocké. V ústí Lysolajského 
údolí komunikace na světelné křižovatce navíc bobtná do řadících a připojovacích pruhů 
doplněných ostrůvky pro chodce. Odbočovací pruhy mizí v úzkých postranních obloucích 

železničního viaduktu. Pod středním širokým obloukem teče Lysolajský potok. Ten je na své 
pouti k řece ukryt pod silnicí a znovu se objevuje v hlubokém zářezu v přírodním břehu 
nedaleko od přístaviště romantického přívozu.

Uspořádání celého úseku zásadně ovlivňuje možnost vést část automobilové dopravy pod 
tramvajovou estakádou. Trasa TT by vytvořila zcela nové poměry v území. Obsadila by 
dnešní „zbytkové“ plochy zeleně mezi železnicí a asfaltem komunikace. Ve většině průběhu 
tohoto zeleného pásu tvoří navíc jeho hranu různé opěrné zdi a zídky. TT by se „natlačila“ 
k železnici a s ní i auta pod ní ukrytá. Opěrné zdi a zídky by zmizely. Namísto redukované 
plochy komunikace by se objevil pás zeleného svahu, kterým by byl automobilový tunel 
přisypán.

Klíčovým bodem úseku je křižovatka do Lysolajského údolí a navazující zastávka tramvaje. 
Ač je to k nevíře, daří se i při použití jednosměrných tunelů křižovatku uspokojivě vyřešit. 
A nenápadně. Je totiž jakousi obdobou spláclého kruhového objezdu, z kterého se odpojují 
a k němuž se připojují další směry. Část křižovatky je překročena tramvajovým mostem. 
Velké rozpětí jsme zvolili, abychom pro auta pohybující se v křižovatce dosáhli dobrých 
rozhledových poměrů (v případě pokud by světla křižovatky náhodou nefungovala). 
Předpokládáme totiž, že by bylo z hlediska bezpečnosti vhodnější, aby tato část křižovatky 
byla při vyústění tunelu ve směru jízdy od Suchdola světelně řízená. Kromě aut nám světla 
pomohou hezky distribuovat chodce spěchající od zastávky tramvaje na přívoz do zoo.

Přívoz je v našem podání zamýšlen jako normální kapacitní přepravní prostředek. Tak jako 
jsou Benátky odkázány na svá vaporetta, tak i zde by mohly mezi oběma břehy celoročně 
pendlovat lodě určené pro přepravu cestujících. Nejlépe dvě. Jedna vykládá, druhá nakládá. 
Přívozem tedy nemáme na mysli lodičku pro pár cestujících. Domníváme se, že kapacitní 
řešení je způsobem, jak dostat lidi prostřednictvím MHD (tramvaj a přívoz) do zoo. Dle 
našeho názoru je podoba mostu do Tróje, kterému zmizí jeho druhý konec v díře před novým 
pavilonem goril, více než na pováženou.

Samotná zastávka tramvaje má takovéto uspořádání. Ve směru od železnice máme v horní 
úrovni nástupiště částečně kryté stříškou. Pod ní je schován výtah a přístupové schodiště. 
Druhé nástupiště má také stříšku, ta ale zároveň kryje rampu se sklonem 6,2%. Směrem 
k řece rampu obchází procházková galerie. Zastávka musí být vzhledově střídmá a musí 
navazovat na technicistní estetiku vedlejšího příhradového nosníku. Představme si ji jako 
minimalistickou zastávku kdesi ve „Švajcu“nebo Německu, nikoliv jako zastávku na trati 
na Barrandov. Zastávka by spíše neměla být vidět, než prvoplánově poutat pozornost. Lépe 
stavět věci „suše“ a účelně než…

TT pokračuje dále k Suchdolu a její niveleta se pozvolna zvedá, aby mohla překročit 
železniční trať. Stoupáním nivelety dojde v jednom okamžiku k úkazu, kdy rozdíl mezi úrovní 
stávající komunikace Roztocká a tramvajové trati je tak velký, že může vzniknout portál 
o světlé výšce cca 4,5 m. Tím pod tramvajovou trať vklouznou auta jedoucí od Suchdola 
do centra. Místo, tedy vjezdový portál do prvního úseku, se nachází přibližně 40 metrů před 
(pod) dnešním kruhovým objezdem na Roztocké.

V popisovaném úseku TT je nejužší místo této části vltavského břehu. Chybí tu přírodní břeh 
a řeka je sevřena vysokou opěrnou zdí. Pod zdí, u vody, bychom rádi vytvořili další novou 



náplavku. Ta by nám umožnila provést část pěších a cyklistů přímo podél a na úrovni řeky. 
Nehledě na to postupují další zástupy po chodníku nad opěrnou zdí a další podél TT na 
procházkové galerii.

Několika slovy se ještě vrátíme k popisu křižovatky před Lysolajským údolím. Součástí 
křižovatky je také řešení zastávek autobusů. Přáním objednatele bylo ověřit možnost, 
při které autobusová linka na křižovatce obrací zpět do údolí a nepokračuje až do Podbaby 
nebo centra Dejvic. Zkrátka je zde pohodlný přestup na tramvaj. Jak vidno, na to je spláclý 
kruhák dobrou odpovědí. Autobus přijíždí z údolí, vysype cestující pod tramvajovou 
zastávkou, a protože křižovatka na výjezdu z tunelu od Suchodola je světelně řízena, lehce 
se zařadí do odbočovacího pruhu a vyjede zpod tramvajové dráhy na komunikaci směr 
Suchdol. Tam má také zastávku nebo může rovnou zahnout přes světla křižovatky do údolí. 

Území Nový Sedlec

Nový Sedlec je nepochopitelně zapomenutý kout Prahy. Blízko železnice se nacházejí 
skladové areály. Od nich terén stoupá v několika zlomech. Mezi skládkami stavebního 
odpadu vyrůstají nálety. V troskách budov přebývají bezdomovci. Je tu ale i funkční areál 
vodojemu, objekty policie a od střelnice nepřetržitě zní práskání výstřelů. V případě, že přes 
bekání vyrušeného srnce vystoupíte na vrcholy zarostlých výsypek, naskytne se Vám pohled 
do široké dáli.

Tramvaj v území překonává kritické stoupání. K tomu, aby se mohla s výškovým rozdílem 
lépe vyrovnat, slouží „zvlnění“ její trasy, které prodlužuje délku stoupání. Z tohoto důvodu 
je nutné v území provádět značné stavební zásahy. Je nutné řešit velké opěrné zdi, výkopy 
a násypy. Stavba TT krajinu nově modeluje. Jsou zde investovány obrovské finanční 
prostředky. Proto nám přišlo vhodné místo více urbanizovat a vytvořit zde jakési svébytné 
městečko. Domníváme se, že se tím vložené prostředky více vyplatí, než pokud bychom 
otevřeli prostor pro kobercový nálet zástavbou rodinných domů. U nich si navíc neumíme 
představit, jak by byla investována jejich infrastruktura. U městečka si to představit umíme.

Na nevelkém prostoru Nového Sedlce proto používáme klasické přístupy k tvorbě města. 
Jsou tu ulice, náměstí a parky. Tramvaj projíždí hlavní třídou obklopenou bloky domů. Domy 
jsou v centru vyšší a k okraji se zástavba snižuje. Držíme se v uctivém odstupu od hrany 
chráněných skal. Jsme si vědomi toho, že v dálkových pohledech nesmíme nad skálou 
vytvořit sídlištní hradbu. 

Stoupání tramvaje má svá pravidla a totéž platí o místních komunikacích. Při návrhu 
struktury zastavění je třeba tyto limity respektovat. To, co může v návrhu na první pohled 
vypadat jako náhoda, je výsledkem uvážlivé práce s technickými daty dopravních norem 
a tvarem stávajícího terénu. Je nutno zvážit, kde ubrat a kde přidat. Jsou místa, kde musíme 
v terénu kopat, a jsou naopak místa, kde musíme postavit zeď a terén za ní navýšit. Za zeď 
nahrneme jinde vytěženou zeminu a vytvoříme sklon ulice, která nás z jedné úrovně sveze 
na druhou. Na jedné straně víme, že musíme naplnit dosti přísná technická kritéria platná 
pro navrhování komunikací, na druhé straně si ale díky složité terénní konfiguraci můžeme 
dovolit pracovat s městským prostorem a vytvářet přístupy a zkratky určené pouze pro pěší. 
Navrhujeme tu nejen široké venkovní schodiště na celou šířku uličního profilu, ale i veřejná 
schodiště vestavěná do zdí a domů. Pokud by nám mohl Pražský hrad posloužit jako příklad, 
tak jsou to třeba Staré zámecké schody a Plečnikovo býčí schodiště.

TT do území vjíždí po novém mostě nad zářezem železničního koridoru. Mostní konstrukci 
chceme udělat tak širokou, aby dosáhla až k vedlejšímu silničnímu mostu. Mezi tramvají 
a silnicí tak kromě chodců a cyklistů projde i kousek krajiny.

Tramvaj po přejetí mostu zastavuje na své první zastávce na hlavní třídě. Pod domy 
rozvojové plochy A je podloubí a domem A3 vede schodiště do pěší uličky nad bariérovým 
domem. V zatáčce, kterou tramvaj stoupá na Suchdol, se hlavní třída rozšiřuje. Vytváří 
prostor víceúrovňového náměstí, do kterého, na úroveň, po níž jede tramvaj, sestupuje 
z jeho výše položené části široké venkovní schodiště. Tramvaj pokračuje ke střelnici, kde 
má další zastávku. V esíčku stoupá kolem oblouku zdi, nad kterou se vyklánějí stromy 
jednoho z parků. Naproti střelnici tvoří severní hranu ulice zástavba s jasně definovanou 
uliční čarou. Oproti tomu je jižní strana ulice rozvolněnější a objekty střelnice a policie jsou 
doplněné drobnějšími objekty bydlení (J) a jedním objektem pro sport (K1). Jižní hrana ulice 
je dobře prostupná a pěšinky odsud směřují do chráněných přírodních ploch ležících na jih 
od zástavby. 

Po vyjetí od střelnice pokračuje TT krajinou územního systému ekologické stability (ÚSES). 
TT tu prochází velikánským terénním zářezem vedeným středem jedné z místních vyvýšenin. 
Zářez kopec rozdělí na dva. Po rekultivaci svahů bude tramvaj projíždět hezkým přírodním 
údolím. Oba kopce jsou nad tratí propojené lávkou pro pěší. 

Po lávce a cestičce parkem se můžeme vrátit do Nového Sedlece. Na západním okraji 
zástavby stojí na hranici s parkem objekt občanské vybavenosti určený zájmovým činnostem 
(P). Další zajímavý objekt (O)může být na vrcholu kopce východněji v hloubce zástavby. 
Svojí pozicí si místo říká o stavbu duchovního významu, třebas kapličku. Přístup vede 
od západu po hřbetu kopce nebo schodištěm začínajícím nad liniemi pěšinek geometricky 
tvarovaného parku stoupajícího od ulice Ke Střelnici. Tu překročíme a v cestě na hlavní třídu 
pokračujeme přes plochu horní části náměstí. Po širokých schodech sestoupíme na dolní 
část náměstí k tramvaji. 

Naproti schodům je pod domem C7 krátká pasáž, která nás zavede do vedlejší ulice. 
Skupina domů C je řádka domů orientovaná fasádami do obou přilehlých uličních prostorů. 
Můžeme si je představit jako domy stojící mezi Revoluční ulicí a Hradební ulicí. Jejich čelo 
tvoří na začátku Revoluční ulice ve směru k Vltavě palác Merkur. V našem případě je to 
objekt C1 nebo C9 na opačném konci tohoto „bloku“.

Uprostřed sousedního bloku (D) najdeme průchod uličkou rozšiřující se do dvou „plácků“. 
Také zde jsou rozdílné úrovně veřejného prostoru propojené schodišti. Přitom ale pečlivě 
hlídáme, aby z uličního prostranství vedl ke každé úrovni přímý přístup bez jakýchkoliv 
bariér. Rozdíl úrovní na vchodu a východu z uličky je více než 14 metrů, respektive 10 a 4 
metry v případě, že hovoříme o jednotlivých úrovních.

Prostupnost území je v celkovém vnímání urbanizovaného místa nesmírně důležitá. Proto 
bychom neměli ve výčtu opomenout průchod vedle parkovacího domu (H1) mezi Kamýckou 
a parkem. Další průchod vede skrze objekt CH1 dvorem a objektem CH5 k zastávce 
tramvaje Na Střelnici. Zbývá zmínit veřejné schodiště pod domem D8, které propojuje úroveň 
obslužné komunikace s úrovní parku. Rozdíl terénu činí v tomto případě 13 metrů.

Prostupnost od ulice Ke Střelnici je zajištěna také podél severní fasády domů skupiny G 



(G1-4). Tudy vede veřejně přístupná ulička až k zadním fasádám skupiny A (A1-6). Z prostru 
mezi objektem G1 a A6 sestupuje další veřejné schodiště. K úrovni hlavní třídy, po které 
jede tramvaj, je to více než 10 m.  Z uličky je možno odbočit do existujících propojení mezi 
stávající zástavbou ve směru ke Kamýcké ulici. Ulička umožňuje zachovat zadní přístup 
do dvorů tak, jak je tomu za současného stavu věcí. 

Strukturu blokové zástavby tvoří normální městské domy. U hlavních ulic předpokládáme 
na úrovni  1 NP komerční využití. V klidnějších částech, směrem k parku a zeleni, 
předpokládáme úroveň 1 NP zvýšenou a s bytovou funkcí.

Z blokové struktury tvořící městečko Nový Sedlec svým charakterem vybočuje zástavba při 
jejím jižním okraji. Je tu několik vil v obytné ploše M (M1-M4). Tady si představujeme jakousi 
„Malou Babu“. Vedlejší skupina N (N1-N7) připomíná malou vesnici s vlastní návsí. Nad ní 
jsou ve svahu kopce umístěny tři objekty vybavenosti (K2). Podobně významnou pozici 
má objekt L nacházející se nad hranou dnešního terénního zlomu. Šikmo svahem vybíhá 
od objektu opěrná zeď. Po násypu za zdí vede důležitá místní komunikace. Objekt L by měl 
být další občanskou vybaveností.

Zeleň

Morfologie terénu a nové vztahy, které TT do území přináší, dávají nespočet možností, 
jak se s návrhem zeleně vypořádat. Zachováváme tři hlavní terénní vyvýšení a jejich 
vrcholy zpřístupňujeme. Park s vyhlídkou je tématem, které se nikdy neomrzí. Navíc parky 
s dramatickým terénem obklopeným domy dávají místu neopakovatelné kouzlo. Můžete 
šplhat na kopce a sestupovat z jejich úbočí. Udržovaná krajina přechází do ulic. Jsou tu 
stromořadí a skupiny stromů. 

Dopravní obsluha

Do území Nového Sedlece vstupujeme ze dvou křižovatek z přehledného úseku Kamýcké. 
Záměrně se vyhýbáme přístupu přes křižovatku navrženou v OTS Metroprojekt blízko mostu 
přes železnici, v místech, kde se stopa TT dostává do krátkého souběhu s Kamýckou. 
Domníváme se, že nájezd do takovéto křižovatky (a od křižovatky) by byl v případě, pokud 
by nepracovala světla, přes těleso TT obtížně řešitelný. Stejného typu křižovatek se snažíme 
vyvarovat i v celém dalším průběhu TT Kamýckou ulicí.

Přes popisované místo ale mohou do území vjet složky záchranného systému. Povrch je 
tu zpevněný a přejezd umožňuje. Auta tu také vjíždějí do parkingu skupiny A. Výjezd je 
přikázaným směrem doprava, zpět na Kamýckou, obracet mohou na blízkém kruhovém 
objezdu.

Principy parkování

Kromě standardního parkování v uličních profilech jsou v území navrženy hromadné 
parkingy. Napravo od ulice Ke Střelnici jsme použili princip, kdy každé rozvojové ploše 
je příslušná jedna nebo více částí podzemního parkingu. Vjezdy do podzemí jsou 
minimalizovány a jsou společné pro celou skupinu domů. Nalevo od ulice Ke Střelnici je 
užit jiný typ parkování. To je zajištěno v parkovacím domě (H1) společném pro všechny 
domy rozvojové plochy H, CH a také I. Takto organizovaný parking je ekonomický a snadno 

realizovatelný. Samotné stavby bytových domů nejsou potom „zatíženy“ modulovou 
skladbou vycházející z velikosti parkovacích stání skrytých v podzemních částech objektů. 
Ulice tak mohou být tvořené domy o velikosti od běžné sekce činžovního domu (š. fasády 
16-18 m) až po užší fasády řadových domů. Parkovací dům navrhujeme pro pokrytí nároků 
místní dopravy. Určitá část by mohla být vyhrazena veřejnému P+R. Jednoznačně ale 
upřednostňujeme umístění P+R v lokalitě na Výhledech, na konečné tramvajové linky. 

Cyklisté

V území předpokládáme vznik zóny s omezenou rychlostí, a proto pro cyklisty v uličních 
profilech nevytváříme samostatné cyklistické stezky. Cyklisty vedeme po komunikacích 
se smíšeným provozem. Ve směru západ východ vede hlavní trasa podél TT a ve směru 
na sever využíváme stávající podchod a jeho nájezdové rampy pod Kamýckou ulicí. Na jih 
směřují cyklisté podél estakády TT po vycházkové galerii nebo po nově upravených stezkách 
blíže řeky.

Úsek Kamýcká

Úsek, kterým TT prochází, jsme si rozdělili na několik samostatně popisovaných území:
- území Budovec,
- úsek mezi křižovatkou Kamýcká, Sídlištní, Suchdolská a Brandejsovým náměstím,
- Brandejsovo náměstí,
- úsek mezi náměstím a územím na Výhledech.

Budovec

Území se, až na několik výjimek, dá pokládat za stabilizované. Tramvaj do něho tedy musí 
vstoupit opatrně. Podstatnou změnu z pohledu dopravy přinese stavba zahloubeného 
připojení na okruh. V případě, že bude toto propojení zrealizováno, bude značná část 
automobilové dopravy směřující do a z centra vedena tímto připojením, nikoliv po Kamýcké, 
jak tomu bylo doposud. Povšimněme si ale, že i za současného stavu dokázala Kamýcká 
provést dopravu po obousměrně jednopruhových úsecích. Nové uspořádání uličního profilu, 
kdy bude tramvajové těleso umístěno doprostřed, mezi jízdní pruhy, proto pokládáme 
za možné a vhodné a vstup tramvaje do středu uličního profilu je důležitým prvkem návrhu. 
K tomu využíváme nově vytvářenou vazbu na okruh (tzv. připojení Rybářka). Stopa Kamýcké 
se při stoupání od řeky mírně odklání od stopy původní komunikace. V ploše nad terénním 
zlomem navrhujeme nový kruhový objezd. Je to obdoba objezdu na křižovatce Kamýcká 
Roztocká, ovšem v mnohem přijatelnějších parametrech. Auta setkání s TT absolvují 
bezpečně. Od kruhového objezdu se k trati jednoduše přimknou (směr jízdy z centra 
do Suchdola) a při výjezdu ve směru k objezdu (jízdní směr od Suchdola k centru)mají 
podél trati světelně řízený odbočovací pruh. Díky tomu má tramvaj při vjezdu do křižovatky 
zajištěnou přednost. Jedná se o obdobu křižovatky, která funguje ve směru od Vltavské 
na Argentinskou. 

Zastávka tramvaje se nachází na okraji malé enklávy nové zástavby. Při zastávce jsou tří 
a čtyřpatrové objekty. Směrem ke stávající vilové zástavbě jsou navrženy rodinné vily. Jeden 
objekt jsme zakreslili také severně od Kamýcké. Je na místě dnešního areálu prodejny 



stavebnin, kterému novým dopravním uspořádáním zasahujeme do vjezdu. Přestože 
umístění areálu neodpovídá platnému ÚP (v plánu je přes něj vedeno připojení okruhu), 
snažíme se ve složité situaci nabídnout kompromisní řešení. Proto umožňujeme na části 
pozemků stavět a okruh vedeme v maličko pozměněné východnější poloze, ale stále ještě 
nad začátkem zdejšího zeleného údolí.

Součástí řešení portálu zahloubeného připojení Rybářka by mělo být i propojení pěších 
a cyklistických stezek směřujících k Vltavě údolím nad severní stranou Kamýcké.

Úsek mezi křižovatkou Kamýcká, Sídlištní, Suchdolská a náměstím

Tramvajová trať vede středem uličního profilu. Má zde jednu zastávku. Ta je ve směru 
na Suchdol řešena jako Vídeňského typu, ve směru na centrum je od křižovatky odsunuta 
a má svůj vlastní ostrůvek. Odsunutí zastávky vytvořilo odbočovací pruh do Suchdolské 
ulice. Pravý jízdní pruh zůstává volný pro jízdu do centra nebo odbočení do Sídlištní ulice. 

Cyklisté mohou použít alternativní trasu podél Kamýcké vedenou v souběžné ulici 
Vysokoškolská. Pokračují ulicí Rozvojovou a přes kratičkou propojku přes pás zeleně vjedou 
do ulice Ke Kladivům. Ta je pro auta jednosměrná, pro cyklisty však obousměrná. Toto 
uspořádání pokračuje až za enklávu nové zástavby, kde začíná samostatný chodník pro pěší 
a cyklisty napojený na systém stezek vedených v parku.

Brandejsovo náměstí

Současný stav náměstí není příliš utěšený. Je spíše torzem a průmětem několika koncepcí. 
Je tu základ kruhového veřejného prostranství, s ním ale nekoresponduje poloha vil na rohu 
Kamýcké a Olšové. Kruhovému uspořádání neodpovídá ani samotná křižovatka Kamýcké 
a Internacionální. Zelený prospekt/bulvár, má smysl mezi solitérními budovami zemědělské 
univerzity, při přechodu Brandejsova náměstí se však jeho smysl vytrácí. Spolu s řešením TT 
se můžeme pokusit nalézt odpověď také na řešení zmiňované neuspokojivé urbánní situace.

Automobilový provoz zklidněné Kamýcké rozdělujeme do dvou stop. Jedna stopa (od centra) 
obkružuje náměstí podél oblouku již dokončených nebo teprve budoucích budov. Druhá 
stopa (v opačném směru, tj. do centra) se od Kamýcké stočí do Olšové, odtud krátkým 
úsekem po Vysokoškolské a zpět ke Kamýcké. Okolo Brandejsova náměstí tak vzniká velký 
nepravidelný, ale v principu „kruhový“ objezd, který uvolňuje střed náměstí. Prostor potom 
může být tvarován a zastavován dle potřeby. Nedílnou součástí návrhu má být zastávka.

Zastávku tramvaje můžeme vnímat jako katalyzátor proměny Brandejsova náměstí. Na místě 
setkávání univerzitního života a běžného života Suchdola by mohla vyrůst stavba, v které se 
může prolínat množství zájmů. Suchdol by mohl získat další přirozené centrum.

Představujeme si stavbu, která by dokázala nad zastávkou tramvaje vytvořit další úroveň 
veřejného prostranství, opravdového náměstí přístupného po rampě ve směru od univerzity 
a schodišti z dalších směrů. Prostor zvýšeného náměstí je měřítkem ryze městský, má 
průměr cca 56 metrů. Z jeho plochy vyrůstá věž, která je vyšší než prstenec budovy po 
obvodu náměstí. Kompozice kruhu a do něho vloženého hranolu věže je kultivovanou 
variací na prostory klasických náměstí. Na úrovni nového náměstí jsou obchody, restaurace, 

kanceláře a ateliery. Nad nimi jsou dvě obytná patra s malometrážními bytovými jednotkami. 
Do náměstí se tato dvě patra obracejí přístupovými chodbami. Komerční prostory jsou 
také dole, na úrovni zastávky tramvaje. Zastávka je vlastně obdobou pasáže, moderním 
terminálem, v kterém zastavuje tramvaj. Tady se při čekání na tramvaj pije rychlá káva 
a čeká se na kamarády…

Ve směru od zemědělské univerzity uzavírá budova parkové úpravy ulice Internacionální. 
Parter se do parku obrací podloubím, v kterém jsou vystrčeny kavárenské stolečky. 
Podloubí obchází celou budovu a zklidňuje uliční prostor Brandejsova náměstí. V něm 
jsou ve zpevněných plochách vysázeny další stromy a po dvou samostatných rampách 
vjíždějí a vyjíždějí auta z podzemního parkingu. Aby se zakládání objektu vyhnulo složitým 
problémům s TT, je parking navržen pouze pod polovinou budovy. Tramvaj při takovém 
řešení projíždí pod domem po terénu a je na podzemní i nadzemní stavbě nezávislá. 

Navrženou kruhovou formu stavby jsme porovnali s rozměry populární technické knihovny 
v pražských Dejvicích. Je zajímavé, že půdorysně jsou si stavby velice podobné. Výškově 
jsme v návrhu Suchdolské budovy poněkud nižší (16 m oproti 21 m). Navazujeme na 
stávající okolní budovy a domníváme se, že k nim musí být nová budova ohleduplná. 
Srovnání s měřítkem knihovny názorně ukazuje, že měřítko je zvoleno vhodně. Budova by 
mohla propojit kompoziční osu univerzity (Internacionální) s prostorem Suchdola. Osa by 
získala jasný začátek a Suchdol kvalitní městský prostor, jakých mnoho nemá.

Úsek mezi náměstím a územím na Výhledech

Kamýcká tu má podobu běžné obousměrné komunikace. Nalevo je pás zeleně, přes který 
se vjíždí k jednotlivým rodinným domům. V části úseku je to vjezd do svahu, neboť niveleta 
Kamýcké je níže než chodník před domy. Na druhé straně Kamýcké je zatím nezastavěné 
pole.

Také zde vedeme TT středem budoucího uličního profilu. To, že dnešní pole nezůstane 
potom, ale bude využito k jiným účelům, dokládají další studie (např. studie arch. Turka, či 
záměr postavit centrum záchranných složek). Proto nám připadá nesmírně důležité nenechat 
se zlákat do jednostranného vedení TT po hraně pole ale se vší důsledností usilovat o její 
umístění ve středové pozici.

Území na Výhledech

V území na Výhledech TT končí a začíná. Návrh OTS – Metroprojekt jsme drobně 
přizpůsobili. Kamýckou v našem podání rozdělujeme do dvou stop. Stopa z centra 
pokračuje podél tramvajové trati a území s tramvajovou smyčkou tak vlastně obchází 
a uzavírá do jednoho velkého kruhového objezdu. Toto řešení nám za cenu, že nemáme 
nástupní hranu tramvajového ostrůvku identickou s výstupní hranou autobusu, umožňuje 
dosáhnout jednoduchých a přehledných křižovatek. Autobusy mají své oddělené zastávky 
a mohou k nim zajíždět ze všech směrů. Tj. od Kamýcké, od Dvorské, ale i od nájezdu 
z mimoúrovňové křižovatky na pražském okruhu.

V návrhu doplňujeme urbánní strukturu místa. Přidáváme několik staveb a v okolí parkoviště 
na kola a půjčovny kol vzniká malá pěší zóna. Přes ni přecházejí ti, co zaparkovali v P+R. 



Ten navrhujeme jako stavbu, jejíž podlahy stoupají v 2,5 % sklonu až do výšky třetího patra. 
Celková kapacita je 375 parkovacích míst. Střecha objektu je kryta extenzivní zelení.

Navrhujeme zázemí MHD a víceúčelový objekt, v jehož přízemí jsou ve směru k nástupištím 
MHD a pěší zóně umístěny komerční plochy. Ve třech patrech nad nimi se bydlí. To 
pokládáme za důležité. Terminál na Výhledech by měl mít, kromě dopravní funkce, kterou 
sem přináší tramvaje, autobusy, P+R a pumpa, i svůj vlastní život. Zvláště to pokládáme 
za vhodné, pokud máme území na Výhledech „vnímat jako bránu do navazujících 
přírodně rekreačních oblastí…“. Tomuto pohledu má odpovídat i propojení turistických cest 
a cyklotras. Navržené řešení zadání splňuje. Území na Výhledech se stává výchozím místem 
výletů do údolí Únětického potoka, Roztockého údolí, směrem na Kozí hřbety a dalším 
atraktivním cílům blízkého i vzdálenějšího okolí. Ve směru k centru Suchdola a k Vltavě 
pro cyklisty preferujeme trasu Vysokoškolskou ulicí a její navázání přes ulici Ke Kladivům 
do Nového Sedlece.

Návrh Změny územního plánu

Jak jsme již v úvodu zmínili, podrobnost platného územního plánu je měřítko 1:10 000. 
Abychom dokázali toto schematické znázornění provést, musíme návrh TT doložit v násobně 
vyšší podrobnosti. Zejména v oblasti, kde jsou terénní podmínky tak složité, jako je tomu 
například v území Nového Sedlece. Tam musí navrhovaná struktura plně respektovat 
technické zadání TT, ale i dovolené sklonové poměry v navazujících uličních profilech. 

Kromě vlastního průběhu tramvajové trati je třeba v návrhu změny územního plánu též 
potvrdit nebo nově navrhnout funkční využití ploch, kterých se trať dotýká nebo jimi prochází. 
Pro městskou strukturu, kterou jsme do území navrhli, se z hlediska funkčního využití jeví 
vhodnější označení SV (všeobecně smíšené), které umožňuje v území umisťovat stavby 
nejrůznějších funkcí, z nichž však „žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území 
vymezeného funkcí SV“. V území tak kromě staveb pro bydlení (byty) mohou bez problémů 
vznikat polyfunkční nebo i monofunkční stavby pro obchod, kulturu, administrativu, veřejné 
vybavení, sport, služby, ubytování, zdravotnictví… Pro plochu území vymezeného funkcí 
OV (všeobecně obytné) již procentní omezení neplatí a území může být zastavěno více 
monofunkční strukturou, ve které naprosto převažuje bytová funkce. Jsme příznivci pestrého 
města s patřičným mixem funkcí a vztahů a proto navrhujeme funkční využití SV. 

Při návrhu jsme se snažili pracovat se strukturou, která nejlépe odpovídá složité konfiguraci 
terénu a pohledovým horizontům na novou zástavbu. Strukturu jsme opočítali (hrubé 
podlažní plochy a počty pater) a z toho jsme dle výpočtového vzorce určili koeficienty 
podlažních ploch (KPP). Výpočet má ale svá úskalí.

Navržená struktura městských bloků, která byla pro zástavbu zvolena, má v parametrech 
ÚP náležící funkční ploše SV (všeobecně smíšené) nejnižší koeficient F. Nižší koeficienty 
(A-E)hovoří o zástavbě rodinnými domy, případně viladomy nebo rozvolněné městské 
struktuře. Za normální situace (na rovném pozemku) by byl koeficient F uspokojivý. Zde je 
ale nutno najít možnost, jak účinně prosadit zástavbu, která promění okolí TT z periferie 
na městskou zástavbu. Např. bytový dům „přilepený“ k opěrné zdi má dvě nebo tři podlaží 
pouze jednostranně osvětlená a až další podlaží vystupující nad úroveň zdi jsou osvětlená 
oboustranně. Tomuto řešení odpovídá ale vyšší koeficient a jeho charakteristiky 4 plus nebo 

5 plus (plus je ustupující podlaží). Vyšší koeficient ale naopak nepotřebujeme na okraji 
zástavby, kde navrhujeme domy záměrně nižší. Pokud celé ploše SV přidělíme vyšší 
koeficient, který potřebujeme, abychom na některých místech městskou zástavbu vůbec 
zrealizovali, může se nám stát jedna nemilá věc. Koeficient rozpuštěný do ploch jednotlivých 
vlastnických vztahů vygeneruje na určitá místa (okraje zástavby) velké množství m2, které 
budou chybět v centru území (na pozemku jiného vlastníka) při řešení složitých urbánních 
situací, které generují vyšší stavební náklady. 

Jednoznačnou odpovědí na tento problém je provázání územního plánu s podrobnějším 
plánovacím stupněm, tj. územní studií. Další variantou je pořízení regulačního plánu.

Studie projednaná se všemi vlastníky se může stát garantem rozvoje území. Bez územní 
studie není možno v území realizovat náročná inženýrská díla, jakými uliční profily vedené 
v takovýchto podmínkách bezpochyby jsou. Koeficient podlažních ploch aplikovaný plošně 
na metry čtvereční jednotlivých vlastníků v takto složitých případech nefunguje a podstatu 
problému nevystihuje.

Základní škola

Z vypočtených podlažních ploch (HPP) se můžeme dostat k odhadu počtu obyvatel. 
V případě, pokud by zastavitelná plocha v Novém Sedleci byla charakterizována jako OV 
(všeobecně obytná), mohlo by v území bydlet více než 5000 lidí. V případě plochy SV 
(všeobecně smíšená) se jedná o něco více než 3000 obyvatel. Pro takovéto množství 
obyvatel je již třeba hledat v území místo pro základní školu. V Novém Sedleci je pro 
umístění školního areálu nejvhodnější prostor jižně od střelnice a objektů Policie ČR. 
Stávající tvar terénu tu při nevelkých úpravách umožňuje postavit víceúčelové sportovní 
hřiště s běžeckou dráhou. Ideální by v tomto případě bylo objekt střelnice přestřešit, na jeho 
střeše zřídit další hřiště (tenis, odbíjená) a případně nad částí objektu při tramvajové 
trati postavit novou budovu policie. Stávající budovu police pak rekonstruovat a dostavět 
na plnohodnotnou základní školu. Vedle potom může vyrůst mateřská školka a u sportovního 
areálu nová tělocvična. Tato úvaha již přesahuje možnosti urbanistické studie a měla by být 
dále ověřována a propracovávána v dalších navazujících studiích.

Jaroslav Zima, 28.2.2017
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KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ
architektonická studie 2/2016
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KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ
architektonická studie 2/2016
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Urbanisticko-krajinářská podkladová studie: Doprava širší vztahy

(P3 až P7) je navržena možnost využití navazující veřejné 
dopravy. Záchytné parkoviště P+R poblíž vyústění tunelu 
Blanka (P4).

Viz. projekt Holešovický ostrov: „Studie potvrzuje nezbytnost 
již delší dobu sledovaného záchytného parkoviště u ústí tunelu 
Blanka. Parkoviště bude přínosem pro celé území Troje s 
ohledem na napojení na Městský okruh a navazující veřejnou 
dopravu. Navrhovaná kapacita je 600 stání, s výhledovým 
navýšením formou parkovacího domu až na 1400 stání.

Studie klade důraz především na krátké přestupové vazby 
směrem k zoologické zahradě. V průběhu prověřování a 
projektování dalších fází vnímáme jako velmi pozitivní, 
zavedení zkušebního provozu dočasného parkoviště. Jako 
důležitý aspekt studie také popisuje zavedení dynamického 
systému řízení dopravy a maximální cenová motivace řidičů. 
Pozitivním aspektem je snaha o integraci parkoviště v 
původním terénu s řadou stromů a porézním krytem vhodným 
pro zasakování.

Vzhledem k tomu, že pro navazující fáze je území rozšířeno i do 
prostoru pod Bílou skálu, považujeme za nutné další prověření 
velikosti a členění parkoviště, eventuálně i jeho umístění. 
V návrhu vymezené parkoviště nyní vytváří bariéru pro 
propojení Bílé skály ve stopě bývalého koryta Vltavy, které je v 
návrhu pouze naznačeno.“

Parkoviště na levém břehu 
Studie prověřuje několik parkovišť střední a menší kapacity

 — Dva z pěti návrhů v soutěžním workshopu prověřovaly 
umístění parkoviště pro účely rekreační oblasti Trojské 
kotliny v parku mezi tratí a ulicí papírenskou (190 stání) u 
vlakové zastávky Podbaba. Spolu s rozšiřováním kvalitních 
rekreačních míst na nábřeží a na ostrově doporučujeme 
záměr zřízení parkoviště dále sledovat. Další potenciální 
parkoviště se nachází v současném zařízení staveniště 
stavby Nové vodní linky u Staré čistírny odpadních vod 
(160 stání)

 — Na nábřeží Podbaby v areálu bývalé koželužny návrh 
umísťuje cca 60 parkovacích stání, které mohou být v 
návaznosti na zastávku tramvaje, vlaku a pěší dostupností 
ostrova přínosem.

Parkování na severní hraně Trojské kotliny 
Návrh také umísťuje parkoviště na severní hraně Trojské 
kotliny v ulici K Pazderkám. Zdůrazňuje tak důležitost 
revitalizace severní hrany jako nástupního místa do 
celoměstsky významné rekreační oblasti Trojské kotliny.
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Místo konání      IPR Praha Datum 4. 11. 2016 

Věc Konzultace PVS/SWECO Nový Sedlec/Suchdol – Generel  

Přítomni  
 Viz prezence  

Zpracoval Ing. Jakub Zajíček 1 
 
 
 
IPR objednává u Ateliéru D3A podkladovou urbanistickou studii, jejíž výstupy budou 
k dispozici nejdříve koncem roku 2016, a z kterých bude teprve možné odvodit bilanční 
kapacity pro návrh čerpací stanice kanalizačního sběrače v území. Její umístění na 
parcele č. 32 k. ú. Sedlec by nemělo být kolizní s jinými infrastrukturními/dopravními 
záměry známými v souvislosti s plánem na zavedení tramvaje do Suchdola; zatímco 
stávající při vjezdu do areálu Metrostavu ano. 
 
Umístění staveb při svodnici na k. ú. Suchdol severně od Kamýcké musí být v souladu 
s platným plánem – regulativy ploch s rozdílným využitím: 

LR – lesní porosty 

Funkční využití:  
 Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé luční porosty, 

dětská hřiště. 
Doplňkové funkční využití: 
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.  

 Komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného 
danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití: 
Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území o minimální výměře lesa 250 ha/1 byt).  
Zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 
 
 
ZMK - zeleň městská a krajinná 

Funkční využití:  
Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, 
záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. 

                                                 
2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 
Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. 

 

 

2

Doplňkové funkční využití:  
Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, 
drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, 
jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná 
zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití:  
Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.  
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  
Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení 
pro provoz PID.  
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 
 
 
Částečně je zde v překryvu vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES), a 
celoměstský systém zeleně. V monofunkčních plochách zeleně, které jsou součástí 
celoměstského systému zeleně, je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení související 
s provozem a údržbou těchto ploch. Nová výstavba a změny funkčního využití nesmějí být 
prováděny na úkor zvlášť chráněných území přírody. 
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(2) SMÍŠENÁ ÚZEMÍ 

2a) SV -  všeobecně smíšené   

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb 
pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho 
druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou 
funkcí.   
 

Funkční využití:  
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby pro 
administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného 
stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, 
hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná 
nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a 
polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.  
Doplňkové funkční 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.  
Výjimečně přípustné funkční využití:  
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 
15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, 
parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních 
komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. 
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve 
všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %. 
 

2b) SMJ - smíšené městského jádra 
Území sloužící pro kombinaci funkcí včetně bydlení, které jsou soustředěné do centrálních 
částí  města a center městských čtvrtí. Pro centrální část města je stanoven směrný 
minimální podíl bydlení. 

Funkční využití:   
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující  
15 000 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu,  
školy, školská, vysokoškolská a ostatní vzdělávací zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, 
sportovní, kulturní, zábavní, církevní zařízení, zařízení zdravotnická a sociální péče, stavby pro 
veřejnou správu, nerušící služby1, zařízení a plochy pro provoz PID. 
Doplňkové funkční 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. 
Výjimečně přípustné funkční využití:  
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 
40 000 m2 prodejní plochy, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, drobná 

                                                 
1a jako drobná nerušící výroba nelze v tomto případě povolit klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy 
vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 
1 jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další 
provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 


