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Seznam pouţitých zkratek 

 

DU                urbanisticky významné plochy a dopravní spojení 

ČSN    česká technická norma 

HMP    hlavní město Praha 

MČ    městská část 

NTL    nízkotlak do 5 kPa 

OC    obchodní centrum 

OD    obchodní dŧm 

OTPP    vyhl. č. 26/1999 Sb., o obecných technických poţadavcích na   

výstavbu v hlavním městě Praze 

PPR    památková rezervace v hlavním městě Praze 

PS    parkovací stání 

STL    středotlak od 5 kPa do 0,4 MPa 

SÚ     sídelní útvar 

ÚMČ    úřad městské části 

ÚP    územní plán 

č.    číslo 

č.p.    číslo popisné 

hl.     hlavní 

k.ú.     katastrální území 

m.     město 

parc.č.    parcelní číslo 

Sb.     sbírky, sbírka 

ul.     ulice 

vyhl.    vyhláška 

zák.     zákon 

bezbariérová vyhláška vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

stavební zákon zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších přepisŧ 
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1 Úvod 

 1.1 Předmět diplomové práce 

 

Předmětem diplomové práce je regenerace uličního prostoru Na Poříčí, Nové Město, 

Praha 1 v rozsahu od náměstí Republiky (Palladium) aţ ke křiţovatce s ulicí Na Florenci. 

Studie nabídne řešení úpravy uličního interiéru ve dvou variantách s velkým dŧrazem na 

pobytovou pohodu pro pěší, s tím přímo související úpravu zadláţdění úrovňových přechodŧ 

pro chodce, kde návrh bude v maximální míře respektovat bezbariérové úpravy povrchŧ, dále 

se práce bude podrobně věnovat návrhu zeleně a umístění městského mobiliáře včetně 

veřejného osvětlení. 

 1.2 Cíl diplomové práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je najít takovou variantu řešení, která splní veškeré 

poţadavky na bezpečnost, funkčnost, účelnost a v neposlední řadě estetičnost. Studie je 

vyhotovena a podrobně zpracována ve dvou variantách, aby bylo moţné projednat jednotlivé 

prvky úprav s orgány památkové péče, které kladou velký dŧraz na zachování historických 

prvkŧ dlaţby a mobiliáře.  První varianta „A“ návrhu má za cíl především sjednotit charakter 

této významné komunikace. Přestoţe organizace dopravy zŧstává zachována, pŧsobení 

uličního prostoru se mění. Zvýšená parkovací stání s novou výdlaţbou opticky rozšiřují 

chodníky, prostor se zabydluje doplněním mobiliáře a výsadbou stromŧ, které jsou 

umisťovány tak, aby při prŧhledech vznikal dojem zelených linií při současném podrţení  

co největšího počtu podélných parkovacích stání.  

 

Alternativou je ověřit moţnosti rozsáhlejších úprav území, zejména vytvoření pěší 

zklidněné plochy s vyloučením dopravy v místech s největším podílem obchodních  

a společenských aktivit. Architektonické řešení klade dŧraz na vytvoření pobytové platformy, 

která je rozloţena mezi protilehlé domovní fronty. V blízkosti zelených travnatých pásŧ 

budou osazeny prvky mobiliáře – lavičky a odpadkové koše. Zvýšení atraktivity městské 

scény zajistí nově vysazené stromy tvořící zelené linie v prŧhledech. Rozšíření chodníku před 
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Legiobankou umoţní umístění rozlehlejšího vodního prvku - fontány, která dominuje celému 

prostranství a přináší městskému prostředí vyšší pobytovou kvalitu. 

1.3 Vstupní podklady  

 

Podklady pro zpracování diplomové práce tvořily především informace z  Útvaru 

rozvoje hlavního města Prahy, osobní prŧzkum s provedením fotodokumentace, územní plán 

hl. m. Prahy – textová i grafická část, snímek katastrální mapy řešené lokality, výpis 

z katastru nemovitostí, mapové podklady ze serveru www.mapy.cz, vyjádření dotčených 

orgánŧ státní správy, vyjádření vlastníkŧ technické infrastruktury, georeport – limity vyuţití 

území a ortofotomapa. Rovněţ jsem při zpracování návrhu vycházela z platných zákonŧ, 

vyhlášek a norem.  

 

Diplomová práce je přiměřeně koncipována dle vybraných poţadavkŧ vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisŧ, v souladu s Přílohou č. 1 

k vyhlášce – rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,  

a vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu v hlavním městě 

Praze (tato vyhláška byla zrušena po vydání nových Praţských stavebních předpisŧ (PSP), 

které schválila Rada hlavního města Prahy dne 15. 7. 2014 s účinností od 1. 10 2014). Jelikoţ 

byla diplomová práce zadaná před účinností PSP, vztahuje se na ní přechodné ustanovení, kdy 

diplomová práce bude dokončena dle OTPP. A dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
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2 Metodické a odborné podklady 

 2.1 Principy řešení památkových zón  

 

Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem 

jednotlivých kulturních památek, ale s dochovanou urbanistickou strukturou. Obecně lze říci, 

ţe sídelní památkovou zónou je nebo by mělo být takové sídlo či jeho část, které má aţ na 

výjimky velmi dobře zachovanou pŧdorysnou a hmotovou strukturu, ale niţší podíl 

architektonicky intaktně dochovaných staveb. Naprostou většinu objektŧ, které samy o sobě 

nejsou kulturními památkami a byly v minulosti postiţeny nevhodnými stavebními úpravami, 

je moţno postupně památkově rehabilitovat, zejména v jejich vnějším vzhledu.  

 

V prostředí našich sídel jsou nejčastější památkové zóny, jejichţ základem je 

historické jádro (nebo jeho část), tedy zástavba kolem náměstí, návsi, nebo jiné dominantní 

části. Památkovou zónou však mŧţe být například i dělnická kolonie na okraji města 

(Brumov), vilová čtvrť (Praha-Ořechovka), novodobé sídliště (Ostrava-Poruba), větší areál 

technických památek (Ţatec-předměstí), aj. 

 

Za památkovou zónu by naopak nemělo být navrhováno sídlo, v němţ sice existuje 

několik výjimečně hodnotných památkových objektŧ, ale jako celek je z památkového 

hlediska urbanisticky nehodnotné, v pŧdorysné a prostorové struktuře rozrušené. Počet 

kulturních památek v daném sídle proto nemŧţe být rozhodujícím kritériem pro vytipování  

a prohlášení památkové zóny. A naopak, charakter památkové zóny mohou mít často sídla,  

v nichţ dosud není ţádná kulturní památka prohlášena (ať jiţ objektivně, nebo v dŧsledku 

nedokonalosti Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek).  

2.2 Principy řešení památkových rezervací  

 

Památková rezervace je území, jehoţ charakter a prostředí určuje soubor nemovitých 

kulturních památek, představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území a tento 

termín je pouţíván kontinuálně od prvních právních aktŧ na ochranu historických měst  

v padesátých letech dvacátého století.  
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V památkové rezervaci jsou chráněny nejen jednotlivé kulturní památky, ale odborná 

vyjádření a rozhodnutí jsou vydávána ke všem stavebním aktivitám na nemovitostech, které 

leţí v hranici takového území. Reţimem památkové rezervace jsou chráněny kromě 

jednotlivých památek i ostatní objekty a plochy. Památkově chráněno je tedy celé území 

vymezené hranicí. Historická zástavba v sídelní památkové rezervaci je obvykle kompaktní, 

bez výraznějších novodobých rušivých zásahŧ a charakter hodnotných staveb jednoznačně 

udává ráz celého území. Z hlediska památkových hodnot jde o území homogenní, vyţadující 

poměrně přísnou ochranu. Jednotlivé historické stavby v památkové rezervaci mají většinou 

dochovaný svŧj pŧvodní objem včetně tvaru střechy. Zejména mají zachované pŧvodní 

ztvárnění prŧčelí včetně architektonických detailŧ, řešení oken a dveří, ale rovněţ vnitřní 

dispozice a podobně. 

 

V České republice existuje 40 městských památkových rezervací. Mezi nimi má 

výlučné postavení Praţská památková rezervace, která zaujímá území o rozloze 863 ha. Je 

spolu s městskými památkovými rezervacemi v Českém Krumlově, Telči a Kutné Hoře 

zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.  

 

Podmínky pro stavební činnost v rezervaci stanovuje nařízení vlády č. 66/1971 Sb.,  

o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Soudobými vstupy do stávající historické 

zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektŧ  

a poškozeno prostředí PPR. Městský design vyjadřuje své specifické historické a sociální 

komponenty a převádí je do další generace. Koncepce městských prostor musí být 

soustředěná na funkčnost, měřítko, materiály, mobiliář a musí obsahovat všechna opatření 

k respektování historických vazeb a kontextu. Pohledové osy jsou nedílnou součástí identity 

městské historické krajiny. Pozemek, na kterém má být záměr uskutečněn, leţí v památkové 

rezervaci. 

2.3 Regulační plán  

 

Regulační plán je podrobný dokument pro stanovení konkrétních podmínek řešení 

vybrané menší části města. Je závazný pro rozhodování v území, stanovuje podrobné 

podmínky pro vymezení a vyuţití pozemkŧ, pro umístění a přístupy ke stavbám a jejich 

napojení na technické vybavení a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 
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(např. uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele vyuţití území). Typické 

měřítko regulačního plánu je 1 : 1000 nebo 1 : 500. 

Regulační plán musí být v souladu s nadřazenými závaznými územně plánovacími 

dokumentacemi, tedy s územním plánem a Zásadami územního rozvoje. Podobně jako tyto 

dokumenty slouţí projektantŧm při tvorbě návrhŧ a úředníkŧm stavebních úřadŧ při jejich 

posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou podrobné informace o vyuţitelnosti 

pozemku či moţné podobě staveb na něm. Regulační plány pořizuje v Praze Odbor stavební  

a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. 

V současné době je pro Prahu platný pouze regulační plán „Anenská“, který je plně 

vyuţitelný pro rozhodování v území (platnost od 1.6.2002). Tento regulační plán řeší území 

o rozloze 18 ha (pouze 0,04 % rozlohy města) v centru Prahy, v lokalitě vymezené ulicemi 

Karlova, Seminářská, Linhartská, Malé náměstí, Jilská, Bartolomějská, Karoliny Světlé, 

Krocínova, Divadelní, Smetanovo nábřeţí, Novotného lávka a Kříţovnické náměstí. 

Projektantem regulačního plánu je Ing. arch. Jan Sedlák. Regulační plán Anenská je plně 

vyuţitelný pro rozhodování v území. 

Mimo jediného platného regulačního plánu je v Praze ještě dalších pět rozpracovaných 

regulačních plánŧ, konkrétně regulační plán Braník, Čakovice-západ, Holešovický 

meandr, Petrská a Vinohrady. Tyto regulační plány jsou ve stadiu konceptu, jejich dokončení 

a vydání se však nepředpokládá. Pouţívají se jako podklad pro změny územního plánu a jako 

podklad pro rozhodování v území.  

 

 2.3.1 Regulační plán – koncept Petrská 

Koncept regulačního plánu „Petrská“ je zpracován pro část Nového Města s těţištěm 

v Petrské čtvrti (52 ha). Řešené území je vymezeno na severu Vltavou na západě ulicí 

Revoluční, na jihu ulicí Hybernskou a na východě hranicí MČ Praha 1. Hlavní výkres 

regulačního plánu je zpracován ve dvou variantách, které se liší navrhovanou úpravou  

v oblasti náměstí Republiky. Zhotovitelem je projekční atelier Ing. arch. Jan Sedlák. Koncept 

byl zpracován v roce 2005. Vyuţitelný je jako podklad pro rozhodování v území, není však 

právně závazný. 

 

http://www.iprpraha.cz/clanek/53/platny-uzemni-plan-hlavniho-mesta-prahy
http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://www.iprpraha.cz/clanek/137/platne-regulacni-plany
http://www.iprpraha.cz/clanek/138/rozpracovane-regulacni-plany
http://www.iprpraha.cz/clanek/138/rozpracovane-regulacni-plany
http://www.iprpraha.cz/clanek/138/rozpracovane-regulacni-plany
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Hlavní výkres - parter 

 

                                                Obr. 1 Regulační plán Petrská [20] 

 

 2.4 Zpracované projekty veřejného prostranství na území Prahy 1 

Příkladem ve své práci uvádím několik vyhotovených projektŧ týkajících se úpravy 

veřejného prostranství na Praze 1, zejména ulic a náměstí. Některé projekty jiţ byly 

realizovány, ostatní se budou realizovat v nejbliţší době. 
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Ulice Melantrichova – zklidnění ulice 

Ulice Melantrichova je významná pěší spojka mezi Václavským a Staroměstským 

náměstím, s dochovaným středověkým pŧdorysem a slohově významnými historickými 

objekty. Navrţené úpravy směřují především k rozšíření chodníku na východní straně ulice. 

Tím dojde k redukci parkovacích stání, s výjimkou dvou krátkodobých stání pro zásobování. 

Oddělení vozovky bude na této straně provedeno litinovými patníky, přičemţ na úrovni 

vstupu z Havelského trhu je navrţen mobilní patník umoţňující vjezd pouze autorizovaným 

vozidlŧm. Pŧdorysná nepravidelnost spojená s rozšířením uličního profilu umoţnila  

v minulosti umístění solitérního stromu, který je však vsazen do nádoby na chodníku. Návrh 

předpokládá zasazení do země a doplnění okrouhlé lavičky.  

 

Rehabilitace ulic Jungmannova, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova – 1. etapa, 

Praha 1 – Nové Město  

Cílem záměru je zvýšit kvalitu nejen v okolí a v návaznosti na úpravy veřejných 

prostor úspěšně ukončeného projektu Quadrio, ale v dalších etapách i v celé Vladislavově  

a Jungmannově ulici, kde by se úpravy uličního interiéru měly potkat se zamýšlenou 

rehabilitací posledního úseku Národní třídy (Spálená – Jungmannova). Specifickým úkolem je 

povýšení kvality dnes slepé části Purkyňovy ulice, kde se plánuje znovuobnovení prŧchodu 

po rekonstrukci objektu č.p. 30 do Jungmannovy ulice. V rámci 1. etapy jsou řešeny plochy  

v ulicích Vladislavova a Charvátova, včetně části ulice směrem k prŧchodu na Národní třídu. 

Výškové vyrovnání vozovky a doplnění solitérní zeleně spolu s náhradou ţivičných povrchŧ 

má za cíl zlepšit dnes zcela neestetické prostředí.  

 

Výsadba 2 stromů na Jungmannově náměstí 

V rámci Programu regenerace MČ P1 byla vytipována vhodná místa pro vysazení 

jednotlivé nebo i alejové zeleně. Jednou z lokalit je i prostor Jungmannova náměstí před 

objektem Rakouského kulturního fóra v Praze.  

 

Zklidnění ulic a výsadba zeleně - Soukenická a Truhlářská 

Předmětem úprav bylo dopravní zklidnění ulic Truhlářská a Soukenická v Petrské 

čtvrti. Poměrně dlouhé aţ monotónní ulice byly oţiveny v rozšířených prostorech novou 

pobytovou plochou v jedné úrovni s vozovkou, se zelení a s moţností posezení. V ulici 

Soukenická bylo dále vybudováno nové veřejné osvětlení (14 replik), vysazeny 4 okrasné 

třešně a provedeny nové povrchy komunikací a předlaţba chodníku v trase nového veřejného 
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osvětlení. V ulici Truhlářská byly kromě dvou krátkých úsekŧ předláţděny chodníky po obou 

stranách ulice. Vozovky a vjezdy byly dláţděny z velkých ţulových kostek, chodníky  

z mozaikové dlaţby. Odvodnění bylo provedeno do stávajících vpustí, u kterých byla řešena 

pouze výšková úprava. Vysazeno bylo celkem 5 listnatých stromŧ a 16 nových replik 

osvětlení.  

 

Ţelezná a Kamzíkova ulice - úprava povrchů a rekonstrukce vodovodních řadů 

Vozovky obou ulic a vjezdy do domŧ byly vydláţděny velkou ţulovou dlaţbou. 

Chodníky byly předláţděny chodníkovou mozaikou v praţských vzorech odsouhlasených 

orgánem státní památkové péče. Realizace rekonstrukce povrchŧ obou ulic byla provedena  

v návaznosti na rekonstrukci vodovodních řadŧ.  

 

Úprava komunikací na Starém Městě - komplexní rehabilitace parteru včetně výsadby 

zeleně 

Předmětem úprav byla korekce profilŧ a sjednocení úrovní chodníkŧ a vozovky, 

výškové úpravy stávajících povrchových prvkŧ inţenýrských sítí (plynová a vodovodní 

šoupata, hydranty, kanalizační vpusti a šachty, poklopy atd.), obnova prahŧ, osazení 

kamenných patníkŧ, úprava dopravního značení atd. Na místě parkoviště v Jilské ulici, před 

kostelem sv. Jiljí, bylo rehabilitováno náměstíčko – zelený ostrov se dvěma novými stromy  

a mobiliářem. V rámci stavby se řešily rovněţ problémy se zajištěním odtoku dešťových vod.  

 

Ulice Národní, úsek Voršilská – Spálená, Praha 1  

Návrh rekonstrukce tohoto úseku Národní třídy obsahuje stavební zúţení hlavního 

dopravního prostoru na minimální poţadovanou šířku, rozšíření přilehlých chodníkŧ  

a umístění odstavných stání do zálivŧ, které budou po levé straně přerušeny novým 

stromořadím. Součástí rekonstrukce bude vybudování zpomalovacích prahŧ, úprava uličních 

vpustí a několika stoţárŧ veřejného osvětlení, trakčního vedení tramvajové tratě  

a v neposlední řadě výsadba cca 11 nových stromŧ.  

 

Oprava Národní třídy - úprava povrchů 

Jedná se o výměnu stávajícího asfaltového povrchu za kamennou dlaţbu a úpravu 

vjezdŧ do objektŧ v úseku ulice Národní mezi ulicí Karoliny Světlé a mostem přes Divadelní 

ulici.  
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Týnská ulička a Malá Štupartská  

V Malé Štupartské ulici jsou úpravy soustředěny především v okolí kostela sv. Jakuba, 

kde je navrţeno vyrovnání úrovně vozovky a chodníkŧ v úzkém příčném profilu. V ohybu 

ulice Masná směrem k Malé Štupartské dojde ke zdŧraznění nároţí, kde by případný solitérní 

strom s lavičkou vytvářel pohledovou vazbu na stávající lípu před školou. Významnější 

proměnou by měla projít Týnská ulička, kde se plánuje rozšíření nároţí do Dlouhé a vytvoření 

drobného pobytového místa se stromem. Prostranství před bočním portálem Týnského chrámu 

bude určeno pouze chodcŧm, pobytové plochy tak budou rozšířeny zejména před nároţním 

objektem č.p. 628 a korekce chodníkových hran je navrţena i směrem k prŧchodu  

do Celetné. 6 . 

 

Diplomová práce vychází z navrţených a realizovaných projektŧ, které jsou zaměřeny  

na vytvoření pohody pro pěší, pobytových ploch, bezpečnost, rozšíření chodníkŧ, výsadbu 

zeleně a sjednocení úrovní chodníkŧ a vozovky. Výše uvedené projekty byly úspěšně 

projednány s orgánem památkové péče a získaly kladné závazné stanovisko MHMP OPP. 
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3 Charakteristika městské části Praha 1 – Nové Město 

 3.1 Poloha 

 

Nové Město je městská čtvrť a zároveň katastrální území hlavního města Prahy, leţící 

na pravém břehu Vltavy.  Rozloha území je 3,34 km² s počtem obyvatel cca 28 000. Část 

severně od hranice vedoucí po Jiráskově mostě, a ulicích Myslíkové, Lazarské a Ţitné 

(1,75 km²) patří do obvodu městské části Praha 1, část jiţně od této hranice do obvodu Praha 

2 a malá část patří do obvodu Praha 8. [15].  

 

 

     Obr. 2 Mapa hlavního města Prahy s vyznačením Nového Města [15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jir%C3%A1sk%C5%AFv_most
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_8
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 3.2 Historie Nového Města 

Nové Město zaloţil dne  8. března 1348 český král Karel IV. Na počátku Karlovy 

vlády tvořilo Prahu trojměstí - Hradčany, Menší Město praţské a Staré Město praţské. Karel 

IV. se rozhodl vybudovat v oblouku Vltavy okolo hradeb Starého Města další, mnohem  

rozsáhlejší - Nové Město praţské. Bylo to první město, které vznikalo na základě přesného 

urbanistického plánu. 

Nové Město mělo tři hlavní náměstí. Prvním byl Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí), 

který patřil k největším náměstím ve středověké Evropě a dodnes je největším v Praze. 

Druhým byl Koňský trh (dnešní Václavské náměstí) představoval zároveň výpadovou trasu 

dlouhou tři čtvrti kilometru, širokou 60 metrŧ a zakončenou Koňskou bránou. Třetím 

náměstím či trţištěm byl Senný trh (náměstí Senováţné).  

Praha se po zaloţení Nového Města stala čtyřměstím, jehoţ jednotlivé části měly svou 

vlastní správu, rŧzné výsady a privilegia a také vlastní erby. [15]. 

 

              Obr. 3  Historický znak Nového Města [15] 

Nové Město se pyšní několika významnými budovami, které bych ráda zmínila. 

Národní divadlo v Praze, které patří mezi nejznámější divadla v České republice. 

Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi  

jak z hlediska obecně národně kulturního, historického, tak i z hlediska čistě 

architektonického. 

 

             Obr. 4  Národní divadlo [19] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/8._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1348
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorenesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Z%C3%ADtek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
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Další významnou budovou je Národní muzeum. Nejčastěji se tento termín pouţívá pro 

jeho historickou (hlavní) budovu na Václavském náměstí 68 v Praze 1 - Nové Město, která je 

od roku 1891 významnou dominantou horní části Václavského náměstí. Budova byla  

v červenci 2011 kvŧli generální rekonstrukci na 7 let uzavřena. Otevření je plánováno  

ke dvoustému výročí zaloţení Národního muzea roku 2018. 

 

Obr. 5  Národní muzeum [19] 

Novoměstská radnice, která leţí na rohu Vodičkovy ulice a severního prŧčelí Karlova 

náměstí v Praze 2, patří k nejvýznamnějším stavbám na Novém Městě praţském, jeţ byly 

vybudovány v době Karla IV. Jeho přáním bylo, aby se Karlovo náměstí (tehdy Dobytčí trh), 

stalo nejen významným obchodním střediskem, ale i dŧstojným protějškem náměstí 

Staroměstského. To byl také dŧvod, proč Novoměstská radnice měla vynikat výstavností.  

 

  Obr. 6  Novoměstská radnice [19] 

Tančící dŧm, přezdívaný  „Ginger and Fred“, dokončený roku 1996, stojí v Praze  

na pravém břehu Vltavy na rohu Rašínova nábřeţí a Jiráskova náměstí. Pojmenován je podle 

tvaru svých dvou nároţních věţí, inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/1891
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C5%A1%C3%ADnovo_n%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jir%C3%A1skovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
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Freda Astaira a Ginger Rogersové. Tančící dŧm navrhl Vlado Milunić spolu s Frankem  

O. Gehrym.  

 

Obr. 7  Tančící dŧm [19] 

 

3.3 Historie ulice na Poříčí 

 

Ulice je pojmenována podle osady Poříčí, která vznikala po řece nebo při řece a která 

patří k nejstarším v Praze. Václav Vladivoj Tomek uvádí zmínku k roku 993, kde se píše  

o zemědělcích v Porecze při Vltavě. 

 

Tvarování ulice i podoba souběţné Petrské ulice byly dány existencí Hradiště 

biskupského dvora, kolem něhoţ tyto staré cesty vedly. Poříčím šla jedna z nejstarších 

veřejných cest dávno předtím, neţ vzniklo Nové Město. A kdyţ ho dal v roce 1348 Karel IV. 

zaloţit, bylo Poříčí pojato do jeho hradeb.  

V polovině 14. století byla dnešní ulice Na Poříčí tvořena dvěma díly. Část blíţe  

k náměstí Republiky byla nazývána Slaměnou podle obchodníkŧ se slámou, druhá část  

se jmenovala Šilinková podle rodiny, z níţ pocházel novoměstský rychtář František Šilink. 

Nesprávným německým překladem vznikl název Schilinggasse - Penízková nebo Halířková 

podle drobné mince - šilinku.  

Ulice Na Poříčí spojuje náměstí Republiky s Těšnovem a Florencí. Celá čtvrť byla 

ovlivněna výstavbou hradeb, a to staroměstských i později novoměstských. Hradby přerušily 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fred_Astaire
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ginger_Rogersov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_Miluni%C4%87
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Owen_Gehry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Owen_Gehry
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staré komunikace, zničily nejbliţší pole a oddělovaly město od jeho přirozeného venkovského 

prostředí.  

Hladina Vltavy je v těchto místech přibliţně stejná, nenarušená městskou civilizací, 

jako byla v dobách rozkvětu osady Poříčí. Od 2. poloviny 19. století do roku 1894 se jmenuje 

ulice Poříčská a od roku 1894 má uţ název ulice dnešní tvar Na Poříčí.  

Ulice Na Poříčí patří k nejrušnějším ulicím Nového Města. 

 

Obr. 8  Historický snímek – mapa stabilního katastru, mapováno r. 1842 (1:4000) [19] 

 

 

Obr. 9  Ortofotomapa, Zdroj: www.mapy.cz 

 

  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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3.4 Historie nejznámějších budov v ulici Na Poříčí 

 

V ulici Na Poříčí se nachází celá řada významných budov, zajímavých z hlediska 

architektury i svým kulturně společenským určením, je to např. obchodní dŧm Bílá Labuť č.p. 

1068, U Rozvařilŧ č.p. 1047, Legiobanka č.p. 1046, ale i velké mnoţství hotelŧ, např. hotel 

Imperial č.p. 1072, hotelový komplex U Hájkŧ č.p. 1052, hotel Atlantik, křesťanské sdruţení 

YMCA, hotel AXA, obchodní komplex Palladium. 

 

3.4.1 Palladium 

Bylo vystavěno na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí 

Republiky. V kasárnách slouţila nejedna známá osobnost českého národa, za zmínku stojí 

Josef Kajetán Tyl, který zde napsal slova k písni, která se následně stala státní hymnou. 

Kasárna byla ve vlastnictví vojska od 80. let 18. století aţ do roku 1996, nicméně  

ve 2. polovině 20. století byl objekt téměř nevyuţíván a chátral. Teprve na začátku 

devadesátých let rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším vyuţití. 

Byla tedy vyhlášena soutěţ na prodej nemovitosti, jeho rekonstrukci a dostavbu. 

Vítězem se stala developerská společnost European Property Development. V květnu 2005 

byla zahájena stavba a 25. října 2007 bylo PALLADIUM slavnostně otevřeno pro veřejnost. 

Od té doby je budova nákupního centra významnou a nepřehlédnutelnou dominantou centra 

města.  

 

Obr. 10  Mapa se zákresem umístění Palladia, Zdroj: www.mapy.cz 

              

               Obr. 11  Historický snímek - Josefské kasárny [19] 
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                    Obr. 12  Palladium – současnost [19] 

 

3.4.2 Bílá Labuť 

Na místě dnešního obchodního domu Bílá labuť se v minulosti nacházely dva 

sladovnické domy s velkými zahradami, kterým se od roku 1653 říkalo „U bílé labutě“.  

Po velkém poţáru v roce 1653, který zasáhl také tyto domy, následovala vleklá obnova obou 

těchto objektŧ. 

Ve 30. letech 20. století si nemovitosti „U bílé labutě“ koupil podnikatel Jaroslav 

Brouk, spolumajitel Brouk a Babka na Letné. Staré budovy dal zbořit a na místě nechal těsně 

před druhou světovou válkou postavit podle plánŧ architekta Josefa Kitricha a Josefa Hrubého 

funkcionalistický obchodní dŧm s obestavěnou plochou 70 000 m
3
 o celkové ploše  

20 000 m
2
 a prodejní plochou 15 000 m

2
 a jemuţ dal název Bílá labuť. 

 

Obr. 13  Mapa se zákresem umístění OD Bílá Labuť, Zdroj: www.mapy.cz 

          

                 Obr. 14  Historický snímek  [19]                    Obr. 15 Interiér [19] 
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Vnitřní komunikace tvořila dvě pevná schodiště a 5 velkých osobních rychlovýtahŧ. 

Malou senzací byl eskalátor z přízemí do prvního patra, neboť se jednalo o první pohyblivé 

schodiště v Praze umístěné v objektu. Hlavní prŧčelí paláce tvořilo obrovské okno  

o rozměrech 30 x 18 m, zasklené neprŧhledným stříbrošedým izolačním sklem, sloţené ze 

dvou tabulí čirého skla a výplně ze skelné vaty. 

 

Obr. 16 Bílá Labuť – současnost [19] 

3.4.3 UniCredit Bank 

Dvě sousední budovy, v nichţ dnes sídlí UniCredit Bank, vybudovala pŧvodně Banka 

československých legií v letech 1921-39. První budova Legiobanky vznikla na místě 

jednopatrového pozdně klasicistního domu z poloviny 19. stol., který byl zbořen. Mobiliář 

banky byl vyroben podle návrhŧ Josefa Gočára. V suterénu objektu byla vybudována 

koncertní síň s varhany, která byla přeměněna na divadelní sál. Legiobanka si vedla velmi 

dobře, a tak v roce 1937-38 nechala přistavět v sousedství druhou budovu - moderní dŧm  

ve funkcionalistickém stylu podle architekta Františka Marka, Gočárova ţáka na AVU. Tento 

dŧm je s Gočárovou budovou komunikačně propojen. Citlivá rekonstrukce a přesné repliky 

pŧvodního inventáře vytvořily z této bankovní pobočky unikátní skvost mezi novodobými 

památkami. 

 

Obr. 17 Mapa se zákresem umístění UniCredit Bank, Zdroj: www.mapy.cz 
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 Obr. 18  Historický snímek - Legiobanka  [19]                       Obr. 19 Interiér [19] 

                                    

             Obr. 20 UniCredit Bank – současnost [19]                           Obr. 21 Interiér [19] 

 

3.4.3 Hotel AXA 

Funkcionalistická budova hotelu AXA byla projektována a postavena architektem  

a stavitelem Václavem Pilcem v letech 1930-32. V této polyfunkční budově, která byla 

koncipována především s ohledem na sportovní charakter hotelu (25 m
2 

plavecký bazén, 

pŧvodně se skokanskou věţí, velká a malá tělocvična), byly i prostory obchodní (obchodní 

dŧm Jepa), restaurační a komerční. Pokoje byly vybaveny funkčním nábytkem ve stylu 

hotelu. 

 

  Obr. 22  Mapa se zákresem umístění hotelu AXA, Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. 23  Historický snímek - Hotel AXA [19]              Obr. 24  Hotel AXA – současnost [19] 

 

3.4.4 Hotel Imperial 

Historie hotelu a kavárny Imperial se datuje jiţ od počátku 20. století, kdy na místě 

dnešního hotelu Imperial stál zájezdní hostinec U Černého orla. V roce 1914 známí praţští 

hoteliéři bratři Kolářové prodali hotel Paříţ a hostinec U Černého orla koupili. Ten poté 

nechali zbourat a postavili na jeho místě moderní a elegantní hotel Imperial podle plánŧ 

Jaroslava Benedikta. Exteriéry ve stylu Art Deco s kubistickými prvky byly doplněny  

o pozdně secesní mozaikovou výzdobu interiérŧ, která je dílem prof. Jana Beneše.  

V roce 2007 byla završena rozsáhlá rekonstrukce, při které byl především brán ohled 

na zachování pŧvodní architektonické koncepce. Jedním z dŧvodŧ byl mimo jiné fakt,  

ţe Hotel Imperial je součástí komplexu historických budov Prahy zapsaných na seznamu 

UNESCO.  

                                              

                Obr. 25 Mapa se zákresem umístění hotelu Imperial, Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. 26 Café Imperial - Historický snímek [19]               Obr. 27 Café Imperial – současnost [19] 

 

3.4.4 Hotel Atlantic 

Tradice hotelu Atlantic sahá aţ do 17. století. V této době to byl zájezdní hostinec na 

okraji města zvaný „Zelený vŧl“ s několika hostinskými pokoji. V roce 1845 přijel první 

ţelezniční vlak na dnes známé Masarykovo nádraţí. Poté byl hostinec rekonstruován  

a přestavěn na hotel s názvem „Anglický dvŧr“. V roce 1935 byl tento hotel přejmenován  

na Hotel Atlantic a v roce 2004 znovu zrekonstruován a zmodernizován. Všech  

62 prostorných hotelových pokojŧ odpovídá tříhvězdičkovému standardu. Hotel Atlantic  dále 

nabízí konferenční místnost, restauraci, lobby bar s billiardem a parkoviště pro hotelové 

hosty. 

 

Obr. 28 Mapa se zákresem umístění hotelu Atlantic, Zdroj: www.mapy.cz 

 

                                               Obr. 29 Hotel Atlantic – současnost [19] 
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3.4.5 Palác YMCA 

Palác YMCA je šestipatrový polyfunkční dŧm z roku 1928 od Ing. arch. Eduarda 

Hniličky. Organizací, která novou stavbu objednala, byla YMCA – Křesťanské sdruţení 

mladých muţŧ, zaloţeno roku 1844 v Anglii. Stavba, při jejíţ realizaci byly pouţity tehdy 

nové materiály jako ţelezobeton, asfalt, sklobeton a korek, byla postavena jako ubytovací 

zařízení. Slavnostní otevření se konalo 28. dubna 1928. Sídlily v ní ústředí YMCA v ČSR, 

praţská YMCA, ubytovna pro svobodné muţe a centrum aktivit pro tělesný a duševní rozvoj 

mládeţe. 

Druhá světová válka však provoz paláce i YMCy jako sdruţení velmi postihla. 

Obnovit činnost se povedlo po roce 1945, ale únor 1948 na téměř pŧlstoletí aktivity sdruţení 

přerušil. Palác přešel pod křídla Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy. 

Potřetí se YMCA a s ní i palác ke svému pŧvodnímu účelu narodil roku 1991. V roce 

1997 bylo v budově po tříleté náročné rekonstrukci otevřeno pro veřejnost moderně řešené 

SPOTRCENTRUM YMCA. 

 

Obr. 30  Mapa se zákresem umístění paláce YMCA, Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

Obr. 31  Palác YMCA [19] 
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3.5 Širší vztahy a vazby na okolí 

 

Nové Město je samostatným katastrálním územím obce Praha, okresu Hlavní město 

Praha. Pozemek parc.č. 2339/4, k. ú. Nové Město, na kterém se nachází řešený projekt, patří 

do vlastnictví Hlavního město Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, LV č. 1143 

-  jedná se o pozemek v památkové rezervaci o výměře 1 335 ha se zpŧsobem vyuţití ostatní 

komunikace, zatíţený věcnými břemeny, kterými jsou vedení technické infrastruktury  

a hydraulických chodníkových výtahŧ. 

Ulice Na Poříčí spojuje náměstí Republiky s Těšnovem a Florencí. Jde o širokou 

městskou třídu, délky cca 550 m. Dopravně zatíţenou především tramvajovou dopravou, 

trasami metra B i obsluţnou automobilovou dopravou určenou pro zásobování. Ulice je 

dostupná rŧznými dopravními prostředky: autem – příjezd po praţské severojiţní magistrále, 

(nejvýznamnější dopravní tepně procházející centrem města, sjezd Staré Město, Karlín), 

vlakem - Masarykovo nádraţí, Hlavní nádraţí – 1 stanice metrem a autobusem – Ústřední 

autobusové nádraţí Florenc. 

 

Obr. 32  Situace – širší vztahy, Zdroj: www.mapy.cz 

 

V současné době představuje ulice Na Poříčí širokou městskou třídu, dopravně 

zatíţenou sítí městské hromadné dopravy: Stanice metra B (nám. Republiky – Masarykovo 

nádraţí, Florenc, která je zároveň přestupní stanicí na linku C), tramvajová zastávka Bílá 

labuť (č. 3, 8, 14, 52) a Náměstí Republiky (č.24, 52) a autobusová zastávka Bílá labuť  

(č. 207,504, 509).  
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       Obr. 33  Situace s vyznačením MHD, Zdroj: www.mapy.cz 

 

                           Obr. 34  Situace s vyznačením MHD, Zdroj: www.dpp.cz 

 

Obr. 35  Schéma terminálu – Florenc, Zdroj: www.dpp.cz 
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Na adrese Na Poříčí, Nové Město, 110 00 Praha 1 sídlí celkem 253 provozoven 

zapsaných v ţivnostenském rejstříku, počet firem v ulici činí 549; počet adres v ulici je  

53, počet ţivností v ulici 216 a počet subjektŧ z OR  122. V ulici se nachází pět poboček bank 

s bankomaty (ČSOB, Hypoteční banka, LBBW Bank CZ, Raiffeisenbank a UniCredit Bank). 

Dále v ulici nalezneme Okresní soud Praha – východ, hotely AXA, Imperial, Atlantik, Ibis, 

Harmony a nákupní centrum Bílá Labuť. 

 

Obr. 36  Situace se zákresem objektŧ, Zdroj: www.mapy.cz 

Legenda: 

1 – Reiffeisenbank 

2 – LBBW Bank CZ 

3 – UniCredit Bank 

4 – ČSOB 

5– Hypoteční banka  

 

 

                                                         Obr. 37  Fotografie ulice Na Poříčí [19] 

2 

1 

3 

 
4 

5 
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3.6 Stávající stav 

 

Mezi chodníkem a vozovkou je vymezeno šikmé i podélné placené parkovací stání 

s parkovacími hodinami. V západním úseku ulice, mezi pěší zónou a křiţovatkou Havlíčkova 

– Zlatnická se dochovalo dláţdění chodníkŧ. Vozovka s tramvajovým pásem je kryta 

ţivičným povrchem a po obou stranách vozovky jsou vyhrazena podélná parkovací stání. 

Východní úsek ulice Na Poříčí byl upraven v souvislosti s výstavbou obchodního 

centra Palladium v roce 2007. Středem vzniklé pěší zóny vede tramvajová trať, vyvýšené 

dopravní ostrŧvky oddělují pruh pro městskou hromadnou dopravu a pro pěší. V tomto úseku 

je sjednocené dláţdění pouţitím ţulové „praţské kostky“, odlišeno je dláţdění tramvajového 

pásu a vjezdŧ do přiléhajících objektŧ. Okolí vstupu do obchodního centra  

je osazeno zemními svítidly. V úvodu pěší zóny bylo vysazeno pět nových stromŧ. To je však 

jediná zeleň, která se v ulici nachází.  

                 

         Foto č. 1 – Praţská kostka, Zdroj: autor                              Foto č. 2 – Zeleň, Zdroj: autor 

 

V úseku mezi pěší zónou a křiţovatkou Na Poříčí – Havlíčkova je stále zachováno 

dláţdění chodníkŧ ţulovou dlaţbou, tramvajový pás je však z betonových panelŧ a vozovka 

s ţivičným povrchem. Obě strany vozovky lemují po celé délce vyhrazená podélná parkovací 

stání pro obyvatele MČ Praha 1. Objekty jsou zde nejčastěji vyuţívány jako hotely. 
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Foto č. 3 – Povrchy komunikace, Zdroj: autor 

        

        Foto č. 4 – Ţivičný povrch a betonové panely, Zdroj: autor 

 

Křiţovatka Na Poříčí – Havlíčkova slouţí jako komunikační uzel propojující Náměstí 

Republiky, Florenc a Masarykovo nádraţí. Okolo křiţovatky se nachází velké mnoţství 

hotelŧ. S výjimkou několika restaurací zde chybí vyuţití, které by přilákalo obyvatele města. 

Lidé sem tedy nemíří, pouze tudy procházejí. 

Na obou stranách vozovky jsou vyhrazená parkovací stání, automobily zde musí jezdit 

po tramvajovém pásu. 

 

Foto č. 5 – Jízda po tramvajovém pásu, Zdroj: autor 
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 V části ulice Na Poříčí mezi ulicemi Havlíčkova a Biskupská se nachází několik 

historicky i architektonicky významných budov, které jsou také cílem velkého mnoţství lidí. 

Jedná se zejména o obchodní dŧm Bílá Labuť či Palác Archa. V přízemí okolních domŧ je 

značná koncentrace drobných obchodŧ a sluţeb. 

Chodník při jiţní uliční frontě (před Legiobankou, Palácem Archa, hotelem AXA) je 

po celé délce dláţděn „praţskou kostkou“, severní chodník je naopak téměř celý s ţivičným 

povrchem. 

V západní části ulice Na Poříčí je nejpatrnější rŧznorodost dlaţeb – část chodníkŧ je 

s ţivičným povrchem, ţulové dláţdění je zachováno před budovou U Hájkŧ a hotelem AXA. 

 

3.7 Problematika ulice Na Poříčí 

 

Ulice Na Poříčí je jednou z páteřních komunikací v městské části Praha 1. Spojuje 

významná frekventovaná místa, jakými jsou Náměstí Republiky, Florenc, Masarykovo 

nádraţí. Díky tomu touto ulicí prochází denně stovky pěších, kterým však zdejší veřejný 

prostor neposkytuje poţadovanou pohybovou pohodu. 

Řešení parteru postrádá jednotu, zejména co se týče dláţdění chodníkŧ a komunikací, 

ale rozchází se i v dalších prvcích např. sloupy, osvětlení, patníky, odpadkové koše. 

          

Foto č. 6 – Rŧznorodost mobiliáře, Zdroj: autor 

 

S výjimkou pěti stromŧ v úvodu pěší zóny u Náměstí Republiky chybí v řešeném 

území zeleň. Zvýšení poměru zeleně je jedním z bodŧ, které tato studie řeší. Vzhledem 

k hustému zasíťování území předpokládám, ţe osazování vzrostlé zeleně bude problematické.  



 

38 

 

V okolí křiţovatky Na Poříčí – Havlíčkova se nachází větší mnoţství hotelŧ a parter  

aţ na výjimky nenabízí ţádné funkce, které by mohli vyuţívat kolemjdoucí. Křiţovatka slouţí 

jako dopravní uzel a pro pěší je neatraktivní. Dvě nároţí u Havlíčkovy ulice jsou dokonce 

nevyuţívaná, přestoţe se zde nacházejí vchody do objektŧ č. 18 a 20. To je také příčinou 

nevábného pŧsobení prŧchodu pod jedním z nároţí. 

                                                                                           

   Foto č. 7 – Křiţovatka Na Poříčí – Havlíčkova          Foto č. 8 – Nevzhledný prŧchod pro pěší 

Zdroj: autor                                                                Zdroj: autor 

 

Na prostranství před obchodním domem Bílá Labuť se shromaţďuje větší mnoţství 

lidí, coţ ztěţuje prŧchod ostatním pěším. Zcela zde chybí lavičky a vzhledem ke svému 

historickému významu budovy, je vhodné provést reprezentativnější úpravu prostoru před 

vstupem. Prostranství před OD Bílá Labuť a další části chodníkŧ jsou nevhodně 

vyasfaltovány. Jedná se o nevhodný materiál pro historické centrum Prahy. Velké jednolité 

plochy vytváří nelidské měřítko prostoru. Při opravách technické infrastruktury vznikají 

nevzhledné záplaty v chodníku. Prostranství před OD Bílá Labuť by si zaslouţilo kvalitnější 

materiálové řešení - např. chodník z praţské mozaiky. 

                            

           Foto č. 9 – Bílá Labuť, Zdroj: autor                Foto č. 10 – Záplaty v chodníku, Zdroj: autor 
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U křiţovatky Na Poříčí – Na Florenci se bezbariérové nájezdy na chodník nacházejí 

mimo přechod pro chodce.  

 

Foto č. 11 – Přechod u křiţovatky Na Poříčí – Na Florenci, Zdroj: autor 

 

Některé přechody pro chodce stále postrádají hmatové úpravy pro osoby se sníţenou 

schopností orientace a pohybu dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., (bezbariérová vyhláška). Tyto 

úpravy musí tvořit kontinuální cestu městem, jinak mohou být tato místa pro osoby  

se sníţenou schopností pohybu a orientace ţivotu nebezpečná. 

            

                     

Foto č. 12,13,14 a 15 – Nevhodná řešení přechodŧ pro chodce, Zdroj: autor 
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Proluka na místě zbořeného pozdně klasicistního měšťanského domu rozbíjí celistvé 

pŧsobení uliční fronty. 

 

Foto č. 16 – Proluka, Zdroj: autor 

Další problémy k řešení jsou zpracovány v souladu s Manuálem tvorby veřejných 

prostranství hl. m. Prahy, kterými jsou: 

1) Netrvanlivé vodorovné dopravní značení na dlaţbě provedené pouze barevným 

nátěrem. Vhodnějším řešením by bylo vyznačení materiálem s odlišnou barevností. 

 

 

            Foto č. 17 – Přechod pro chodce, Zdroj: autor 
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2) Tramvajový pás vyskládán z betonových panelŧ - nevhodný materiál do 

historického centra města. 

 

          Foto č. 18 – Tramvajový pás, Zdroj: autor 

3) Nevhodné materiálové řešení parkovacích stání. Materiálově by měla být stání 

přidruţena spíše k dláţděnému chodníku a ne k vozovce s ţivičným krytem. Prostor pro stání 

by měl být jasně materiálově odlišen od vozovky.   

 

Foto č. 19 – Parkovací stání, Zdroj: autor 

4) Nevhodná barevnost ochranného zábradlí. Veškeré kovové prvky ve veřejném 

prostoru by měly být natřeny jednotnou barvou a tím napomáhat sjednocení prostoru.  

V historickém centru by to měla být barva RAL 7021 (tmavě šedá).  
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Foto č. 20 – Zábradlí, Zdroj: autor 

5) Nevhodné umístění skříně technické infrastruktury v profilu chodníku, který ubírá 

prostor pro chodce. V historickém centru je vhodné integrovat skříně technické a dopravní 

infrastruktury do budov nebo pod zem. 

 

Foto č. 21 – Skříň TI, Zdroj: autor 

6) V prostoru vyhrazeném pro chodce se nachází příliš mnoho prvkŧ technické  

a dopravní infrastruktury (sloupy veřejného osvětlení, sloupy trakčního vedení tramvají, 

dopravní značky atd.). Narušují celistvost prostoru, omezují výhled a zuţují prŧchozí profil 
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chodníku. Je vhodné sdruţovat a minimalizovat jejich počet. V rámci chodníku by měly být 

umístěny co nejvíce na okraji v linii se stromořadím.  

 

Foto č. 22 – Umístění TI v chodníku, Zdroj: autor 

7) Poklopy podzemních sítí narušují celistvost dlaţby. Často jsou ještě nevhodně 

zvýrazněny dláţděnou obrubou. 

         

 

Foto č. 23,24 a 25 – Umístění poklopŧ, Zdroj: autor 
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4 Vlastní návrh řešení 

 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, která se záměrem nemění. 

Legenda k vymezeným funkčním plochám je součástí přílohové části (Příloha č. 1). 

 

Obr. 38 Situace – vymezení funkčních ploch z hlediska územního plánu s vyznačením 

řešeného objektu [17] 

4.1 Variata A 

 

Návrh variantního řešení typu A je komplexní rekonstrukcí parteru při zachování 

většiny uličních profilŧ a komunikační osnovy, sjednocení charakteru komunikace v celém 

řešeném území.  

Studie představuje srovnání úrovně jízdních pruhŧ podél zastávky MHD u Bílé Labutě 

do roviny s nástupními ostrŧvky a chodníkem s dláţděným povrchem. 

Zřízení podélných parkovacích stání automobilŧ v západní části ulice je rozvrţeno 

oboustranně do blokŧ, ve východní části mezi křiţovatkou se Zlatnickou pak pouze podél 

jiţní strany, 8 šikmých stání je navrţeno pouze před Legiobankou, na povrch je pouţita 

praţská mozaika o rozměrech 60x60x60 mm, skladbou barevně odlišených bordur budou 

naznačena jednotlivá stání, viz výkres č. 04.1. 

Zádlaţba v pásu kolejiště tramvajového tělesa je navrţena ze ţulových nebo 

křemencových kostek o rozměrech 160x160x240 mm. U obousměrné tramvajové zastávky 
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s ostrŧvky u náměstí Republiky se stávající úpravou z kamenné dlaţby zŧstane zachována, viz 

výkres č. 04. 

Ţulové obrubníky budou zapuštěny do roviny s oběma úrovněmi chodníku  

i parkovacích stání a vjezdŧ, vjezdy pak budou zadláţděny krouţkovou ţulovou dlaţbou. 

Vyústění ulic Zlatnické a Biskupské a část vozovky mezi Biskupskou a komplexem  

U Hájkŧ je řešeno retardéry navrţenými jako široké prahy integrované s přechodem pro pěší. 

Délka horní plochy prahu odpovídá šířce přechodu, stupně jsou provedeny ze tří řad ţulových 

obrubníkŧ s výškovým odstupňováním, osazené do betonové loţe s boční opěrou. Zklidněný 

úsek je řešen v jednotné výškové úrovni všech komunikačních pruhŧ (v niţší úrovni zŧstane 

jen tramvajové kolejiště). 

 Stávající povrchy chodníkŧ z praţské mozaiky budou vyměněny, stávající asfaltový 

úsek chodníku mezi objektem č. 14 po nároţí Havlíčkovy a část chodníku mezi objektem  

č. 17 ke křiţovatce s Těšnovem je nahrazen mozaikou.  Stávající ţivičný povrch vozovky  

u křiţovatky Těšnov a v úseku od křiţovatky mezi Zlatnickou a Havlíčkovou je ponechán, 

betonové panely tramvajového tělesa jsou nahrazeny ţulovou dlaţbou. 

Zachovává se stávající úprava povrchŧ přechodŧ pro pohyb osob s omezenou 

schopností orientace. Oddělení parkovacích stání a rozšířených ploch chodníkŧ bude 

realizováno ocelovými zahrazovacími sloupky v celém prŧběhu srovnané úrovně 

komunikačních pruhŧ. Osvětlení bude podpořeno zapuštěnými chodníkovými osvětlovacími 

prvky. 

 Výsadba stromŧ je plánovaná převáţně podél jiţní strany ulice v celkovém počtu  

21 ks a na severní straně v počtu 12 ks stromkŧ, viz výkres č. 04. 
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4.2 Varianta B 

 

Studie variantního řešení typu B představuje rozsáhlejší úpravy území, zejména 

vytvoření pěší zklidněné plochy s vyloučením dopravy a parkování v místech s největším 

dopravním zatíţením, optické scelení celého prostoru ulice s dŧrazem na pobytovou rekreaci 

s pouţitím několika typŧ dlaţeb v kombinaci se zatravněnými plochami kolmo přecházejícími 

přes tramvajové těleso. Rámy tmavé dlaţby podtrhují myšlenku scelení prostoru optickým 

propojením pravé a levé strany ulice. V blízkosti zelených travnatých pásŧ budou osazeny 

prvky mobiliáře – lavičky a odpadkové koše. Rozšíření chodníku před Legiobankou umoţní 

umístění rozlehlejšího vodního prvku – fontány, která na hladině ponese odkaz po zrušeném 

logu Legiobanky, které bylo umístěno v chodníku, viz výkres č. 05. 

V západním úseku, jsou vjezdy do domŧ a zásobování v části ulice Na Poříčí mezi 

náměstím Republiky a křiţovatkou s Havlíčkovou ulicí, řešeny shodně s variantou A. 

Zásobování, taxisluţba, linkový autobus č. 207, noční linky 504,509 a sloţky integrovaného 

záchranného systému budou vyuţívat tramvajového pásu. V místech, kde přes kolejiště 

přechází pás zeleně, bude poloţen zatravněný kámen. Tramvaj na pěší zóně má přednost. 

Funkčnost tramvaje na pěší zóně byla ověřena v Brně, kde je v provozu. Pro hmatové úpravy 

zastávek hromadné dopravy v pěších zónách platí podmínky stanovené v ČSN 73 6425-1 

(Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště). V celé pěší 

zóně při hranici tramvajového pásu pravidelně vedené veřejné dopravy musí být vizuálně  

a hmatově kontrastní varovný pás. Signální pás je ukončen ve vzdálenosti 300 mm  

od varovného pásu a zároveň musí navazovat na vodící linii. 

Ústí ulic Zlatnické a Biskupské bude zaslepeno stupňovitě zvýšenými prahy. Hlavní 

parkovací kapacita automobilŧ vyuţije hromadné garáţové stání v OC Palladium, OD Kotva, 

pasáţi U Hájkŧ a Florentinum. Celková kapacita činí 1680 parkovacích stání. 

Na chodnících je navrţen povrch z rŧzných typŧ dlaţeb -  kamenná velkoformátová 

dlaţba o rozměrech 400x400 mm v pískové barvě a v tmavých rámech je kamenná dlaţdice  

o rozměrech 250x250 mm.  

V úseku mezi Biskupskou ulicí a Těšnovem je rozšířený chodník zadláţděn praţskou 

mozaikou a rozšířená část je oddělena zahrazovacími sloupky. Lavičky jsou navrţeny jako 

betonové kompaktní bloky. 
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Úsek mezi Zlatnickou ulicí a Těšnovem je řešen v jedné úrovni chodníkŧ včetně 

tramvajového pásu. V rozšířeném chodníku před Legiobankou je umístěn rozměrný vodní 

prvek s fontánou o vnitřních rozměrech 3,5/10 m (5,5/12 m). Ve fontáně zŧstává odkaz  

na zrušené logo před Legiobankou v podobě kamenné mozaiky. Plocha bude atraktivní 

v letních i zimních měsících. 

 

Chodníky i vozovka jsou nedílnou součástí interiéru městské zástavby a celého 

organismu města. V historickém prostředí musí být respektováno pouţití pŧvodních 

mramorových, křemencových a ţulových dlaţeb i obrubníkŧ v odpovídajících vzorech  

a velikostech, s dŧrazem na ponechání pŧvodních, ručně opracovaných prvkŧ. Vzhledem 

k tomu, ţe nově zřizovaná plocha bude pochozí a bude mít charakter pěší zóny, je nutné, aby 

byla vydláţděna jako ostatní chodníky v PPR, tj. vápencovou mozaikou v jednom ze vzorŧ 

charakteristickém pro Nové Město. 

 

 K provedení běţných chodníkŧ patří od konce 19. stol. i masivní ţulové obrubníky, 

které byly vţdy precizně zpracovány včetně potřebného zakřivení, měly standardní šířku  

a výšku a byly opatřeny zámkem. Dochované ţulové obrubníky jsou velice hodnotným 

prvkem pŧvodní dlaţby. Z hlediska zájmu státní památkové péče je dŧleţité, aby byla 

v dlaţbě zachována alespoň stopa po pŧvodním prŧběhu obrubníkŧ. 

 

Výsadba volného stromořadí po jiţní straně ulice je doplněna na severní straně 

v omezené míře prostřídanými stromy, osazenými do atypických rabat, v rovině chodníku 

jsou zatravněné plochy místy přecházející přes tramvajovou trať.  

 

Výsadbová plocha se musí nacházet mimo zhutnělé vrstvy a neprokořenitelné 

materiály. Její minimální šířka je 0,8 m a minimální velikost je 2 m
2
 pro stromy malé  

(do 10 m). 

Veškeré přechody pro chodce jsou navrhovány v souladu s bezbariérovou vyhláškou, 

viz výkres č. 07. Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny téţ akustickou 

signalizací pro pozemní komunikace. Základními prvky přechodŧ jsou hmatové prvky 

(signální pás, varovný pás, vodící pás přechodu), šířka a délka přechodu, sníţená část 

obrubníku, rampová část komunikace pro pěší, vodorovné a dopravní značení.  
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Obr. 39 Hmatový kontrast přechodu pro chodce [7] 
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5 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

5.1 Průvodní zpráva 

 

5.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:     Regenerace uličního prostoru Na Poříčí, Praha 

 

Místo stavby: Pozemek parc. č. 2339/4, k.ú. Nové Město, v ulici Na 

Poříčí, Praha1 

 

Předmět dokumentace:  Urbanistická studie 

 

Údaje o ţadateli: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33 

IČO: 61989100 

DIČ: CZ61989100 

 

Zpracovatel dokumentace:  Bc. Lucie Ambrová 

     L. Peka 1521, Říčany u Prahy, 251 01 

 

 

5.2.1  Seznam vstupních podkladů 

Podklady pro zpracování diplomové práce tvořily informace z  Útvaru rozvoje 

hlavního města Prahy, osobního prŧzkumu s provedením fotodokumentace, územního plánu 

hl. m. Prahy – textová i grafická část, snímku katastrální mapy řešené lokality, vyjádření 

dotčených orgánŧ státní správy, zejména: ÚMČ Praha 1 Odboru ţivotního prostředí, ÚMČ 

Praha 1 Odboru výstavby. Dále vyjádření vlastníkŧ technické infrastruktury, zejména: O2 

Czech Republic a.s., SPOJE.NET s.r.o., Lucerna-Barrandov spol. s r.o., UPC, ICT Support, 

Miracle Network, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Vodafone Czech Republic a.s., Kolektory Praha a.s., Národní 

divadlo, ČEZ ICT Services, a.s., Ministerstvo vnitra ČR, Dial Telecom, a.s., Praţské 
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vodovody a kanalizace, a.s., PREdistribuce a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy. Rovněţ jsem 

při zpracování návrhu vycházela z platných zákonŧ, vyhlášek a norem.  

 

5.3.1  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 Stavba se nachází v souvislé městské zástavbě v centru hlavního města Prahy v celé 

délce ulice Na Poříčí od západního ústí u Prašné brány do prostoru náměstí Republiky aţ po 

křiţovatku Na Florenci – Těšnov u magistrály na východním konci. Jedná se o zastavěné 

území, které náleţí do Praţské památkové rezervace. Řešené území zasahuje svou částí  

do záplavového území. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Pozemek je vyuţíván jako pozemní komunikace v zastavěném území. Studií  

se dosavadní vyuţití nemění. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. )  

Území, do kterého spadá řešený objekt, patří pod památkovou rezervaci hl. m. Prahy, 

která je od roku 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO.  

 

Podmínky pro stavební činnost v rezervaci stanovuje nařízení vlády č. 66/1971 Sb.,  

o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Soudobými vstupy do stávající historické 

zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektŧ  

a poškozeno prostředí PPR. 

 

Pro stavební úpravy nechráněných objektŧ a jejich souborŧ v PPR se v § 3, odst. 1, 

písmeno a) citované nařízení vlády stanoví podmínka, ţe cit.: „musí být řešeny a prováděny 

se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému 

společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí“. 

 

Pro nové vnější úpravy v PPR se v § 3, odst. 1 písm. b) citovaného nařízení vlády 

stanoví podmínka, ţe cit.: „musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám  
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a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a 

dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby“. 

 

Pro provádění veškerých terénních úprav i staveb dopravních v PPR se v § 3, odst. 1 

písm. c) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, ţe cit.: „nesmí narušovat její prostředí 

a ohrožovat jednotlivé kulturní památky“. 

 

Záměr bude projednán s Národním památkovým ústavem hl. m. Prahy a musí být 

schválen kladným závazným stanoviskem vydaným MHMP OPP. 

 

Řešené území zasahuje svou částí do záplavového území s nejvyšší zaznamenanou 

přirozenou povodní, pro prŧtoky ze srpna 2002 (Q2002) a aktivní zónou pro prŧtoky  

s periodicitou 100 let. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Ve variantním řešení B budou odtokové kanálky svedeny do stávajícího hlavního 

kanalizačního řadu. U varianty A se odtokové poměry nemění. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Pro celé území hl. m. Prahy v současné době platí Územní plán sídelního útvaru hl. m. 

Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 dne 09. 09. 1999  

a nabyl účinnosti 01. 01. 2000. Podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.  

v platném znění) mŧţe mít tento územní plán účinnost do 31. 12. 2015. Od nabytí účinnosti 

byl modifikován celou řadou změn, z nichţ nejzávaţnější je změna Z1000/00 vydaná 

usnesením Zastupitelstvem hl. m. Prahy č.30/86 ze dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné 

povahy hl. m. Prahy č. 6/2009, které nabylo účinnosti dne 12. 11. 2009.  

 

Pořizovatelem územního plánu, včetně jeho změn a úprav, je Odbor stavební  

a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.  Zpracovatelem územního plánu je Útvar rozvoje 

hl. m. Prahy. Územní plán má závaznou a směrnou část. Závaznou část územního plánu 

stanovuje vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy. Prvky závazné části územního 

plánu jsou uvedeny v usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 ze dne 09. 09. 1999  

a rovněţ jsou uvedeny v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1774 ze dne 22. 10. 2002 známé jako 

„Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“, v Části I. bodu 1.1.1. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://212.67.66.249/obis/tednew/(wm0hahm1lyophc55jdldskaq)/tedusndetail.aspx?id=8416
http://212.67.66.249/obis/tednew/(jlihrg45ncd5cb55gqulsp55)/tedusndetail.aspx?id=29769
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Směrná část územního plánu je uvedena v textu územního plánu a v metodickém pokynu 

Části I. bodu 1.1.1. 

 

 Pro řešené území byla vydána platná územně plánovací dokumentace. Územní plán 

hl. m. Prahy definuje řešenou lokalitu funkční plochou DU - urbanisticky významné plochy 

a dopravní spojení, coţ jsou plochy zahrnující vybraná náměstí, shromaţďovací prostory, 

lávky a vybrané specifické plochy. 

 

Funkčním vyuţitím jsou náměstí, shromaţďovací a pěší prostory. Dále obsluţné  

a nemotoristické komunikace funkční skupiny C5a D5, cyklistické stezky, pěší komunikace  

a prostory, lávky a upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází, 

sníţená nábřeţí. 

 

Doplňkovým funkčním vyuţitím jsou drobné vodní plochy, drobná zařízení slouţící 

pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, 

nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch, zařízení přístavišť osobní lodní 

dopravy. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Parkovací a odstavné plochy (to vše pro 

uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Zeleň (související s vymezeným 

funkčním vyuţitím). 

 

Výjimečně přípustné funkční vyuţití není stanoveno. Záměr je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

poţadavcích na vyuţívání území. 

  

g) Údaje splnění požadavků dotčených orgánů 

Poţadavky dotčených orgánŧ budou splněny a zapracovány do dokumentace. 
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5.3.2 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Studie řeší změnu dokončené stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Komunikace. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

Předmětná stavby se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy. V ulici se nachází 

celá řada významných budov, zajímavých z hlediska architektury i svým kulturně 

společenským určením, je to např. obchodní dŧm Bílá Labuť č.p. 1068, U Rozvařilŧ č.p. 

1047, Legiobanka č.p. 1046. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisŧ, zejména pak dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a souvisejících 

vyhlášek, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb a vyhlášky č. 26/1999 Sb., OTTP. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Poţadavky a připomínky dotčených orgánŧ státní správy ke stavbě budou zapracovány 

do dokumentace pro územní řízení. 

 

g) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Dle poţadavku investora. 

 

h ) Orientační náklady stavby 

Viz kapitola 6 stručné ekonomické zhodnocení. 
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5.2 Souhrnná technická zpráva 

 

5.1.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Z hlediska historického vývoje leţí ulice Na Poříčí před zaloţením Nového Města 

bezprostředně za hradbami městského opevnění. Zástavba na vnější hraně příkopŧ směrem  

do dnešního náměstí Republiky vznikala jiţ ve středověku. Pŧdorysná stopa ulice sleduje 

dálkovou obchodní cestu, směřující přes Karlín (Špitálsko) na Starou Boleslav a Kutnou 

Horu. Novoměstské hradby přetínaly dálkovou komunikaci, v jejímţ pokračování navazuje  

za křiţovatkou Těšnov dnešní ulice Sokolovská. Ulice Na Poříčí leţí na jiţním obvodu 

někdejší Petrské čtvrti. Základem Petrské čtvrti byla předloktní osada, začleněná do nově 

zakládaného Nového Města. Při jiţní straně kostela byl zaloţen Špitálský (později Biskupský) 

dvŧr malostranských křiţovníkŧ s červenou hvězdou a dále k západu rozsáhlá špitální 

zahrada, zasahující aţ k dnešním ulicím Na Poříčí a Zlatnické. Při nově vytyčené parcelaci 

jejích okrajŧ pokračující od náměstí Republiky v rámci lokace Nového Města vznikl základ 

dnešní zástavby.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Byla provedena vizuální prohlídka lokality včetně fotodokumentace. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Záměr se nachází v ochranném pásmu praţské památkové rezervace, a to zejména 

Památková rezervace v hl. m. Praze – Městská památková rezervace a Památková zóna Karlín 

– Městská památková zóna. Budovy podél komunikací jsou převáţně historické a jejich 

poloha jednoznačně vymezuje dopravní prostor, který je téměř v celé trase z dopravního 

hlediska stísněný.  

 

 Ochranná pásma jsou určena zákonem č.458/2000 Sb., (energetický zákon). 

Zpŧsob vymezení ochranných pásem plynovodŧ (PPD a.s.) v zastavěném území určuje ust.  

§ 68 – ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 

vymezený vodorovnou vzdáleností od pŧdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo  

na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu: 
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 STL, NTL a přípojky  1m na obě strany. 

 

Ochranná pásma vodovodních řadŧ a kanalizačních stok (PVK a.s.) jsou vymezena  

v § 23 energetického zákona: 

 vodovodní řady a kanalizační stoky do DN 500mm včetně 1,5m na obě strany 

 vodovodní řady a kanalizační stoky nad DN 500mm včetně 2,5m na obě strany 

 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou 

vymezena v ust. § 46 energetického zákona. Ochranné pásmo venkovního vedení  

je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 

měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na kaţdou stranu: 

 pro napětí do 110 kV včetně  1m po obou stranách od krajního kabelu 

 

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení upravuje zákon č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonŧ. Telekomunikační 

zařízení, které se organizace spojŧ, vojenská správa nebo organizace ministerstva vnitra 

rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato pásma vymezuje jmenovitě příslušný 

orgán územního plánování. Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení 

se zjistí u správce příslušného zařízení, případně u územně příslušného orgánu územního 

plánování: 

 zařízení vlastní telekomunikační držitele licence 1m po obou stranách od krajního                                    

                                                                                               kabelu, 

 podzemní telekomunikační vedení    1,5m po obou stranách od krajního  

                                                                                               vedení. 

 

  V dané lokalitě se nachází značné mnoţství podzemních inţenýrských sítí, které 

nebudou danou stavbou zásadním zpŧsobem dotčeny. Před zahájením stavebních prací  

je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyčení všech sítí od jejich správcŧ a veškeré stavební 

práce v jejich blízkosti provádět s ohledem na příslušná ustanovení o práci v jejich 

ochranných pásmech a podmínek správcŧ příslušných sítí. 
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Poţadavky na umístění stromkŧ 

Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu: 

Vodovod    1,5 m 

1,0 m při obnově a s pouţitím technických opatření 

Kanalizace    3,0 m bez omezení 

1,5–3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s pouţitím technických 

opatření 

1,0 m pro přípojky s pouţitím technických opatření 

Plynovod    2,5 m 

1,5 m s pouţitím technických opatření 

1 kV     1,0 m 

0,5 m s pouţitím technických opatření 

22 kV     1,5 m 

1,0 m s pouţitím technických opatření 

110 kV   3,0 m 

Teplovod    2,5 m 

Veřejné osvětlení (kabely)  1,0 m 

         0,5 m s pouţitím technických opatření 

5,0 m vzdálenost patky stoţáru, vţdy však mimo výsadbovou 

plochu 

Elektronické komunikace    1,0 m 

0,5 m s pouţitím technických opatření 

Kolektor    3,0 m pro kolektory s nadloţím menším neţ 5 m 

1,5 m pro kolektory s nadloţím menším neţ 5 m a s pouţitím 

technických opatření 

 

V případech, kdy se sítě ukládají dříve neţ plánovaný strom, se za technická opatření 

povaţuje: 

a) pokládka sítí do chrániček, 

b) uloţení protikořenové zábrany v úseku kořenového prostoru a trasy sítě. 

 

V intravilánu norma ČSN 73 6110 udává: při „výsadbě i následné údržbě je nutno zajistit, aby 

stromy a keře ani při plném vzrůstu nezasahovaly svými větvemi do dopravního prostoru, 
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nebránily rozhledu a nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje 

veřejného osvětlení.“ 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Řešené území zasahuje svou částí do záplavového území s nejvyšší zaznamenanou 

přirozenou povodní, pro prŧtoky ze srpna 2002 (Q2002) a aktivní zónou pro prŧtoky  

s periodicitou 100 let. Toto vymezené záplavové území se dělí na jednotlivé kategorie 

s diferencovaným zpŧsobem vyuţití. Ulice Na Poříčí je území určené k ochraně v kategorii A 

1) zajišťované městem. 

V záplavovém území určeném k ochraně (A): 

 lze umisťovat všechny stavební záměry v souladu s funkčním vyuţitím ve 

smyslu legendy schváleného plánu. Stavební záměry však mohou být 

realizovány následně po realizaci ucelené části trvalých protipovodňových 

opatření v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem a zajištění mobilních 

protipovodňových opatření proti prŧtokŧm ve vodním toku, včetně zařízení 

proti zaplavení odpadními a sráţkovými vodami.  

Obrázek a legenda k záplavovému území jsou součástí přílohové části (příloha č. 1). 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv na odtokové podmínky v území 

Hlukové zatíţení fasád nejbliţší chráněné zástavby bez úprav a časového omezení 

doby provozu strojŧ a bez pouţití tišících typŧ strojŧ by docházelo k překročení hygienického 

limitu 65dB/A u obytné zástavby. Je nutné provést akustické úpravy, které musí být 

dodrţovány, zejména:  

- provést časové omezení provozu strojŧ (fréza, rozbrušovačka, kotoučová pila, 

nakladač, sbíjecí kladivo, vibrační válec, finišer atd.) v místech u sousedící obytné 

zástavby, 

- pouţívat mobilní protihlukové zástěny ke strojŧm (fréza na asfalt, rozbrušovačka, 

kotoučová pila, podbíječka), 

- pouţít stavební mechanismy s nízkou hlučností (nakladač, rypadlo, sbíjecí kladivo, 

kompresor), 

- veškeré hlučné práce v blízkosti obytné zástavby je nutno provádět v omezené časové 

době pracovní dny od 8 – 12 a od 13 – 16 hodin, tedy v době s pozdějším ranním 

začátkem a s dobou polední přestávky. Hlučné práce o víkendech a státních svátcích 

jsou zakázány, 
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- v době, kdy strojní zařízení nejsou vyuţívána (např. čekají na další práce) je nutno 

vţdy u všech strojních zařízení (včetně nákladních automobilŧ) vypínat motor, 

- je nutné seznámit pracovníky stavby s časovým omezením hlučných prací. 

 

Po dokončení stavby dojde ke sníţení hluku omezením rychlosti na 30 km/h  

a u varianty B sníţení hluku podpoří pěší zóna s vyloučením dopravy, kromě zásobování, 

taxisluţby a vozidel integrovaného záchranného systému. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Ţádné poţadavky na asanace a kácení dřevin nejsou kladeny. Bourací práce budou 

spočívat v odstranění stávajících zpevněných ploch, městského mobiliáře a odbourání 

stávajících podkladních vrstev. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených  

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Není vyţadován zábor zemědělského pŧdního fondu a pozemkŧ k plnění funkce lesa. 

Územně technické podmínky se navrhovaným záměrem nemění. Současný účel ani uţívání 

stavby předloţený projekt nemění.  

 

h) Územně technické podmínky 

Územně technické podmínky se navrhovaným záměrem nemění. 

 

5.1.2  Celkový popis stavby 

a) Účel užívání stavby 

Současný účel ani uţívání stavby předloţený projekt nemění.  

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešená studie prostoru ulice Na Poříčí se nachází v plně urbanizovaném, 

stabilizovaném území Praţské památkové rezervace. Pro dané území nebyl vydán regulační 

plán, existuje pouze koncept Petrská. Regulace území je dána pouze platným územním 

plánem hl. m. Prahy. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení.  
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Cílem urbanistické kompozice je dodrţet zásady utváření krásného, zdravého, 

charakterově pestrého a přitaţlivého prostředí v krajině, sídelních celcích a sídlech, které 

uspokojí měnící se potřeby lidí. U obou řešených variant je navrţena výsadba stromkŧ pro 

zvýšení atraktivity městské scény. Zeleň je významnou součástí prostředí, ve kterém ţijeme. 

Mezi pozitiva zeleně patří vliv na ţivotní prostředí, estetická funkce, klimatická funkce a také 

příznivě pŧsobí na zklidňování dopravy.  

 

Koruna navrţených stromkŧ musí začínat v min. výšce 2,2 m,  prŧměr koruny bude 

max. 2,5 m vzhledem k jejich umístění. Vhodnou dřevinou je Pyrus calleryana "chanticleer", 

neboli hrušeň Calleryova, která nemá plody. Dŧvodem výběru je velice bohaté kvetení čistě 

bílými květy v první polovině jara, sytě zelené a lesklé listy v létě, které se mění  

do nápadných odstínŧ bronzové, zlaté a sytě šarlatově červené na podzim.  

 

Ve variantě B jsou pro optické scelení celého prostoru ulice navrţeny zatravněné 

plochy, které kolmo přecházejí přes tramvajové těleso. V místech, kde přes kolejiště přechází 

pás zeleně, bude poloţen zatravněný kámen. 

 

Dominantu celého prostranství bude tvořit vodní prvek s fontánou a kamennou 

mozaikou, která zvýší atraktivitu navrţené pěší zóny. 

 

 architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Chodníky i vozovka jsou nedílnou součástí interiéru městské zástavby a celého 

organismu města. V historickém prostředí musí být respektováno pouţití pŧvodních 

mramorových, křemencových a ţulových dlaţeb i obrubníkŧ v odpovídajících vzorech  

a velikostech, s dŧrazem na ponechání pŧvodních, ručně opracovaných prvkŧ.  

 

Tvarová kompozice zadláţdění respektuje vzory charakteristické pro Nové Město. 

Rámy tmavé dlaţby podtrhují myšlenku scelení prostoru optickým propojením pravé a levé 

strany ulice. 

 

c) Bezbariérové užívání stavby 

Záměr je zpracován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, zejména s přílohou č. 2, která 

obsahuje konkrétní technické poţadavky zabezpečující bezbariérové uţívání pozemních 
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komunikací a veřejného prostranství. Dŧraz je kladen na bezpečné uţívání komunikace včetně 

nového návrhu bezbariérových úprav přechodŧ a nástupišť městské hromadné dopravy. 

 

Splněny jsou zejména následující poţadavky: 

- Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 

bezpečnostních odstupŧ. 

- Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší neţ 20 mm. 

- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %)  

a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). 

- Překáţky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový 

prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy 

musí být osazeny tak, aby byl zachován prŧchozí prostor podél přirozené vodicí linie 

šířky nejméně 1500 mm. 

- Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat nejvíce přes 

dva protisměrné jízdní pruhy neboli přes dvou pruhovou obousměrnou komunikaci. 

Přechod pro chodce přes dva souběţné jízdní pruhy před křiţovatkou, z nichţ jeden je 

pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích 

je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. 

Uvedené poţadavky platí obdobně také pro místa pro přecházení. 

- Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací se navrhují vţdy přes dva nebo více 

jízdních pruhŧ. Na nově navrhovaných komunikacích je max. délka neděleného 

přechodu pro chodce se světelným řízením mezi jeho obrubami v ose přecházení 9500 

mm. 

- Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového 

pásu musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. 

- Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím 

pásem přechodu. 

- Koridory pro přecházení tramvajového pásu se vybavují varovnými a signálními pásy 

odsazenými o 0,3 m od varovných pásŧ. 

- Nástupiště veřejné dopravy musí umoţňovat uţívání osobami s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace. Přístup přes vozovku musí být po přechodu pro chodce. 

Nástupiště autobusŧ musí mít výšku 200 mm. 

- Nástupiště autobusŧ, trolejbusŧ a tramvají se vybavují vodicí linií a signálním pásem. 

Signální pás označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří 
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vozidel veřejné dopravy, resp. k označníku zastávky. Na nástupních ostrŧvcích  

se směrem k místu pro přecházení a na okraji nástupiště tramvajové zastávky  

se zvýšeným pojíţděným mysem se zřizuje také varovný pás. 

- Výškový rozdíl chodníku oproti vozovce je 20 mm pro vytvoření varovných  

a signálních pásŧ budou pouţity výrobky (dlaţby) odlišného povrchu od ostatních 

pouţitých výrobkŧ (dlaţeb) vţdy v kontrastní barvě oproti okolnímu povrchu  

a s výstupky vnímatelnými nášlapem či slepeckou holí. 

- Staveniště bude ohraničeno tyčovým zábradlím splňujícím poţadavky na pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Lávky přes výkopy musí být široké 

nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít 

opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 aţ 250 mm nad 

pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  

 

Základními prvky úprav pro osoby, které nemohou svŧj pohyb a orientaci kontrolovat 

vizuálně, jsou: vnímání a omezování odchylek od přímého směru, odhad vzdálenosti, odhad 

úhlŧ, vnímání sklonu a zakřivení dráhy, zjišťování překáţek a jejich obcházení, posilování 

stability, rozvoj sluchového vnímání a postup při ztrátě kontaktu s vodicí linií nebo 

orientačním bodem. Hlavními informačními prvky jsou prvky hmatové (kontaktní)  

a doplňující informace akustické. Pro definování tras je nejdŧleţitější: jednoduché a přehledné 

uspořádání prostoru (tras), zabezpečení těchto tras, tzn. informovat zrakově postiţené o všech 

nebezpečných a nepřístupných místech v blízkosti trasy (stavební úpravy zjistitelné technikou 

bílé hole, případně nášlapem) a hmatné označení orientačně dŧleţitých míst a zajištění pokud 

moţno přirozených vodicích linií u výběrových tras. Nejdŧleţitějším principem úprav pro 

zrakově postiţené jsou opakovaná řešení se shodnými uţivatelskými vlastnostmi. 

 

d) Bezpečnost při realizaci užívání stavby 

Při provádění stavebních prací musí být dodrţovány veškeré předpisy týkající se 

ochrany ţivota a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

zák. č. 362/2007 Sb.; dále zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ (stavební 

zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN EN. 
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Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit 

podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude  

i technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu prací k dispozici na stavbě.  

Pracovní postup musí stanovit poţadavky na provádění stavebních prací při dodrţení 

zásad bezpečnosti práce. 

Kaţdý pracovník musí být prokazatelně seznámen a proškolen z bezpečnostních 

předpisŧ. O školení zaměstnancŧ musí být veden deník. Při stavbě musí být respektovány 

předpisy o bezpečnosti práce.  

Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při uţívání.  

 

e) Základní technický popis staveb 

Technologický pokyn pro zřizování dláţděných krytŧ na pozemních komunikacích. 

Nerovnost povrchu podkladu pod dláţděné kryty nesmí překročit v podélném směru více neţ 

20 mm, v příčném směru více neţ 15 mm. Odchylky od příčného sklonu nesmí překročit 

0,5 %. Horní vrstva podkladu vozovky nebo chodníku musí být zhotovena ve sklonu, který 

zabezpečuje dostatečný odtok vody z konstrukce.     

 

Zadláţdění vjezdŧ bude provedeno ze ţulových kostek o velikosti 160x160x240 mm. 

Podklad bude tvořit štěrkodrť frakce 0/63, který bude překryt betonem tl. 150 mm. Samotné 

kostky budou kladeny do cementové malty. Šířka spár bude max. 10 mm.  

 

        Chodník bude proveden ze ţulových a křemencových kostek o rozměrech 

60x60x60 mm. Podklad bude tvořit štěrkodrť frakce 0/32, který bude překryt betonem tl.  

100 mm. Samotné kostky budou kladeny do vápenocementové malty. Šířka spár bude max.  

5 mm.  

 

        Tramvajový pás bude proveden z „kočičích hlav“ o velikosti 160x160x240 mm. Podklad 

bude tvořit štěrk frakce 32/63, který bude překryt betonem o tloušťce 250 mm. Samotné 

kostky budou kladeny do cementové malty. Šířka spár bude max. 10 mm. 
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Technologický postup pro zřizování stabilizovaných podkladŧ na pozemních 

komunikacích. Stabilizace znamená zpŧsob úpravy, směsi zemin nebo jiného zrnitého 

materiálu pouţitím pojiva pro získání poţadované pevnosti a odolnosti.  

 

Úprava podkladu 

Vrstvu stabilizace lze klást přímo na podloţí. Šířka podkladu pod stabilizaci musí být 

větší minimálně o tloušťku pokládané vrstvy na kaţdou stranu.    

 

Podmínky pokládky 

Pokládka stabilizace se nesmí, bez zvláštních opatření, provádět při teplotách niţších 

neţ 5 
°
C a za deštivého počasí. Při teplotě niţší neţ 5 

°
C nebo při teplotách nad 30 

°
C je 

potřeba provést zvláštní opatření, např. přidat přísady sniţující teplotu zmrznutí, zvlhčováním 

chránit směs před nadměrným vysycháním atd.  

 

Rozprostírání  

Směs stabilizace se podle velikosti plochy a podle poţadavkŧ na rovnost povrchu 

vrstvy mŧţe rozprostírat pomocí celé řady mechanizmŧ (nakladač, dozer, grejdr, finišer). 

Tloušťka pokládané vrstvy stabilizace je z technologického hlediska omezena na minimální 

tloušťku 100 mm, naopak maximální tloušťka musí být přímo úměrná pouţitým hutnícím 

prostředkŧm. Maximální tloušťka se pohybuje podle typu stabilizace v rozmezí 250-300 mm. 

Při rozprostírání je potřeba maximálně dbát na dodrţení rovinatosti kladené vrstvy a na 

nepoškození podloţí nebo podkladu, na němţ je vrstva rozprostírána.  

 

Zhutňování 

Po rozprostření a urovnání vrstvy stabilizace je nutno ihned začít se zhutňováním. 

Hutnění musí být dokončeno do tří, respektive do šesti hodin po vyrobení směsi stabilizace. 

Zhutňuje se do dosaţení předepsané objemové hmotnosti v celé tloušťce zhutňované vrstvy. 

Druh a počet zhutňovacích prostředkŧ je volen podle velikosti akce a nároku na dokonalé 

hutnění.  
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Ošetřování a ochrana povrchu 

Vrstvu stabilizace je nutné v době zrání, tedy po dobu 7 aţ 10 dnŧ chránit vhodným 

zpŧsobem před vypařováním vody a mechanickým poškozením vrstvy. Ošetření povrchu se 

provádí např. kropením vodou, vhodným postřikem, přikrytím plastikovou folií nebo vlhkými 

tkaninami. Proti mechanickému poškození je třeba staveniště řádně zahradit zábranami.  

Po uplynutí 7 dnŧ je moţné provádět další vrstvu nebo zatíţit stabilizaci nezbytnou 

technologickou dopravou. Stabilizace nesmí být přes zimu zanechána bez jakéhokoliv krytu. 

    

Zatravněný kámen bude uloţen do drtě 4/8 který bude překryt betonem o tloušťce  

250 mm. Samotný prefabrikát bude kladen do cementové malty. Díly budou vyplněny 

zeminou s travním semenem. 

 

Pokládáním dlaţeb by nemělo dojít ke kontaktu se stávající technickou 

infrastrukturou, zejména s SDK kabely, které se ukládají do hloubky 400 mm. V případě 

nutnosti budou sítě chráněny betonovými ţlaby TK nebo přeloţkou kabelu. 

 

f) Požárně bezpečnostní řešení 

Příjezd poţárních vozidel (§ 41, odst. 2, písm. j) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) do 

blízkosti všech objektŧ musí být zachován, a to do vzdálenosti max. 20 metrŧ od všech 

východŧ z únikových cest. Dle čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 se za přístupovou komunikaci 

povaţuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro 

projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110. Je-li 

přístupová komunikace v určitých úsecích navrţena jako jednopruhová (jeden jízdní pruh), 

musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; je-li navrţeno 

více pruhŧ, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na jednom jízdním pruhu.  

 

U všech stávajících objektŧ je nutno dodrţet jejich koncepci poţární bezpečnosti 

(vyplývající vţdy z projektu Poţární bezpečnosti stavby), týkající se případných nástupních 

ploch. Ty musí:  

 navazovat na přístupové komunikace; 

 mít šířku nejméně 4,0 m; 
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 být odvodněny a zpevněny alespoň k jednorázovému pouţití vozidlem, jehoţ tíha na  

nejvíce zatíţenou nápravu je nejméně 100 kN; plocha má mít sklon v jednom směru       

(zpravidla podélném) nejvýše 8 %, ve druhém nejvýše 4 %; 

 být situovány podél nebo kolmo k nejdelší straně prŧčelí tak, aby byl v kaţdém podlaţí 

umoţněn zásah z výsuvného automobilového ţebříku nebo z poţární plošiny přiléhajícímu        

prŧčelí poţárních úsekŧ; u objektŧ s členitým pŧdorysem musí být kaţdé místo v pŧdorysu        

podlaţí vzdáleno nejvýše 40 m od nejbliţšího otvoru v prŧčelí (velikost otvoru umoţňujícího 

vedení protipoţárního zásahu je nejméně 0,8 x 1,5 m), dosaţitelného z poţárního ţebříku 

nebo poţární plošiny. Pokud jsou u jednotlivých přilehlých objektŧ tyto nástupní plochy 

jejich koncepcí poţární bezpečnosti zřízeny, na těchto komunikacích, resp. zpevněných 

plochách, se předpokládá dopravní omezení – svislé dopravní značení: Zákaz stání, příp. 

s dodatkovou tabulkou únosnosti, apod.  

 

Zásobování poţární vodou (§ 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):  

 v rámci navrhovaných úprav je nutno zachovat plnou funkčnost všech stávajících vnějších 

odběrních míst.  

 

5.1.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Uvaţuje se posun VO ve stávající stopě kabelu. Nevzniká ţádné nové připojení 

objektu na komunikaci. 

 

5.1.4  Dopravní řešení 

a) Stávající stav 

V úseku Náměstí Republiky – Havlíčkova je doprava v klidu řešena placeným 

parkovacím stáním v počtu 2 parkovací stání a stání vyhrazená pro rezidenty MČ Praha 1 

v počtu 24 parkovacích stání. 

V úseku ulic Havlíčkova – Biskupská je vyhrazeno pouze pro placená parkovacích 

stání v počtu 36 parkovacích stání. 

Úsek ulic Biskupská – Na Florenci disponuje pouze se stáním vyhrazeným pro 

rezidenty MČ Praha 1 v počtu 5 parkovacích stání. 
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b) Varianta A 

V úseku Náměstí Republiky – Havlíčkova je navrţeno 30 parkovacích stání, v úseku 

ulic Havlíčkova – Biskupská je počítáno opět s 30 parkovacími místy a v úseku ulic 

Biskupská – Na Florenci je zachováno 5 parkovacích stání.  

Celkový úbytek činí 2 parkovací stání. 

c) Varianta B 

V úseku Náměstí Republiky – Havlíčkova je navrţeno 30 parkovacích stání, v úseku 

ulic Havlíčkova – Biskupská a v úseku ulic Biskupská – Na Florenci není počítáno s ţádným 

parkovacím stáním.  

Celkový úbytek činí 37 parkovací stání. 

Úbytek parkovacích stání je moţné, dle předběţných posouzení nahradit kapacitami na 

přilehlých parkovištích, kterými jsou OD Palladium (620 stání), pasáţ U Hájkŧ (100stání), 

OD Florentinum (600stání). 

 

5.1.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Stávající stav – zeleň 

V úvodu pěší zóny při Palladiu bylo vysazeno pět stromŧ. 

b) Varianta A 

Výsadba stromkŧ je plánovaná převáţně podél jiţní strany ulice v celkovém počtu  

21 ks a na severní straně v počtu 12 ks stromkŧ. Na jiţní straně je to celkem pět stromkŧ v 

řadě naproti vstupu do OC Palladium, pokračuje jeden samostatný stromek a dále pak dva 

stromky při Paláci YMCA. Za křiţovatkou s Havlíčkovou ulicí bude na pravé i levé straně 

přechodu pro chodce vysazen jeden stromek, naproti hotelu Imperial bude vysazen jeden 

stromek, naproti OD Bílá Labuť bude vysazeno pět stromkŧ v řadě, dále před křiţovatkou 

v Biskupské ulici dva stromky a před hotelem AXA tři stromky. Na severní straně ulice bude 

umístěn jeden stromek mezi hotelem IBIS a ATLANTIC, při hotelu ATLANTIC budou 

vysazeny 3 stromky, před křiţovatkou s ulicí Biskupská budou vysazeny čtyři stromky v řadě, 

v blízkosti pasáţe u Hájkŧ budou vysazeny tři stromky v řadě a jeden samostatný stromek. 
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c) Varianta B 

Výsadba volného stromořadí po jiţní straně ulice je doplněna na severní straně 

v omezené míře prostřídanými stromy, osazenými do atypických rabat, v rovině chodníku 

jsou zatravněné plochy místy přecházející přes tramvajovou trať. Aţ po křiţovatku s ulicí 

Zlatnická je výsadba shodná s variantním řešením A. Od křiţovatky ul. Zlatnické začíná nově 

navrţená pěší zóna s větším podílem zeleně. Jeden samostatně stojící stromek naproti hotelu 

Imperial bude doplňovat zelený pás vedoucí k hotelu Imperial, ve kterém budou na jiţní 

straně osazeny 2 stromky. V blízkosti Legiobanky budou vysazeny čtyři stromky v řadě. Před 

OD Bílá Labuť budou vysazeny 3 stromky v řadě, před nimiţ bude opět zelený pás. Malá 

zelená plocha s jedním stromkem vznikne za OD Bílá Labuť. Samostatná zelená plocha, před 

níţ budou 2 stromky, vznikne před křiţovatkou s ulicí Biskupská. Přímo naproti křiţovatce 

bude osazen jeden stromek. Před hotelem AXA budou vysazeny 3 stromky v řadě. Na severní 

straně ulice je opět stejné řešení zeleně jako ve variantě A aţ po křiţovatku s ulicí Zlatnická. 

Mezi hotelem Imperial a Legiobankou bude osazen jeden stromek. Naproti Legiobance budou 

3 stromky. Malý zelený pruh vznikne před křiţovatkou s ulicí Biskupská a jeho těsné blízkosti 

budou 3 stromky v řadě. V blízkosti pasáţe u Hájkŧ budou vysazeny tři stromky v řadě  

a jeden samostatný stromek. 

 

d) Stávající stav - mobiliář 

Řešení parteru postrádá jednotu, zejména co se týče odpadkových košŧ, sloupŧ, 

osvětlení nebo patníkŧ. 

 

e) Varianta A 

Při jiţní straně ulice mezi nově vysazenou zelení naproti vstupu do OC Palladium 

budou tři lavičky s větším rozestupem. Naproti OD Bílá Labuť budou v místě navrţených 

stromkŧ osazeny dvě lavičky, dále pak před křiţovatkou s ulicí Biskupská bude umístěna 

lavička mezi stromky. Jedna lavička bude umístěna mezi stromky před hotelem AXA.  

Při severní straně ulice na stávající zeleň plynule naváţí dvě lavičky posazené dále od sebe. 

Jedna lavička bude umístěná mezi stromky před křiţovatkou s ulicí Biskupská. Dvě 

samostatně stojící lavičky budou osazeny naproti pasáţi U Hájkŧ. Odpadkové koše, sloupky a 

patníky budou sjednoceny.  
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f) Varianta B 

Toto řešení klade dŧraz na nově vzniklou pěší zónu, kde jsou zatravněné plochy 

společně se stromky, v jejichţ blízkosti budou umístěny lavičky. Dominantu pěší zóny tvoří 

vodní prvek větších rozměrŧ s moţností sezení, který je umístěn před Legiobanku. Vodní 

prvek nahrazuje pŧvodní zdobenou dlaţbu. První lavička je umístěna při jiţní straně naproti 

hotelu Imperial v těsné blízkosti stromku. Čtyři lavičky budou lemovat zelený pás na jiţní  

a severní straně před OD Bílá Labuť. Další dvě lavičky navazující na sebe budou při jiţní 

straně ulice v blízkosti paláce ARCHA. Malá zelená plocha lemovaná lavičkami při západní  

a východní straně uprostřed s jedním stromkem vznikne za OD Bílá Labuť. 

 

5.1.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Podle stavebního zákona budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající 

poţadavkŧm ţivotního prostředí. Je nutno dbát zejména na: 

- omezení hlučnosti na stavbě; 

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty. 

 

Při nakládání s odpady je nutné dodrţovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění 

zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ, ve znění pozdějších 

předpisŧ, vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku  

č. 381/2001 Sb. v platném znění (katalog odpadŧ). 

 

V území stavby se nenachází ţádný ze skladebných prvkŧ územního systému 

ekologické stability. Prvek ţádné úrovně (nadregionální, regionální, lokální) není v zájmovém 

území vymezen ani navrţen. V území, dotčeném výstavbou, není lokalizován ţádný 

významný krajinný prvek, chráněný zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové 

dopravy nebude provozována v době nočního klidu z dŧvodu ochrany ţivotního prostředí. 

Denně bude mokrou cestou prováděn úklid všech prostor dotčených stavbou, zejména pak 

chodníkŧ přilehlých k nemovitostem, vozovky a v okolí záborŧ veřejného prostranství, 

v okolí ploch zařízení staveniště. Z dŧvodu omezení prašnosti bude pouţit pouze kompresor 

na elektrický pohon, v případě nedostatku příkonu elektrické energie bude nutno poţádat  

o povolení pouţití naftového kompresoru, agregátu (ţádost je nutné předloţit v dostatečném 
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předstihu před zahájením stavby). Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu je nutné 

dbát, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 

 

Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonŧ, v platném znění, a to ani zjišťovacímu řízení. 

 

5.1.7  Ochrana obyvatelstva 

Navrţená stavba neprochází územím, kde je stanovena MHMP zóna havarijního 

plánování (dle zákona č. 59/2006 Sb.). Z tohoto dŧvodu nedochází k ovlivnění řešení zásad 

prevence závaţných havárií dle vyhlášky č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence 

závaţných havárií.  

 

5.1.8  Zásady organizace výstavby 

a) Zemní práce 

Obsahem zemních prací budou především výkopové práce pro uloţení nových 

konstrukčních vrstev komunikace. V případě zemních prací je nutné před zahájením 

výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních sítí a při výkopových pracích provádět 

výkopy ručně. Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech 

při provádění stavebních prací a o poţární ochraně. 

 

b) Nakládání s odpady 

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními 

odpady v souladu s výše uvedeným zákonem o odpadech, zajistit jejich třídění a následné 

předání oprávněné osobě. Všechny odpady, vzniklé při provádění stavebních prací, budou 

likvidovány v souladu s platnou vyhláškou, která stanoví systém shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ a systém nakládání  

se stavebním odpadem. 

O odpadech bude vedena prŧběţná evidence. Vyuţitelné stavební odpady budou 

předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na vyuţívání stavebních odpadŧ. 

Ostatní nevyuţitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné 

osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadŧ (na skládku). Kopie dokladŧ o předání 

odpadŧ z výstavby k vyuţití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ zakládat do 
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stavební dokumentace a archivovat po dobu pěti let. Na stavbě bude vedena prŧběţná 

evidence odpadŧ, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, mnoţství). 

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné mnoţství nádob na ukládání 

odpadŧ, aby nedocházelo k úniku odpadŧ (odnášení plastových fólií větrem atd.) 

 

c) Bezpečnost práce 

Zaměstnavatel, který provádí stavební nebo montáţní práce, zajistí vybavení 

pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 

pracoviště náleţitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodrţovat další poţadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiţ jsou: 

a) udrţování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) zajištění poţadavkŧ na manipulaci s materiálem, 

d) předcházení zdravotním rizikŧm při práci s břemeny, 

e) provádění kontroly před prvním pouţitím, během pouţívání, při údrţbě a pravidelném 

provádění kontrol strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí během pouţívání  

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví, 

f) splnění poţadavkŧ na odbornou zpŧsobilost fyzických osob konajících práce  

na staveništi, 

g) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravkŧ  

a materiálŧ, 

h) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadŧ, 

i) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytkŧ materiálŧ, 

j) přizpŧsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 

k) předcházení ohroţení ţivota a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdrţovat na staveništi, 

l) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

m) předcházení rizikŧm vzájemného pŧsobení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 

n) vedení evidence přítomnosti zaměstnancŧ a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 
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o) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohroţení ţivota nebo poškození zdraví, 

p) dodrţování bliţších minimálních poţadavkŧ na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 

prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 

vedení, plynovodŧ, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, ţe se v těchto 

pásmech nacházejí a také o zpŧsobu práce v těchto pásmech. 

 

Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při 

pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby 

nemohlo dojít ke škodám na majetku. 

 

d) Zajištění staveniště 

U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetrţité technologické návaznosti 

(např. výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé 

práce, se staveniště ohrazuje dvou tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí 

bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného 

nebezpečí. Místa, kde tento systém zabezpečení není moţný, se musí zajistit buď řízením 

provozu, nebo střeţením pověřenou osobou. 

5.3 Situační výkresy 

Viz výkresová část diplomové práce. 

5.4 Výkresová dokumentace 

Viz výkresová část diplomové práce. 

5.5 Dokladová část 

 Soulad s dotčenými orgány státní správy a splnění jejich poţadavkŧ. Není předmětem 

této diplomové práce. 
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5.6 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů  

Tvoří samostatnou přílohu diplomové práce. 

 

Prŧvodní a souhrnná technická zpráva byla přiměřeně koncipována podle prováděcí 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah a obsah jednotlivých částí byla 

přizpŧsobena druhu a významu stavby a podmínkám v území. 
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6 Stručné ekonomické zhodnocení 

 

Orientační propočet nákladŧ byl stanoven na základě Cenových ukazatelŧ pro rok 

2014, který je dostupný na internetových stránkách <http://www.stavebnistandarby.cz>. 

Účelem stavebních úprav bylo rozšíření pěších komunikací, vytvoření zatravněných ploch, 

výsadba stromŧ a doplnění mobiliáře.  

 

Varianta A 

Tato varianta vychází z poloţek: 

HSV – Práce a dodávky HSV v částce 26.272 650,- Kč (Zemní práce, Komunikace a Ostatní 

konstrukce a práce – bourání) a OST – Ostatní v částce 1.775 600,- Kč.  

Celkové náklady za stavbu činí 32.358 350,- Kč bez DPH. 

Podrobnější rozpis poloţek viz Příloha č. 2 (Varianta A). 

 

Varianta B 

Varianta vychází z poloţek:  

HSV – Práce a dodávky HSV v částce 30.199 600,- Kč (Zemní práce, Komunikace a Ostatní 

konstrukce a práce – bourání) a OST – Ostatní v částce 2.158 750,- Kč.  

Celkové náklady za stavbu činí 28.048 250,- Kč bez DPH. 

Podrobnější rozpis poloţek viz Příloha č. 2 (Varianta B). 
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7 Závěr 

 

Diplomová práce byla zpracována na téma regenerace uličního prostoru Na Poříčí 

v Praze 1 od náměstí Republiky ke křiţovatce s ulicí Na Florenci. Práce byla vyhotovena  

ve dvou variantách.  

První varianta A návrhu měla za cíl především sjednotit charakter této významné 

komunikace. Přestoţe organizace dopravy zŧstala zachována, pŧsobení uličního prostoru  

se změnilo. Parkovací stání s novou výdlaţbou opticky rozšířili chodníky, prostor  

se zabydlel doplněním mobiliáře. Nová výsadba stromŧ, byla řešena tak, aby při prŧhledech 

vznikal dojem zelených linií při současném zachování co největšího počtu podélných 

parkovacích stání.  

 Jízdní pruhy pro automobily podél zastávky MHD Bílá Labuť jsou nově vydláţděné  

a srovnané do úrovně nástupních ostrŧvkŧ. Vznikl tak ucelený prostor s předností chodcŧ. 

 

Ve variantě A byl navrţen mobiliář shodný s prvky na pěší zóně na náměstí Republiky 

– historické sloupy veřejného osvětlení, patníky, odpadkové koše a lavičky, které v ulici  

Na Poříčí v současné době zcela chybí. Návrh obsahuje nezbytné povrchové úpravy pro 

bezpečný pohyb osob s omezenou schopností orientace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Varianta A, Zdroj: autor 
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Alternativou bylo ověření moţnosti rozsáhlejších úprav území, zejména vytvoření pěší 

zklidněné plochy s vyloučením dopravy v místech s největším podílem obchodních  

a společenských aktivit.  

 

Mezi ulicemi Havlíčkova a Biskupská bylo navrţeno scelení prostor do jedné výškové 

úrovně, pěší zóna s provozem městské hromadné dopravy a limitovaným prŧjezdem 

automobilové dopravy (zásobování). Ostatní doprava byla odkloněna ulicemi Zlatnická, 

Petrská a Biskupská, resp. Na Florenci. Zrušená parkovací stání byla dle předběţného 

posouzení nahrazena kapacitami na přilehlých parkovištích (OD Palladium, OD Kotva, pasáţ 

U Hájkŧ, Florenc – celkem 1180 parkovacích stání). Cílem zásahu bylo pozdvihnout ulici  

Na Poříčí na plnohodnotný veřejný prostor odpovídající historickému významu i kumulaci 

městských aktivit. 

 

 Architektonické řešení kladlo dŧraz na vytvoření pobytové platformy, která  

je rozloţena mezi protilehlé domovní fronty. Povrch je tvořen z několika typŧ dlaţeb, mezi 

nimiţ se objevují zatravněné plochy, místy přecházející i přes tramvajovou trať, které vnáší 

zeleň i do úrovně parteru. Vše v kompozici ortogonálních útvarŧ neformálně řazených po celé 

ploše. Rámy tmavé dlaţby podtrhují myšlenku scelení prostoru optickým propojením pravé  

a levé strany ulice. V blízkosti zelených travnatých pásŧ budou osazeny prvky mobiliáře – 

lavičky a odpadkové koše. Zvýšení atraktivity městské scény zajistí nově vysazené stromy 

tvořící zelené linie v prŧhledech. Rozšíření chodníku před Legiobankou umoţní umístění 

rozlehlejšího vodního prvku - fontány, která dominuje celému prostranství  

a přináší městskému prostředí vyšší pobytovou kvalitu. 

 

Okolí zastávky MHD Bílá Labuť je v maximální moţné míře přizpŧsobeno chodcŧm, 

automobily zde projíţdějí pouze jednosměrně. 

 

 

Obr. 41 Varianta B, Zdroj: autor 
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Příloha č. 1  Výřez z územního plánu 

 vymezení funkčních ploch 

 

 

Situace – vymezení funkčních ploch z hlediska územního plánu s vyznačením řešeného území  

LEGENDA: 
ZÁVAZNÉ PRVKY 

POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ 

 

OBYTNÁ                                                  

 
 

 PŘÍRODA, KRAJINA A ZELEŇ 

 
 

PŘEKRYVNÁ ZNAČENÍ 

 

 
DOPRAVA 

 

 
 

PRVKY MAPOVÁHO DÍLA 

 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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 doprava 

 
Situace – doprava s vyznačením řešeného území 

LEGENDA: 
KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 

ZÁVAZNÉ PRVKY 

 

POVRCHOVÁ ÚSEKY 

  
 

HROMADNÁ DOPRAVA 

  

  

  

  

  
 

 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

   
 

ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

  
 

DOPRAVNÍ POLOCHY 

  
 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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 kolektory 

 
Situace – kolektory s vyznačením řešeného území 

 

LEGENDA: 
PŘENOS INFORMACÍ A KOLEKTORY 

ZÁVAZNÉ PRVKY 

   

   

   

   

     

     
 
LIMITY 

  
 
PRVKY MAPOVÁHO DÍLA 

  

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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 záplavová území 

    
     Situace – záplavová území s vyznačením řešeného území 

 

LEGENDA: 

KATEGORIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ VODNÍCH TOKŦ 

ZÁVAZNÉ PRVKY 

    

       

       

  

   
 

PRVKY MAPOVÁHO DÍLA 

  
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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