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ANOTACE 

Tématem projektu je studie území před železniční dráhou v Horních Počernicích. Konkrétně se jedná o tři 

dílčí prostory – přednádraží, park a viadukt. Cílem práce je navrhnout koncepci těchto lokality a také 

prostorovou vizi a charakter jednoho veřejného prostranství. Řešená oblast se nachází na východním 

okraji Prahy, konkrétně v městském obvodu Praha 9. Hlavní myšlenkou návrhu lokality přednádraží je 

vytvoření komfortního přednádražního prostoru s reprezentativním a bezpečným přístupem pro pěší. U 

parku je cílem především návrh předprostoru divadla a doplnění funkcí a možností vyžití se zachováním 

větší plochy zeleně. V okolí železničního viaduktu je snaha vytvořit bezpečnou a příjemnou cyklostezku a 

pěší cestu podél kolejí.  
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AUTORSKÁ ZPRÁVA PRO ANALYTICKOU ČÁST 

Úvod 

Řešenou oblastí je prostor před železniční dráhou v Horních Počernicích, které se nacházejí na 

východním okraji Prahy, konkrétně v městském obvodu Praha 9. Jedná se o největší pražskou čtvrť, která 

vznikla postupným slučováním obcí Horní Počernice, Chvaly, Svépravice a osad Čertousy a Xaverov. 

Tato čtvrť je tvořena rozsáhlou průmyslovou zónou, bydlením převážně v rodinných domech a také poli, 

loukami a lesy. 

Řešená lokalita se skládá ze tří dílčích prostorů, jež se všechny nacházejí jižně od železničních 

kolejí. Prvním prostorem je přednádraží v okolí vlakové stanice Praha – Horní Počernice. Druhým, směrem 

na východ, je park přiléhající k jižní hraně ulice Náchodská. Posledním prostorem, nejvýchodněji 

z řešených, je viadukt nad ulicí ve Žlíbku. 

Širší vztahy 

Horní Počernice se nacházejí na periferii Prahy a jejich zastavěná část je ze severu přibližně 

vymezena dálnicí D10 směřující na Brandýs nad Labem, ze západu je to Pražský okruh a z jihu dálnice 

D11 vedoucí směrem na Hradec Králové. Jihovýchodním směrem leží louky, pole a lesy, které se 

rozléhají na jih až pod dálnici D11 a zaujímají skoro polovinu plochy této městské čtvrti. 

Východním směrem se z Horních Počernic dostaneme již za Prahu – do Zelenče či Šestajovic, 

jižně do Běchovic, za jihozápadní hranicí se nachází Dolní Počernice, západním směrem leží Černý Most 

a na severu Satalice či Radonice. 

Touto částí Prahy 9 prochází poměrně významná a značně vytížená silnice II. třídy – Náchodská, 

která vede paralelně s dálnicí D11, a to od Černého Mostu přes Horní Počernice dále na Poděbrady až 

do Hradce Králové. 

Souběžně se zmíněnou ulicí Náchodská leží ve vzdálenosti přibližně 150 metrů severně železniční 

trať vedoucí do Nymburku, Poděbrad či Kolína. Na opačnou stranu odjíždějí vlaky v pravidelných 

intervalech do stanice Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží, kde jsou do dvaceti minut a stávají 

se tak důležitou součástí hromadné dopravy Horních Počernic. Mimo to je čtvrť protkaná sítí městských 

ale i příměstských autobusových linek, a to včetně nočních, z nichž velká část směřuje na Černý most, 

kde jsou během pár minut a zde již je konečná stanice metra B – Černý Most. 

Zástavba Horních Počernic je na sever od železniční dráhy tvořena rozsáhlými průmyslovými a 

logistickými objekty, na jih od kolejí je to především drobná rozvolněná zástavba rodinných domů místy 

narušená uskupením bytových domů nebo areálem škol či sportu. 

Horní Počernice mají svou základní občanskou vybavenost, a to včetně divadla a kulturního 

střediska. Na území této čtvrti najdeme také dva zámky. Zámek Chvaly, v západní části lokality, který 

spolu s přilehlým kostelem sv. Ludmily tvoří stavební celek a je nemovitou kulturní památkou. Tyto objekty 

jsou zrekonstruovány, přístupny veřejnosti a slouží pro galerijní a výstavní účely, ale také je možné si 

prostory pronajmou ke konání různých akcí. Při severovýchodním okraji čtvrti najdeme Zámek Čertousy, 

jež je zchátralý a nepřístupný veřejnosti. Je však také na seznamu nemovitých kulturních památek, 

stejně jako čtyři další objekty: Statek čp. 798 (Stoliňská 798/4), Brána čp. 821 (před budovou Stoliňská 

2440/8), Výklenková kaplička Panny Marie (prostranství před domem Stoliňská 838/18) a Kaple 

(Křovinovo náměstí). 

Tato část Prahy obsahuje také historická jádra původních obcí, kdy dvě leží v okolí zmiňovaných 

zámků a jsou mezi sebou propojeny důležitou kompoziční osou, kterou tvoří ulice Náchodská. 

Do území Horních Počernic zasahuje několik ochranných pásem. Jsou to především limity 

dopravní infrastruktury v podobě ochranného pásma celostátní a regionální železniční dráhy, dále 

dálnice, rychlostní silnice a silnice I. a II. třídy. Z technické infrastruktury to je především významný 

vodovodní řad a jeho ochranné pásmo vedoucí po jihovýchodním okraji zastaveného území čtvrti a 

také regulační stanice VTL včetně bezpečnostního pásma v průmyslové zóně. Z přírodních limitů se zde 

nacházejí lesy a vodní toky, rybníky a jezera. Při západní, jižní a východní hraně Horních Počernic vedou 

prvky územního systému ekologické stability v podobě lokálních i regionálních biocenter a biokoridorů. 

V této městské části jsou také dva hřbitovy se svými ochrannými pásmy, mnoho elektrických 

komunikačních vedení a severozápadní část území spadá do ochranného pásma s výškovým 

omezením staveb letiště Kbely. 

Současný stav řešeného území 

Prvním řešeným územím je prostor přednádraží, kde najdeme vlakové nádraží Praha – Horní 

Počernice s udržovanou nádražní budovou v ulici Libuňská. Nádraží je tvořeno třemi nástupišti, kdy I. je 

přístupné z ulice Libuňská, přístup k II. je z I. nástupiště přes nízký schod a kolejové těleso. A na III. 

nástupiště vede podchod, do nějž je vstup u nádražní budovy a kde je pro něj umístěn i osobní výtah. 

Většinu přednádražního prostoru tvoří plocha pro parkování automobilů. V ulici Libuňská je to 18 

značených parkovacích stání, v ulici Obchodní 24 a parkoviště s 25 vyznačenými stáními, zde se však 

parkuje i mimo tato stání. Dále prostor podél kolejí na uježděné hlíně a trávě, kam se vejde přibližně 

dalších 60 automobilů. V součtu zde je ve špičce 130 – 140 zaparkovaných automobilů a kapacita 

přesto není zcela dostačující. 

Hlavní příchod i příjezd k nádraží je od ulice Náchodská ulicí Jívanská. Jedná se o obytnou zónu, 

která je obousměrná. Projíždí zde také zkrácený autobus číslo 224, který má na rozhraní ulic Jívanská – 

Obchodní zastávku, jenž slouží zároveň jako konečná a autobus zde stojí v běžném jízdním pruhu. Chybí 

řádně vybavená zastávka, je zde pouze označník a lavička mezi stromy. Autobus dále pokračuje ulicí 

Obchodní a Lipí zpět na Náchodskou. U křižovatky Náchodská – Jívanská jsou potom hlavní autobusové 

zastávky, kde staví skoro všechny autobusy, které jezdí v Horních Počernicích. 

Profil ulice Jívanská je v současné podobě poněkud stísněný. Obsahuje chodníky po obou 

stranách, na východní straně stromořadí, obousměrný provoz automobilů, jednosměrný provoz 

autobusů, v jízdním pruhu je i konečná zastávka hromadné dopravy, mimo to jsou zde parkovací stání 

k Úřadu MČ Praha 20. 

Druhým řešeným prostorem je ve východnější části této městské čtvrti park, který přiléhá k jižní 

hraně ulice Náchodská. Z východní strany je vymezen ulicí Votuzská, jenž je řešena jako obytná zóna, 

z jihu Třebešovskou a ze západu Komárovskou ulicí. Má rozlohu přibližně 1,1 hektaru. Jedná se o 

udržovanou travnatou plochu se vzrostlými stromy, která je protkána cestičkami a doplněna o základní 

mobiliář. Uprostřed území poté nalezneme oplocené dětské hřiště. 

Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a na východní straně je Divadlo Pohoda, před nímž je 

minimalistický veřejný prostor s autobusovou zastávkou a z boku v ulici Votouzská je umístěno parkování. 

Méně frekventované autobusové zastávky se také nachází v obou směrech na jižní straně parku v ulici 

Třebešovská. 

Posledním řešeným prostorem je okolí železničního viaduktu na křížení ulice Před Dráhou a Ve 

Žlíbku. Jedná se o území, kde podél železniční dráhy vede pěší neudržovaná cesta, která strmě klesá 

k ulici Ve Žlíbku a tou je také bez přechodu přerušena. Cesta poté za touto komunikací pokračuje 

stoupáním až do úrovně kolejí a vede dále na východ. 
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Ulice Ve Žlíbku je obousměrná a to včetně cyklotrasy, avšak v prostoru pod viaduktem je velmi 

stísněná šířka. Na západní straně zmíněné komunikace vede chodník, který je však ukončen zároveň 

s plotem posledního rodinného domu směrem k viaduktu a není napojen na pěší cestu podél kolejí. Po 

východní straně ulice Ve Žlíbku je obrubníkem oddělená, uježděná hlína, která je využívána 

k občasnému parkování. 

Hlavní nedostatky a hodnoty řešeného území 

Mezi hlavní negativa přednádraží patří jednoznačně absence veřejného prostranství a 

reprezentativního nástupu pěších, obecně prostoru příjemného a bezpečného pro chodce. Dalším 

záporným prvkem je obrovská plocha pro ne zcela koncepční parkování, také zde chybí plnohodnotná 

zastávka autobusů a odhlučnění železniční dráhy. Ve východní části u tratě se poté nachází lehce 

zanedbaný areál, který vyvolává pocit nebezpečí. V neposlední řadě je problém s vyhýbáním 

automobilů, autobusu a pěších v ulici Jívanská, která má poměrně stísněný profil. 

Jako pozitivní je možno hodnotit relativní dostatek prostoru pro návrh náměstí i parkování 

v parkovacím domě u vlakové stanice. Dále také pás zeleně pokračující od nádražní budovy na 

východ ulicí Libuňská. 

V prostoru parku jsou dva základní nedostatky. Prvním je nedostatečný a málo reprezentativní 

předprostor divadla. Druhým negativem je malá nabídka možností, jak trávit čas v tomto území. 

Najdeme zde pouze dětské hřiště a prostor pro sezení či ležení v zeleni. 

Pozitivem je jednoznačně samotná existence divadla v této městské čtvrti a také relativně 

udržovaný park, který má potenciál nabídnout pestřejší využití a přitáhnout sem k trávení volného času 

více obyvatel. 

Lokalita kolem viaduktu má jednoznačné negativum v nedořešeném prostoru pro pohyb pěších. 

Jedná se o dopravně nebezpečné místo pro chodce a svou neudržovaností vyvolává i pocit nebezpečí 

kriminality. 

Jako pozitivní je v tomto území možno brát možnost vytvořit bezpečnou, klidnou cyklostezku a 

pěší cestu v zeleni podél železniční dráhy. 
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• POZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU CCA 30 MÍST
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• PARKHOUS S KAPACITOU CCA 50 MÍST/PATRO        → ROZŠÍŘENÁ O ZÁZEMÍ PRO CYKLISTY: PŘÍSTŘEŠEK, OBČERSTVENÍ 

• POZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU CCA 30 MÍST     • DOPLNĚNÍ TŘI VJEZDŮ K RD NA JIŽNÍ STRANĚ ULICE OBCHODNÍ

• PLNOHODNOTNÁ ZASTÁVKA BUS



16127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

KONCEPT PŘEDNÁDRAŽÍ - VARIANTA C
M 1:10005 25 50m0

• BEZPEČNĚJŠÍ POHYB CHODCŮ V ULICI JÍVANSKÁ      • NÁMĚSTÍ S DROBNOU VYBAVENOSTÍ

   → ZASLEPENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE       • NÁMĚSTÍ ZASAHUJÍCÍ AŽ PŘED NÁDRAŽNÍ BUDOVU

   → SNÍŽENÍ POČTU PROJÍŽDĚJÍCÍCH AUTOMOBILŮ     • PLNOHODNOTNÁ ZASTÁVKA BUS

• ODKLONĚNÍ DOPRAVY DO ULICE LIPÍ        • OBOUSMĚRNÁ CYKLOSTEZKA

   → NOVÁ SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA NA NÁCHODSKÉ       → ROZŠÍŘENÁ O ZÁZEMÍ PRO CYKLISTY: PŘÍSTŘEŠEK, OBČERSTVENÍ

• PARKHOUS S KAPACITOU CCA 50 MÍST/PATRO      • DOPLNĚNÍ TŘI VJEZDŮ K RD NA JIŽNÍ STRANĚ ULICE OBCHODNÍ

• POZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU CCA 30 MÍST



Turistická / nádražní
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30 míst
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17NÁVRH PŘEDNÁDRAŽÍ EPATA I
M 1:1000127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ 5 25 50m0



30 míst

Turistická / nádražní
občerstvovnaPřístřešek pro
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18127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

NÁVRH PŘEDNÁDRAŽÍ EPATA II - VARIANTA A
M 1:10005 25 50m0



30 míst

Turistická / nádražní
občerstvovna

Přístřešek pro
 jízdní kola

BUS
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19127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

NÁVRH PŘEDNÁDRAŽÍ EPATA II - VARIANTA B
M 1:10005 25 50m0



20NÁVRH NÁMĚSTÍ - VARIANTA A - POVRCHY
M 1:2501,25 6,25 12,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



21NÁVRH NÁMĚSTÍ - VARIANTA A - MOBILIÁŘ
M 1:2501,25 6,25 12,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



22NÁVRH NÁMĚSTÍ - VARIANTA B - POVRCHY
M 1:2501,25 6,25 12,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



23NÁVRH NÁMĚSTÍ - VARIANTA B - MOBILIÁŘ
M 1:2501,25 6,25 12,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



24NÁVRH NÁMĚSTÍ - VARIANTA C
M 1:2501,25 6,25 12,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



25KONCEPT PARKU - VARIANTA A
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

DIVADLO

AMFITEATR

KAVÁRNA

PSÍ PARK

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OBČERSTVENÍ

LETNÍ ZAHRÁDKA

PROLÉZAČKY

VENKOVNÍ FITNESS

NÁMĚSTÍČKO

KLIDOVÁ ZÓNA S
VODOU



26127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

KONCEPT PARKU - VARIANTA B
M 1:10005 25 50m0

DIVADLO

KAVÁRNA

LEZECKÁ STĚNA

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

VENKOVNÍ FITNESS
PROLÉZAČKY

AMFITEATR

NÁMĚSTÍČKO

KLIDOVÁ ZÓNA S
VODOU



27127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

KONCEPT PARKU - VARIANTA C
M 1:10005 25 50m0

DIVADLO

PSÍ PARK

AMFITEATRPROLÉZAČKY

VENKOVNÍ FITNESS

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OBČERSTVENÍ

LETNÍ ZAHRÁDKA



28KONCEPT VIADUKTU
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



NÁVRH LOKALITY127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU
BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



K+RK+R Taxi

Kancelář

Zázemí

Příjem, sklad

Pr
od

ej
 v

en

PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Předzahrádka

Komerční plocha

Obytná plocha

Zá
so
bo
vá
ní
,

m
an
ip
ul
ač
ní

pl
oc

ha

BU
S

BU
S

BU
S

ZÁ
S

ZÁ
SZvýšená nástupní hrana

Venkovní
Fitness

Venkovní
Fitness

Venkovní
FitnessVenkovní

Fitness

BUS

BUS

BU
S

BU
S

Prodejna 1

Prodejna 2

Prodejna 3

Chodba

WC Ž
WC M

33 míst

24 míst

24 míst

Prodejna 4

OBCHODNÍ

JÍ
V
A
N
SK
Á

JÍ
V
A
N
SK
Á

OTOVICKÁ

OBCHODNÍ

OTOVICKÁ

LI
PÍ

NÁCHODSKÁ

NÁCHODSKÁ
NÁCHODSKÁ

LI
PÍ JÍ
V
A
N
SK
Á

D
O
BŠ
IC
KÁ

D
O
BŠ
IC
KÁ

D
O
BŠ
IC
KÁ

oplocené
dětské hřiště

Po
d

ch
od

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Stávající objekty

Navrhované objekty

Vstup do objektu

Křižovatka řízená SSZ

Vzrostlá zeleň stávající/NAVRHOVANÁ

LEGENDA:

Vodní plocha

Krytá vnější plocha

29ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ KONCEPCE PŘEDNÁDRAŽÍ ETAPA I
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



46 míst/patro

K+RK+R Taxi

VÝTAH

Chodba

WC Ž
WC M

Kancelář

Zázemí

Příjem, sklad

Pr
od

ej
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en

PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA

30 míst

Venkovní
Fitness

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Zá
so
bo
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,

m
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oc

ha

Prodejna 1

Prodejna 2

Prodejna 3

Prodejna 4

BUS

BUS
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S
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S
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S

ZÁ
S

ZÁ
S

BU
S

BU
S

Venkovní
Fitness

Venkovní
FitnessVenkovní

Fitness

oplocené
dětské hřiště

Po
d
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od

OBCHODNÍ

JÍ
V
A
N
SK
Á

JÍ
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Á

OTOVICKÁ

OBCHODNÍ

OTOVICKÁ

LI
PÍ

NÁCHODSKÁ

NÁCHODSKÁ NÁCHODSKÁ

LI
PÍ

JÍ
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A
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Á D
O
BŠ
IC
KÁ

D
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KÁ

D
O
BŠ
IC
KÁ

O
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D
N
Í

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Zvýšená nástupní hrana

Předzahrádka

30ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ KONCEPCE PŘEDNÁDRAŽÍ ETAPA II
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

Stávající objekty

Navrhované objekty

Vstup do objektu

Křižovatka řízená SSZ

Vzrostlá zeleň stávající/NAVRHOVANÁ

LEGENDA:

Vodní plocha

Krytá vnější plocha



Stávající objekty

Navrhované objekty

SCHWARZ PLAN

31SCHWARZPLAN NÁVRHU
M 1:1000127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ 5 25 50m0



Komunikace typu B

Komunikace typu C

Komunikace typu D

Parkovací plochy

SCHEMA DOPRAVY
Veřejně přístupná garážová stáníG

BUS BUS zast. BUS  -  stávající/navrhovaná

Křižovatka řízená SSZ

46 míst/patro

K+RK+R Taxi

VÝTAH

Chodba

WC Ž
WC M

Kancelář

Zázemí

Příjem, sklad

Pr
od

ej
 v

en

PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA

Protihluková stěna

30 míst

Venkovní
Fitness

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Předzahrádka
Předzahrádka

G

BUS

BUS

BUS

Komerční plocha

Obytná plocha
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so
bo
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ní
,

m
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ní
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oc

ha

Prodejna 1

Prodejna 2

Prodejna 3

Prodejna 4

Protihluková stěna

Protihluková stěna
Protihluková stěna

BUS

BUS

BU
S

BU
S

BU
S

ZÁ
S

ZÁ
S

BU
S

BU
S

Zvýšená nástupní hrana Zvýšená nástupní hrana

Venkovní
Fitness

Venkovní
FitnessVenkovní

Fitness

oplocené
dětské hřiště

32SCHÉMA DOPRAVY
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



Hlavní pěší trasy

Hlavní cyklistické trasy

SCHEMA VEŘ. PROSTORŮ

Hlavní veřejné prostory

46 míst/patro

K+RK+R Taxi

VÝTAH

Chodba

WC Ž
WC M

Kancelář

Zázemí

Příjem, sklad

Pr
od

ej
 v

en

PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA

Protihluková stěna

30 míst

Venkovní
Fitness

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Předzahrádka
Předzahrádka

BUS

BUS

BUS

Komerční plocha

Obytná plocha
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Venkovní
Fitness

Venkovní
FitnessVenkovní

Fitness

oplocené
dětské hřiště
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d
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od

33SCHÉMA PĚŠÍCH A CYKLISTŮ
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



Dětské hřiště

Liniová vzrostlá zeleň (alej)

Samostatně stojící strom

Liniová vzrostlá zeleň STÁVAJÍCÍ

Samostatně stojící strom STÁVAJÍCÍ

Vodní prvek

SCHEMA ZELENĚ

K+RK+R Taxi

VÝTAH

Chodba

WC Ž
WC M

Kancelář

Zázemí

Příjem, sklad

Pr
od

ej
 v

en

PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA

Protihluková stěna

Venkovní
Fitness

Komerční plocha

Obytná plocha

Komerční plocha

Obytná plocha

Předzahrádka
Předzahrádka

Komerční plocha

Obytná plocha

Zá
so
bo
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ní
,
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Prodejna 1

Prodejna 2

Prodejna 3

Prodejna 4

Protihluková stěna
Protihluková stěna
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S
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S
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S

ZÁ
S
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S
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S

Zvýšená nástupní hrana Zvýšená nástupní hrana

Venkovní
Fitness

Venkovní
FitnessVenkovní

Fitness

oplocené
dětské hřiště

Po
d

ch
od

34SCHÉMA ZELENĚ
M 1:10005 25 50m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



35PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ PŘEDNÁDRAŽÍ
JIHOZÁPAD127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



BUS

BUS

BU
S

BU
S

BU
S

BUS

BUS

Amfiteátr

NÁMĚSTÍ

OPLOCENÉ
DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ

PROLÉZAČKY

OPLOCENÝ
PSÍ

PARK

Ka
vá
rn
a

NÁCHODSKÁ NÁCHODSKÁ

Mezilesí

Třebešovská

Mečovská

Kom
árovská

Třebešovská

V
ot
uz
sk
á

M
an
ip
ul
ač
ní

pl
oc

ha

Občerstvení

Přístřešek

Čerpací
stanice

D I V A D L O

VENKOVNÍ FITNESS

36ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ KONCEPCE PARKU
M 1:7503,75 18,75 37,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

Stávající objekty

Vzrostlá zeleň stávající/navrhovaná

LEGENDA:

Pojížděná plocha
- živičný povrch
Pojížděná plocha
- betonová dlažba (obytná zóna)
Pochozí plocha
- živičný povrch/betonová dlažba
Pochozí plocha
- kamenná dlažba - desky
Pochozí plocha
- mlatový povrch
Travnatá plocha

Vodní plocha

NAVRHOVANÉ objekty
vstup do objektu

Venkovní posezení /
lavička / odpadkový koš

Navrhované veřejné osvětlení



37KNIHOVNA VOLENÝCH PROSTORŮ PARKU
MOZAIKA VIZUÁLNÍCH ZOBRAZENÍ127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LETNÍ ZAHRÁDKA OBČERSTVENÍ

PSÍ PARK KLIDOVÁ ZÓNA S VODNÍM PRVKEMPROLÉZAČKY

NÁMĚSTÍVENKOVNÍ FITNESS AMFITEÁTR



38PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ PARKU
SEVEROVÝCHOD127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



V
e 
Žlí
bk
u

Pl
ko
vs
ká

Otovická

Otovická

V
e 
Žlí
bk
u

Před Dráhou

Cirkusová

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PRAHA - LYSÁ NA
D LABEM

RA
D

O
N

IC
E

PRAHA

ZELENEČ

Stávající objekty

Vzrostlá zeleň
stávající/navrhovaná

LEGENDA:

Pojížděná plocha - živičný povrch

Pojížděná plocha - betonová dlažba (obytná zóna)

Pochozí plocha - živičný povrch/betonová dlažba

Cyklostezka - živičný povrch

Cyklostezka

39ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ KONCEPCE VIADUKTU
M 1:7503,75 18,75 37,5m0127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ



40KNIHOVNA VOLENÝCH PRVKŮ VIADUKTU
MOZAIKA VIZUÁLNÍCH ZOBRAZENÍ127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

JEDNODUCHÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

inspirace: Komenského most v Jaroměři, lávka pro pěší a cyklisty

návrh: autorský tým Baum, Baroš, Janata

rok realizace: 2015



49 

AUTORSKÁ ZPRÁVA PRO ČÁST NÁVRH LOKALITY 

Úvod 

Řešené území se nachází na východním okraji Prahy a jedná se o oblast před železniční dráhou. 

Řešená lokalita se skládá ze tří dílčích prostorů. Prvním prostorem je přednádraží v okolí vlakové stanice 

Praha – Horní Počernice. Druhým, směrem na východ, je park přiléhající k jižní hraně ulice Náchodská. 

Posledním, nejvýchodnějším, prostorem je viadukt nad ulicí Ve Žlíbku. 

Návrh všech tří prostorů vychází z analýzy území a základního konceptu, který byl stanoven 

v úvodu navrhování. 

PŘEDNÁDRAŽÍ 

Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření příjemného přednádražního prostoru s reprezentativním a 

bezpečným přístupem pro pěší. S tím souvisí zklidnění dopravy, vyřešení parkování, doplnění 

plnohodnotné zastávky autobusu a odhlučnění železniční trati. Dále je v rámci návrhu do prostoru 

začleněna nová cyklostezka a vjezdy k pozemkům rodinných domů. 

Návrh je vzhledem k časové i finanční náročnosti rozdělen do dvou etap, kdy ve finální podobě 

je na západ od nádražní budovy navrženo nové náměstí, které poskytuje prostor pro odpočinek, čekání 

a setkávání lidí. Najdeme zde plochy zeleně, vodní prvky, ale i posezení na předzahrádkách drobné 

vybavenosti jako je např. pekárna či cukrárna, která tvoří západní hranu náměstí. Na objekt vybavenosti 

přímo navazuje budova parkovacího domu. 

Ten nabízí kapacitu 46 míst na patro, respektive na dvě půl patra. Jedná se o objekt, který je dle 

potřeby možno navyšovat, nicméně v návrhu je počítáno se třemi patry, tudíž 138 parkovacími místy. 

Dále na západ je poté za stávající budovou na pozemku parc. č. 1329 umístěno menší parkoviště typu 

P+R, které nabízí 30 parkovacích stání. Jižní hranu náměstí tvoří plnohodnotná zastávka pro dva 

autobusy a zásobování.  

Důležitá je úprava ulice Jívanská, která je nově jednosměrná a rozšířená o široký reprezentativní 

pěší bulvár směřující z Náchodské na náměstí a dále k podchodu u nádraží. Také je zde doplněna 

obousměrná cyklostezka, která pokračuje do ulice Libuňská, kde je nově navržené občerstvení a 

přístřešek pro cyklisty v bývalé drážní budově. Vedle té je ještě navržené oplocené dětské hřiště. 

Před nádražní budovou najdeme smyčku pro otáčení TAXI, automobilů využívajících parkování 

typu K+R a zásobování. Dále na východ poté začíná pás zeleně, jímž vede obousměrná cyklostezka a 

pěší cesta. Prostor je také doplněn o prolézačky a venkovní fitness prvky. 

V Obchodní ulici byly navrženy tři rodinné domy s komerční plochou a také jejich dopravní 

napojení na místní komunikaci. Mezi vjezdy vznikla návštěvnická stání a na rohu ulice Jívanská – 

Obchodní byly umístěny podzemní kontejnery pro tříděný odpad. 

Celé území je odhlučněno pomocí skleněné protihlukové stěny, která je přerušena pouze 

v oblasti od podchodu s výtahem po cyklistické občerstvení s přístřeškem. Také je počítáno s rozšířením 

přístřešku na III. nástupišti pomocí skleněné konstrukce a to v obou směrech od stávajícího krytí. 

V rámci finálního návrhu je také navržena úprava komunikace Náchodská tak, aby bylo zřejmé, 

že se člověk vyskytuje v důležité oblasti. Z tohoto důvodu je mezi jízdní pruhy vložen pruh s nízkou zelení a 

to od křižovatky Lipí – Náchodská po křižovatku Jívanská – Náchodská. 

Vzhledem ke zmíněné náročnosti úprav v prostoru přednádraží je navržena i etapa I, která 

umožňuje kompletní připravení finálního provedení, avšak místo nákladného parkhousu je navrženo 

pozemní parkoviště s 80 parkovacími místy a komunikace Náchodská zůstává v současném stavu, 

pouze bude zřízena světelná křižovatka Lipí – Náchodská. 

Doprava 

V řešeném území bylo klíčové zklidnit dopravu pro bezpečnější a komfortnější pohyb chodců. 

Komunikace Jívanská a polovina komunikace Obchodní je nově navržena jako jednosměrná obytná 

zóna na zvýšené nivelitě. Hlavní provoz z Náchodské k nádraží a zpět je odkloněn o komunikaci 

západněji do ulice Lipí. Ta je navržena jako standardní obousměrná komunikace typu C a má sloužit 

jako hlavní příjezd k parkovišti/parkhousu. 

V ulici Jívanská je dále předpokládán průjezd autobusu, který bude pokračovat do ulice 

Obchodní, kde má zastávku a následně ulicí Lipí zpět na Náchodskou. Mimo to budou touto obytnou 

zónou projíždět obyvatelé přilehlých rodinných domů a dále řidiči, kteří využijí parkoviště K+R, taxi služba 

a zásobování. 

Před nádražní budovou jsou zřízena stání pro krátké zastavení K+R, pro zdravotně postižené a pro 

taxi službu. Přístup k těmto krátkodobým parkovacím stáním je pomocí smyčky, která je zde navržena, a 

jenž zároveň slouží jako přístupová cesta pro zásobování či záchranné složky. 

V souvislosti s navrženými dopravními změnami v lokalitě je navržena i nová světelná křižovatka 

Lipí – Náchodská. 

Obslužnost MHD je zajištěna kromě vlakové zastávky a přesunuté autobusové také stávajícími 

zastávkami městských i příměstských autobusů „Nádraží Horní Počernice“ na komunikaci Náchodská. 

Pěší, cyklisté 

V řešeném území je dbáno na bezpečnější a příjemnější pohyb chodců. Hlavním pěším tahem je 

propojení komunikace Náchodská s nádražím a to ulicí Jívanská. Z tohoto důvodu zde byl navrhnut 

široký pěší bulvár, celkově zklidněna doprava a zavedena obytná zóna, v níž se chodci smějí pohybovat 

v celé její šíři. 

V lokalitě jsou navrženy dva veřejné prostory. Prvním, tím hlavním, je náměstí, které tvoří 

reprezentativní předprostor nádražní budovy a ukončuje komunikaci Jívanská. Druhý veřejný prostor je 

vytvořen před vybaveností pro cyklisty a dětským hřiště ve východní části území, na nějž navazuje pás 

zeleně s cyklostezkou i pěší cestou. 

Lokalita je doplněna o obousměrnou cyklostezku, která vede ulicí Jívanská jižně od Náchodské, 

přes křižovatku dále Jívanskou na sever k nádraží, kde pokračuje ulicí Libuňská, zeleným pásem a dále 

podél dráhy až za železniční viadukt. 

Zeleň 

Nejvýznamnější plochou zeleně je zelený pás východně od nádražní budovy, pro nějž je 

navržena kompletní revitalizace. Dále jsou to menší plochy zeleně v podobě travnatých ploch s pěti 

vzrostlými stromy na náměstí a travnaté jádro dopravní smyčky se stromořadím. 
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Za vybavením pro cyklisty je navrženo dětské hřiště, které je od dráhy odděleno izolační zelení 

v podobě stromořadí. Mimo to je území doplněno o stromořadí jak v ulici Jívanská tak na Náchodské. 

PARK 

Hlavní myšlenkou návrhu tohoto prostoru je vytvoření reprezentativního předprostoru divadla a 

také doplnění funkcí v parku se zachováním větší plochy zeleně. V rámci návrhu byla snaha 

v maximální možné míře zachovat vzrostlé zdravé stromy. 

Jsou navrženy dvě nové budovy. První je kavárna s venkovním posezením při severovýchodním 

okraji parku. Směrem na jih je umístěn amfiteátr, který může sloužit jako letní kino, přes den poté jako 

prostor pro konání divadelních představení, koncertů či přednášek. Severovýchodní stranu tvoří 

konstrukce pod promítacím plátnem a prodejna vstupenek. Na jihozápadní straně je pod tribunou 

umístěna malá budova občerstvení, před níž se rozléhá prostorná letní zahrádka v přírodním prostředí. 

Nově navržené objekty spolu s budovou divadla vymezují dlážděné náměstí, které umožňuje 

posezení na zahrádce kavárny a slouží jako reprezentativní předprostor divadla i amfiteátru. 

V parku byly navrženy dlážděné pěší cesty, které propojují okolní hlavní cíle a chodci tak 

umožňují co nejpřímější a nejpohodlnější průchod. Dále také vymezují jednotlivé plochy, do nichž byly 

doplněny další funkce a vybavení. Na severu se jedná o zónu tzv. venkovního fitness, kde jsou rozmístěny 

cvičební stroje, které nabízejí lehké kondiční cvičení všem věkovým generacím. Jižně pod tímto 

prostorem se nachází již zmíněna letní zahrádka s občerstvením vybavená stoly a lavicemi. Na tento 

prostor navazuje oplocené dětské hřiště pro nejmenší, na které je z letní zahrádky dobře vidět. 

Při východním okraji parku je navržena klidová zóna s mlatovým povrchem a podlouhlým 

vodním prvkem. Jižní stranu území tvoří oplocený psí park, kde je umožněn pohyb psů bez vodítka, jejich 

věnčení, hraní si a výcvik. Tento prostor je doplněn o několik agility prvků – prolézačky a překážky určené 

pro psy. V poslední, západní zóně jsou umístěny lanové prolézačky, které zabaví především starší děti. 

V celém parku je navržen jednotný mobiliář v podobě laviček podél cest, pítek, odpadkových 

košů, stojanů na kola či veřejného osvětlení. 

Návrhem náměstí došlo k částečnému zrušení místní komunikace Votuzská. Ta je nově 

jednosměrná s přístupem z jihu z ulice Třebešovská a dále pokračuje do ulice Mečovská, která je nově 

také jednosměrná. Obě tyto ulice jsou navrženy jako obytná zóna. V ulici Votuzská je umístěno kolmé 

parkování pro návštěvníky divadla a amfiteátru. 

Na komunikaci Náchodská je do náměstí začleněna autobusová zastávka Divadlo Horní 

Počernice. Na jihu parku zůstává zastávka Komárovská, pro niž je navržen nový přístřešek. 

VIADUKT 

Návrh prostoru v okolí železničního viaduktu vychází z myšlenky vytvořit plnohodnotnou, 

bezpečnou a příjemnou cyklostezku a pěší cestu podél vlakových kolejí a zamezit křížení automobilové 

dopravy s cyklisty a chodci. 

Současná cyklotrasa, která vede od ulice Jívanská ulicí Otovickou, je nahrazena cyklostezkou 

trasovanou z Jívanské do Libuňské, která dále přechází do ulice Před Dráhou, jenž vede až ke kritickému 

místu u viaduktu. Zde je navržena lehká lávka pro pěší a cyklisty na jižní hraně viaduktu, čímž dojde 

k přemostění místní komunikace Ve Žlíbku. Cyklostezka dále pokračuje na východ podél tenisových 

kurtů a soukromého pozemku k první kolmé silnici Plkovská. Tou poté pokračuje 70 metrů na jih na 

křižovatku Plkovská – Otovická, kde dále pokračuje 100 metrů na západ Otovickou až ke křížení 

Otovická – Ve Žlíbku, kde se napojí na tuto hlavní místní komunikaci a pokračuje dále na sever pod 

železničním viaduktem, kde je proražen východně od dopravního průjezdu samostatný průjezd pro 

cyklisty. 

Souběžně s cyklostezkou vede pěší cesta, která jednak vede přes lávku, ale také před 

viaduktem klesá na silnici Ve Žlíbku. Zde došlo k navržení nového chodníku a chodci se tak po západní 

straně této komunikace dostanou pod viadukt nebo na opačnou stranu až na ulici Náchodská. 

Podél železniční dráhy byla také navržena nová jednosměrná místní komunikace, která 

umožňuje přístup k pozemkům jižně od kolejí. Jedná se o obytnou zónu na zvýšené nivelitě. 

Okolí železniční dráhy je upraveno, je navržena rekultivace zeleně a doplnění mobiliáře včetně 

veřejného osvětlení. 
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Zvýšená nástupní hrana Zvýšená nástupní hrana

OBCHODNÍ
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Á
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P1
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Stávající objekty

Navrhované objekty

Vstup do objektu

Stávající stožár VO

Navrhované VO - stožár s dvojitým výložníkem

Navrhované VO - stožár s výložníkem

Navrhované VO - výložník na stavebním objektu

Navrhované VO - liniové stropní těleso

02

Lavička betonová/parková

Stolek pro hosty

Plastika s rozcestníkem

Pítko - fontánka

Odpadkový koš

Dopravní sloupek - výsuvný

Dopravní sloupek - pevný

Označník MHD

Automat (jízdenky MHD, parkovné, zásilky)

Stojan pro jízdní kola

M4

Nová výsadba vzrostlé zeleně - Platan javorolistý

Nová výsadba vzrostlé zeleně - Lípa malolistá

Nová výsadba vzrostlé zeleně - Lípa malolistá
- v dlažbě, kořenový systém kryt ochrannou mříží

Z2

Z3

M9

V3

Vpusť dešťové kanalizace - silniční

Vpusť dešťové kanalizace - štěrbinová

Pojížděná plocha - živičný povrch

Pojížděná plocha
- betonová dlažba (kostky 150mm)
Pojížděná plocha
- betonová dlažba (kostky 150mm)
- cyklo pruh
Pojížděná plocha
- betonová dlažba (kostky 150mm)
- stání, vjezdy
Pochozí plocha
- kamenná dlažba (kostky 100mm)
Pochozí plocha
- kamenná dlažba (běhouny š. 200mm)
Pochozí plocha
- betonová dlažba (čtverce 600mm)
Pochozí plocha - mlatový povrch

Travnatá plocha

Vodní plocha

P5
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Betonová dlažba

kostka,
strana 150mm
žlutá

ozn. P3

Žulová dlažba

kostky,
strana 100mm

ozn. P5

Živičný povrch

ozn. P1

Betonová dlažba

kostka,
strana 150mm
šedá

ozn. P2

Betonová dlažba

kostka,
strana 150mm
hnědá

ozn. P4

Mobiliář

pro relaxační část
dřevěný 

ozn. L1, M3

Mobiliář

pro centrální část
betonový

ozn. L2, M3

Kamenná dlažba

Běhouny
š. 200mm
šedá

ozn. P6

Betonová dlažba

čtverec,
strana 150mm
šedá

ozn. P7

Mlatový povrch

ozn. P8

Dopravní sloupek

ocel,
barva černá
průměr 100mm

ozn. M6, M7

Ochranný rošt

ocel,
barva černá
strana 1800mm

ozn. M9

Stolky pro 
venkovní sezení

ocel, plast

ozn. L3

Pítko - fontánka

Kámen, ocel
barva přírodní

ozn. M2

stojan na bicykly

spirála,
nerezová ocel

ozn. M8

Lípa malolistá
(tilia cordata)

výška 4 m
průměr koruny 4m

ozn. Z2

Platan javorolistý
(tplatanus acerifo-
lia)
výška 7 m
průměr koruny 5m

ozn. Z1

Parkový trávník

ozn. P9

Označník MHD

Provoz BUS

ozn. M4

Uliční vpust

litina

ozn. V2

Plastika

nerezová ocel,
alt. kámken
Rozcestník

ozn. M1

Štěrbinová vpust

beton,
barva šedá

ozn. V1

Stožáry VO

ocel, barva černá
výška 9 a 4 m

ozn. O1, O2

liniové světlo

ozn. O3
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AUTORSKÁ ZPRÁVA PRO ČÁST NÁVRH PARTERU 

NÁMĚSTÍ VEDLE NÁDRAŽNÍ BUDOVY 

Prostorové řešení 

Navrhované náměstí je umístěno vedle vlakové stanice Praha – Horní Počernice. Navazuje na 

hlavní pěší tah od komunikace Náchodská, jímž je ulice Jívanská. 

Náměstí je ze severu vymezené železničními kolejemi, respektive nástupišti, od nichž je odděleno 

prosklenou protihlukovou stěnou. Západní hranu tohoto veřejného prostoru tvoří nově navržený 

parkovací dům s drobnou vybaveností na parteru, pro niž je v rámci náměstí navržen prostor pro 

předzahrádky. Místní komunikace Obchodní v podobě obytné zóny na zvýšené nivelitě pomyslně 

ukončuje prostor náměstí z jižní strany. Při této hraně veřejný prostor pokračuje v podobě pruhu na 

západ vedle parkovacího domu, kde jsou umístěny zastávky autobusu. Východní okraj náměstí 

vymezuje pokračování komunikace Jívanská před nádražní budovu, kde vytváří smyčku, a to pouze s 

omezenou možností vjezdu pro zastavení na krátkodobém parkovacím stání K+R, taxi službu a 

zásobování. Tato pojížděná plocha je od pochozího prostoru veřejného prostranství oddělena kovovými 

sloupky, čímž vzniká optické ukončení náměstí na této východní straně. Hranu tohoto prostoru tvoří také 

budova náměstí nad zmíněnou smyčkou. 

Do návrhu náměstí jsou začleněny dvě stávající stavby. Jedná se o podchod na III. nástupiště a 

osobní výtah v severovýchodním rohu tohoto prostoru. 

Plocha náměstí je členěna pruhy s odlišným povrchem, které podporují nejfrekventovanější pěší 

průchody a dále v něm vymezují tři hlavní prostory. Nejseverněji je navržen nejklidnější prostor, kde 

najdeme pouze zeleň v podobě travnaté plochy a stromů s možností posezení. Uprostřed je zeleň 

protkaná cestičkami s mlatovým povrchem, doplněna o vodní prvek a posezení. Západní hranu tohoto 

prostoru tvoří předzahrádky drobné vybavenosti. Nejjižněji umístěný prostor představuje klasické 

dlážděné náměstí, na němž se nachází větší vodní prvek, kolem nějž je možnost sezení.  

Na náměstí je také navržen přístřešek a to z lehké rámové ocelové konstrukce krytý deskami z 

tvrzeného skla. Je umístěn tak, aby pod ním bylo možno dojít z nástupišť ke garáži i na autobusovou 

zastávku. Tudíž je zavěšen na jižní a východní fasádě parkovacího domu s vybaveností a dále sloupově 

podepřen v severní části náměstí, kde zasahuje až k podchodu, osobnímu výtahu a nádražní budově. 

Plocha náměstí je určena k širší škále využití. Jedná se o rozptylový prostor před nádražní 

budovou, o prostor pro čekání na veřejnou dopravu, ale také o místo odpočinku a příjemného 

posezení. 

Orientace uživatele v prostoru 

Hlavní dominantu tvoří plastika, která slouží zároveň jako rozcestník. Je umístěna ve směrovém 

těžišti prostoru, tedy v místě, kde se protínají hlavní pěší směry. Toto místo tvoří tzv. střetávací bod. 

Vzhledem k tomu, že prostor má několik funkcí – tranzitní, čekací, odpočinkovou, je pro zlepšení 

orientace pěších použito několik druhů dlažby. Pásy dlážděné dlouhými dlaždicemi navádí uživatele 

v hlavních směrech, jimiž jsou vstup do podchodu, vstup do objektu parkovacího domu, autobusová 

zastávka, vstup do nádražní budovy a před stanoviště TAXI spolu s parkovištěm K+R a nakonec nově 

vzniklý bulvár v Jívanské směrem na ulice Náchodská. 

 

Dlažba 

Pro plochu náměstí jsou použity tři druhy betonového dláždění pro pojížděné plochy a tři druhy 

povrchů pro pochozí plochy. 

Pro pojížděné plochy je použita betonová kostka o straně 150mm ve třech barevných odstínech. 

Jeden je použit pro vozovky, druhý pro cyklistické pruhy a třetí pro výjezdy z pozemků, parkovací stání a 

zastávky autobusů. 

Pro pochozí plochy jsou voleny povrchy dle důležitosti. Pro hlavní směry jde o pásy dlážděné 

kamennými běhouny šířky 200mm, pro obecné plochy je pak volena žulová kostka o straně 100mm. Pro 

prostor před vybaveností v objektu garáží a pro předzahrádky jsou navrženy betonové čtvercové 

dlaždice o straně 600mm. Chodníčky v odpočinkové části mají mlatový povrch. Část plochy náměstí je 

zatravněna. 

Mobiliář 

Pro prostor náměstí je použita sada lavic a odpadkových košů v kombinaci materiálů beton a 

dřevo. Je kladen důraz na jednoduchost, funkčnost a trvanlivost. Pro část relaxační (se zatravněnými 

plochami) jsou použity lavičky a odpadkové koše ze dřeva. Beton jako hlavní materiál je použit 

v prostoru dlážděném. 

Jako hlavní osvětlení se navrhují dva stožáry s dvojitým výložníkem pro zdroje světla. Výška 

stožárů je 8 metrů. Dále jsou po obvodu prostoru umístěny výložníky s obdobnými zdroji světla upevněné 

na stavebních objektech. Pod přístřeškem jsou umístěna zářivková liniová svítidla. 

Plocha náměstí je dále doplněna dalšími prvky – pítky (fontánkami) pro občerstvení uživatelů 

prostoru a dále automaty pro hrazení parkovného, pro jízdenky MHD a výdejní místo zásilkových služeb. 

Dále jsou při vstupu do podchodu umístěny stojany na jízdní kola. Dominantou prostoru je plastika 

s rozcestníkem. 

V ploše náměstí jsou umístěny dva vodní prvky – kašna se zvýšenými okraji při západním okraji 

(relaxační zóna) a fontána zapuštěná do roviny dlažby (centrální – transportní část). 
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Stávající objekty

Navrhované objekty

Vstup do objektu

Stávající stožár VO

Navrhované VO - stožár s dvojitým výložníkem

Navrhované VO - stožár s výložníkem

Navrhované VO - výložník na stavebním objektu

Navrhované VO - liniové stropní těleso

Stoka jednotné kanalizace, šachta

Vodovodní řad, šoupě

Plynovodní řad, šoupě

Kabel NN (podzemní vedení)

Sdělovací kabel (podzemní vedení)

Přípojka jednotné kanalizace

Přípojka vodovodu

Přípojka plynovodu

Přípojka NN

Vzrostlá zeleň

Vpusť dešťové kanalizace - silniční

Vpust dešťové kanalizace - štěrbinová

LEGENDA:

Vodní plocha

Navrhovaný dešťový svod

Navrhovaný rozvod vody pro závlahu

Navrhovaný rozvod napájení VO
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počet 

měrných 
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měrná 

jednotka
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cena v Kč

cena celkem v 

tis. Kč

Vozovka, betonová dlažba 77,6 m2 1 079 83,73

Chodník, žulová dlažba 261,2 m2 961 251,03

Chodník, mlatový povrch 21,6 m2 792 17,11

Cyklostezka, betonová dlažba 24,4 m2 852 20,79

Zábrana 12 kus 3 000 36,00

Vodovod - závlaha 37,3 bm 883 32,94

Kanalizace dešťová 7,0 bm 2 695 18,87

Svítidlo uliční výška 9,0 m 1,0 kus 49 630 49,63

Svítidlo uliční výška 4,0 m 1,0 kus 33 590 33,59

Trávník 70,8 m2 52 3,68

Celkové náklady vymezené části v tis. Kč

Náklad na 1 m2 vymezené části v Kč

Náklady na jednotlivé vybrané prvky řešení

547,36

1 201

48URBANISTICKÁ EKONOMIE
NÁKLADY REALIZACE VYMEZENÉ ČÁSTI127ATUR HORNÍ POČERNICE - PROSTOR PŘED DRÁHOU

BC. KATEŘINA ŠPÁLOVÁ

Pro ekonomické hodnocení byl vybrán výřez vyznačený v přiložené situaci.

Jedná se o výřez se zatoupením většiny typů ploch, které se v dané lokalitě

navrhují - pojížděná plochy jako betonová dlažba ve dvou variantách, pochozí

plocha jako žulová dlažba a mlatový povrch a také trávník. Rovněž tento výřez

obsahuje část nově realizovaných inženýrských sítí - veřejné osvětlení, dešťovou

kanalizaci a závlahový vodovod.

V rámci daného výřezu je ekonomicky nejnáročnější pojížděný povrch

vozovky v podobě betonové dlažby. Důležitou položkou je také veřejné

osvětlení.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ČÁST SPECIFICKÝ INŽENÝRSKÝ 

DOPROVOD 

NÁMĚSTÍ VEDLE NÁDRAŽNÍ BUDOVY 

Úvod 

Řešené území se nachází v intravilánu obce Horní Počernice v těsné blízkosti železniční stanice. 

Prostor je tedy odpovídajícím způsobem zasíťován standardními městskými inženýrskými sítěmi. Řešeným 

prostorem nevede žádná dálková trasa inženýrských sítí vyžadující zvláštní pozornost. 

V rámci úprav budou stávající sítě pouze doplněny o nové větve a budou zřízeny nové přípojky. 

Překládání stávajících sítí bude pouze dílčí. Nově se bude zřizovat autonomní dešťová kanalizace pro 

nově realizované pochozí plochy s jímáním dešťové vody, která bude následně použita pro závlahu. 

Ekonomická část 

V rámci návrhu byla vymezena malá reprezentativní část území, na níž byly spočítány náklady 

na jednotlivé vybrané prvky v daném prostoru. 

Ve vybraném úseku vyšel jako ekonomicky nejnáročnější pojížděný povrch vozovky v podobě 

betonové dlažby a významnou položkou je i veřejné osvětlení. 

Infrastrukturní část 

V řešeném prostoru jsou vedeny stávající řady – jednotná kanalizace, vodovod, plynovod, 

rozvody NN a sdělovací kabely. V prostoru pod parkovacím domem a plochou náměstí dojde 

k několika dílčím přeložkám. Nově budou provedeny přípojky všech sítí pro navrhované rodinné domy a 

parkovací dům. 

Pro odvod dešťových odpadních vod v prostoru pro pěší bude zřízena samostatná dešťová 

kanalizace (materiál KG 110 až 250) zakončena jímkou o objemu 10,0 m3 s filtrací a přepadem do 

kanalizace. Z této jímky bude prováděna automatická závlaha travnatých ploch, pro kterou bude 

zřízena příprava (materiál PE 32 SDR 11). 

Mobiliář 

Pro řešený prostor byly zvoleny dvě základní sady mobiliáře – laviček a odpadkových košů. 

V severní relaxační části náměstí byl zvolen dřevěný mobiliář, v jižní tranzitní oblasti betonový 

s dřevěnými prvky. Dřevěné lavičky budou kotveny na betonové patky a šroubovou tyčí, betonové 

vzhledem ke své hmotnosti kotvení nevyžadují. 

Pro veřejné osvětlení budou použity ocelové stožáry a výložníky. Navrhují se zdroje s nepřímým 

osvětlením, tedy zdroje s tzv. difuzéry světla. Teplota chromatičnosti se navrhuje 3500 K, resp. 

2900 K v případě liniových svítidel pod přístřeškem. 

 

 

Zeleň 

V řešeném prostoru budou vysazeny dva druhy dřevin. Platan javorolistý (Platanus acerifolia) 

bude vysazen v místech, kde se bude jednat o solitérní výsadbu, tzn. na náměstí. Lípa malolistá (Tilia 

cordata) poté bude tvořit liniovou výsadbu, tzn. aleje. 

Stromy budou vysazovány do trávníku a dlážděných ploch. V těch budou montovány ochranné 

rošty (mříže) pro možnost zálivky a zároveň k ochraně kořenového systému. 
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