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A. Úvod
A.1. Zadání
Technická studie pro oblast Jinonic a Butovic je součástí stavby č. 43 923 Radlická radiála –
doprovodné projekty, která byla zřízena v lednu 2018 pro projekty a investice související se stavbou
Radlické radiály, které přitom nejsou přímou součástí této stavby.
Studie navazuje na záměry formulované ve Studii dopravního zklidnění Jinonic (zprac. VHE a
spol., s.r.o. + Pudis a.s. 2016), kterou pořídila MČ Praha 5 pro podporu a formulování stanoviska
městské části k DÚR Radlické radiály. Cílem studie byla analýza předpokládaných dopravně‐
urbanistických dopadů stavby Radlické radiály na oblast Jinonic a návrh možných námětů a opatření
pro dopravní zklidnění a regeneraci veřejného prostoru v oblasti stávající zástavby Jinonic a Butovic
v souvislosti se zprovozněním stavby RR, zejména omezení tranzitní dopravy v trase Karlštejnská –
Klikatá, ale i v dalších úsecích komunikační sítě obytné struktury. Studie byla projednána ve výborech
a odsouhlasena usnesením Rady MČ P5 (usnesení RMČ č. 20/538/2017 z 26. 4. 2017) ve kterém se mj.
uvádí, že RMČ:
I. bere na vědomí:
1. dopracovanou verzi Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem
Radlické radiály (RR) včetně úprav prostoru MUK Řeporyjská,
2. shrnutí a vyhodnocení připomínek občanů, spolků a sdružení ke „Studii možností dopravního
zklidnění oblasti Jinonic“ po jejím představení veřejnosti a diskusi dne 25.01.2017 dle přílohy k
tomuto usnesení.
II. souhlasí
1. podmínit schválení realizace RR provedením dopravních opatření omezujících tranzit
automobilové dopravy sledovaným územím a rehabilitace veřejného prostranství v rozsahu
předložené studie.
III. Požaduje
1.

realizaci některých dopravních opatření a staveb v předstihu před stavbou RR tak, aby byla
zmírněna a odkloněna již stávající tranzitní doprava v území Jinonic, zejména ul. Karlštejnská a
Klikatá S odklonem do ul. U Trezorky a Radlická.

Rada městské části poté postoupila projednanou studii přímému investorovi stavby s návrhem provést
doprovodné investice s následným upřesněním:
„Na základě požadavků občanů Jinonic, uplatňovaných dlouhodobě v předchozím období v souvislosti
s presentováním stavby Radlická radiály v období od roku 2011, týkající se předpokládaných dopravních
dopadů stavby Radlická radiály na oblast Jinonic a zejména na okolí ulice Karlštejnská, byla zadána
studie „Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic", která bezprostředně souvisí s
připravovaným projektem Radlická radiály, a to včetně úprav prostoru MÚK Řeporyjská“.
Cílem studie bylo prověřit možností a opatření na dopravní zklidnění uvedené oblasti a omezení vlivů
nežádoucí tranzitní dopravy v souvislosti S přípravou stavby Radlické radiály provedením dopravních
staveb a opatření v předmětné oblasti, jejíž součásti je i kultivace veřejného prostoru v oblasti, která
bude nejvíce zatížená nejenom samotnou stavbou Radlická radiály, ale zejména jejím následným
provozem.
Uvedená studie byla řádně projednána s občany MČ Praha 5, východiska a parametry předmětné studie
Vám jsou předávány jako požadavek MČ Praha 5 jako podmíněné a doprovodné investice v souvislosti
se stavbou Radlické radiály.
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Máme současně za to, že řada navrhovaných dopravních opatření je realizovatelná již v předstihu a
mimo rámec projektu Radlické radiály, přičemž za podstatné v této souvislost požadujeme zadání
těchto investic ze strany HMP příslušným městským organizacím (např. TSK) a zařazení těchto staveb
do plánu investic.“
S odkazem na požadavek MČ Prahy 5 a na „Studii okolí Radlické radiály (PUDIS a.s., 12/2016)“, která
specifikovala projekty navazujících veřejných prostranství jako doprovodné investice k Radlické radiále
je „Technická studie pro oblast Jinonic a Butovic“ prvním krokem konkrétní investorské přípravy stavby
43923 Radlická radiála – doprovodné projekty.
A.2. Cíl studie
Cílem „Technické studie pro oblast Jinonic a Butovic“ je rozpracovat urbanistické návrhy ze "Studie
možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem Radlické radiály včetně úprav
prostoru MÚK Řeporyjská (VHE spol. s r. o., 2016/17)“ do technických řešení a to s prověřením všech
koordinačních a časových vazeb jak ke stavbě Radlické radiály, tak v definici konkrétních staveb nebo
stavebních etap, kterými je možné záměr na revitalizaci oblasti Jinonic a Butovic postupně realizovat.
a)

b)

Projednaná studie bude podkladem pro koncepční vyjádření vydávané Institutem plánování a
rozvoje hlavního města Prahy na základě usnesení RHMP č. 556 ze dne 16. 04. 2013 nezbytným k
rozhodnutí o zahájení přípravy investice na veřejných prostranstvích hl. města Prahy, které má za
úkol efektivně stanovit rozsah záměru, umístění záměru, koncepční požadavky na kvalitu a
funkčnost veřejných prostranství.
Projednaná studie a koncepční vyjádření IPR Praha bude potom zadáním pro návaznou
investorskou přípravu záměru.

A.3. Výchozí podklady
 „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba 9567 (Sdružení PUDIS – SATRA, 12/2017)
 „Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem Radlické radiály
včetně úprav prostoru MÚK Řeporyjská (VHE spol. s r. o., 2016/17)“ a výsledky jejího projednání.
 „Studie okolí Radlické radiály (PUDIS a.s., 12/2016)“, konkrétně lokality:
 D ‐ Jinonická náves,
 E – Dopravní zklidnění ulice Karlštejnské a pod Vidoulí,
 F – Předprostor sokolovny Jinonice,
 J – Butovická náves a předprostor Waldorfské školy
 S – Dopravní zklidnění Klikatá
 T – Pěší/cyklo trasy v území (zahrnuto dodatečně)
 Další záměry cizích investorů v území
A.4. Principy řešení
Výchozí podklady budou rozšířeny o dále specifikované průzkumy. Na základě vyhodnocení
aktualizovaných vstupů bude urbanistický návrh ze „Studie zklidnění Jinonic…“ aktualizován a
rozpracován do podmínek pro konkrétní technický návrh. Výchozím podkladem pro to bude „Manuál
tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“.
Studie bude zpracována ve fázích konceptu k projednání a v čistopisu.
Finální výstup bude v základních charakteristikách definovat jednotlivé stavby (stavební etapy) pro
další fáze přípravy (rozsah, popis řešení, finanční náklady, časová posloupnost možné realizace,
potenciální investor…)
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B. Analytická část
B.1. Analýza širších dopravně‐urbanistických souvislostí
Projektová příprava Radlické radiály ‐ jedné z hlavních komunikací celoměstského dopravního
systému – probíhá v různých fázích po řadu let. Poprvé se objevuje v revizi pražského územního plánu
z r. 1969, kde došlo ke změně původního roštového dopravního systému města na systém okružně‐
radiální. Radlická radiála je zde – jako všechny hlavní komunikace města – koncipována jako dopravní
koridor spíše extravilánového charakteru s mimoúrovňovými křižovatkami a rozsáhlými doprovodnými
plochami izolační zeleně. V oblasti jižně od Jinonic je založena křižovatka tvaru „trubka“, napojující
hlavní sběrnou komunikaci tehdy nově koncipovaného jihozápadního města – ul. Jeremiášovu.
Tato koncepce přetrvává ještě v územním plánu Prahy z r. 1984 (schválen 1986). Zde je naplno ukotven
tzv. Základní komunikační systém města (ZÁKOS) skládající se ze tří okruhů a celkem 11 radiál
v kategorii rychlostních komunikací.
K přehodnocení dosavadní koncepce došlo v období po r. 1989, kdy bylo zpracováno několik
variant a dílčích úprav dopravně‐urbanistické koncepce Radlické radiály. Určitým shrnutím těchto prací
byla Urbanistická studie Radlice‐Jinonice – část „Koncept dopravy“ (VHE a spol. + PUDIS a.s. – 10/2000),
kde došlo k formulování a srovnání dvou základních variant – „městské“ a „segregované“. Územní plán
z r. 1999 počítal ještě s koncepcí varianty „městské“ s vyústěním tunelu pod Dívčími hrady v oblasti
starých Radlic, později bylo rozhodnuto o dalším sledování varianty „segregované“ s dlouhými tunely
až do oblasti při stanici metra Jinonice.
Prostor kolem MÚK Řeporyjská byl poprvé urbanisticky koncipován v soutěžním návrhu
Jihozápadního města z r. 1968 kolektivu ing. arch. Ivo Obersteina. Napojení Jeremiášovy je na rozdíl
od tehdejšího územního plánu řešeno křižovatkou s velkým rondelem a osou prostorové koncepce je
trasa metra se stanicí Nové Butovice. V dopravním řešení dalších fází se do koncepce opět vrátila
křižovatka typu „trubka“ a teprve v 80. letech, kdy už realizace JZM započala, byla do urbanistické
koncepce znovu navrácena okružní křižovatka. Radiální doprava z oblasti JZM ovšem nadále využívala
Radlickou ulici, v oblasti mezi Jinonicemi a Butovicemi a v trase k bývalým starým Radlicím
rekonstruovaná na čtyřpruh. Z druhé strany byla realizována Rozvadovská spojka jako návazný úsek
dálnice D5 směrem na Plzeň a Norimberk.
V tomto stavu přetrvala dopravní koncepce území do dnešní doby. Výstavba Jihozápadního
města v 70. – 80. letech 20. století se výrazně podepsala i na charakteru území starých Jinonic a Butovic.
Do dříve spíše venkovského nebo periferního prostředí původních zemědělských obcí a vilových
zahradních čtvrtí přinesla především vzestup dopravního zatížení – především díky tomu, že současně
s masivní bytovou zástavbou JZM nebyl dobudován odpovídající komunikační systém, tj. především
Radlická radiála jako hlavně sběrná komunikace oblasti. Ke zlepšení situace došlo pouze v obsluze
území MHD díky realizaci trasy B metra, i když i tento fakt má pro obyvatele původní struktury Jinonic
svoje negativní dopady, především v souvislosti s parkováním mimopražských obyvatel při stanicích
metra v nevyhovujících a na toto nepřipravených podmínkách.
Vlastní zástavba Jinonic a Butovic se postupně vyvíjela od podoby venkovských zemědělských
obcí, které zobrazuje císařský snímek stabilního katastru z poloviny 19. století. Významnou
komunikační osou byla stará cesta spojující od středověku Prahu s Karlštejnem (proto název ul.
Karlštejnské) vedoucí Radlickým údolím ul. Puchmajerovou, Karlštejnskou a Řeporyjskou. Rozvoj
Jinonic je spojen se strojírenskou továrnou Walter, v meziválečném období vzniká řadová zástavba
dělnických domků v oblasti mezi ul. Karlštejnskou a Na Vidouli a později až po ul. Na Vidouli. Butovice
si i v tomto období zachovávají přírodní charakter. Osaměle mezi poli je (v očekávání dalšího rozvoje,
daného regulačními plány) realizována Tyršova škola. Tento stav zůstává jen s malými změnami
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až do 70. let 20. století – významnějšími počiny je realizace areálu jinonických kasáren a továrny ZPA
(Závody průmyslové automatizace) Jinonice – dnes přestavěno na obchodní centrum Galerie Nové
Butovice. V souvislosti s rozvojem Jihozápadního města dochází i k novému urbanistickému rozvoji
i v oblasti Jinonic a Butovic – sídliště U Kříže, Polívkova – Bochovská a v posledních desetiletích sídliště
Botanica, administrativní centrum u metra Nové Butovice, Galerie Nové Butovice, a v současné době
mimo jiné nová výstavba na území Waltrovky. Řada dalších projektů je v současné době v přípravě,
v územním plánu je i několik doposud nevyužitých nebo projektově nepřipravovaných lokalit.
Urbanistický vývoj sledované oblasti tedy není dosud ukončen – jednou z podmínek využití
souvisejících území je právě stavba připravované Radlické radiály.
Oblast Radlic a Jinonic byla donedávna víceméně periferní částí města s převahou
průmyslového významu. Zvrat ve významu území nastal zejména v souvislosti se založením
Jihozápadního města. Další posílení významu území přináší trasa metra posun celoměstského centra
do oblasti Smíchova a celková restrukturalizace územního a funkčního využití od průmyslové oblasti k
polyfunkčnímu využití.
Vztahy k okolí jsou do značné míry určovány poměrně složitou morfologií terénu. Hlavní
urbanizační osa je sevřena návršími Vidoule ze severu a Dívčích hradů z jihu. V oblasti Jinonic se rozevírá
široká plošina, klesající od Vidoule k jihu, zakončená ostrohem Butovického hradiště a svahem
Prokopského údolí.
Z terénní morfologie jednoznačně vychází i priorita vztahů ve směru východ ‐ západ, jejichž
osou je vztah Radlické údolí ‐ Puchmajerova ‐ Karlštejnská ‐ Jinonice ‐ Nové Butovice ‐ JZM. Důležité
jsou rovněž urbanistické vztahy severním směrem do Košířského údolí ‐ v trase Bucharovy ul. (spíše
dopravní) a Jinonické ulice s další vazbou na Podbělohorskou a Strahov.
V 70. a 80. letech došlo v této oblasti, podobně jako na dalších místech v Praze, k paradoxnímu
a rozporuplnému urbanizačnímu počinu ‐ založení Jihozápadního města, jako jednoho ze sídlištních
satelitů vnitřního města. Stejně, jako v dalších obdobných případech byla prioritou kapacita bydlení,
dopravní infrastruktura, pracoviště, vybavení, plochy pro volný čas a relaxaci, systém zeleně ‐ to
všechno následovalo až ve druhém sledu. Přestože bylo JZM oproti svým některým předchůdcům (JM,
Barrandov, Černý Most) založeno poměrně komplexně, s využitím přírodního fenoménu Prokopského
potoka, je z dnešního pohledu přece jen do značné míry poplatné době svého založení a principům
tehdejšího chápání urbanismu a realizačním možnostem. To platí jak pro vlastní hmotově‐prostorovou
sídlištní koncepci panelákových makrobloků, tak pro principy segregace dopravy i pro měřítko a
charakter urbánních prostorů. Obytný celek se uzavírá do sebe a kolem vytváří nepostupný pás
dopravního koridoru, umocněný opevněním protihlukových valů a hluchými hygienickými pásmy
komunikací s izolační zelení.
Území mezi nově založeným JZM a vnitřním městem paradoxně zůstává prakticky v
nezměněném stavu. Dochází pouze k devastaci a plošné asanaci starých Radlic a přilehlého území při
Radlické ulici, k protnutí neodmyslitelné urbanistické vazby Jinonic a Butovic novou čtyřpruhovou
komunikací (Radlickou), provázenou rovněž valy, stěnami a hluchými prostory.
Významným prvkem urb. struktury je typická vilová zástavba oblasti při ul. Klikaté a Na
Hutmance na východním úpatí Vidoule, která navazuje na zástavbu Jinonic při ul. Souběžných I ‐ IV a v
trojúhelníku Karlštejnská ‐ Butovická ‐ Pod Vidoulí. Oblast Butovic zůstává (až na malé výjimky)
prakticky v rozsahu původní obce.
Tak, jak postupně roste význam a kapacita celé oblasti, sílí i potřeba silnějších a
bezprostřednějších vazeb urbanistické struktury k oblasti vnitřního města, zejména do oblasti
Smíchova, ale i na druhý břeh Vltavy. Bariérou těchto vztahů je v současné době oblast nákladového
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okruhu nádraží Smíchov, která ukončuje radiální urbanizační pás Radlického údolí a prakticky zcela
přerušuje prostorové vazby v této oblasti. K posunu pozitivním směrem by mělo dojít podle představ,
zahrnutých rozvojových záměrů v souvislosti s přehodnocením koncepce žst. Smíchov. Přispělo k tomu
i v rámci US Smíchova prosazené odsunutí trasy Radlické radiály jižně s vyústěním na Zlíchově a
směrováním dopravy místo do centra na jižní obchvat vnitřního města.
Zázemí zeleně a území pro rekreaci tvoří zejména rozsáhlé území Dalejského a Prokopského
potoka jižně, v menší míře pak i oblast Vidoule, Cibulky a Motola severně od území. Vzhledem k tomu,
že se vesměs jedná o přírodní památky a jinak chráněná území, je třeba hledat rozvojové plochy a
potenciál v těchto funkcích přímo v řešené oblasti. Výjimečné postavení z hlediska krajinného zaujímají
návrší bývalých předhistorických hradišť ‐ Dívčích Hradů, Vidoule a Butovického hradiště.
Tyto prostory zůstávají v současném chápání struktury území v podstatě tabu jako přírodní
holá návrší, která se uplatňují v panoramatu města jako svébytný přírodní krajinný prvek.
Celkový charakter území ve vztahu k širší struktuře území je tedy poměrně mnohoznačný s
celou řadou střídajících se urbanistických i přírodních prvků, typů struktury, s výraznou terénní
modelací a charakteristickými prostory.
Území je velmi atraktivní z hlediska polohy, dopravní infrastruktury (metro) s významným
zázemím obytného území i volných rozvojových ploch.
B.2. Vyhodnocení současného stavu a jeho vliv na řešení
Oblast původní a starší zástavby Jinonic a Butovic se díky urbanistickému vývoji, spojenému
zejména s realizací Jihozápadního města, dostala do polohy mezi kapacitním obytným souborem –
charakteristickým sídlištěm okrajového pásma města a širším centrem. Tento stav se v dané oblasti
projevil především dopravním zatížením, danými komunikačními spojnicemi mezi JZM a centem –
především v trase rekonstruované Radlické ulice, ale i v dalších trasách, které jsou využívány jako
náhradní trasy k nedostatečně kapacitní Radlické. Jde zejména o trasu Karlštejnská – Klikatá – Jinonická
směrem severním do Košířského údolí, nebo pokračování Peroutkovou – Na Václavce – Ostrovského
směrem na Smíchov. Dopravní vztahy jižním směrem jsou blokovány Prokopským údolím.
Jednoznačným těžištěm oblasti je okolí stanice metra Nové Butovice, na něž navazuje hlavní
urbanistická osa sídliště JZM. Další komerční aktivity se rozvíjejí zejména jižně od tohoto jádra. Severně
na jižním svahu Vidoule vznikla enkláva převážně obytného území Botanica. Druhé – dosud poněkud
méně významné jádro je založeno v oblasti kolem stanice metra Jinonice – i když potenciál této oblasti
je teprve postupně naplňován (sídliště U Kříže, Waltrovka) – v územním plánu stále figuruje rozsáhlá
oblast vysokoškolského kampusu Jinonice na severozápadním okraji Dívčích Hradů.
Další rozvojové plochy jsou potenciálně spjaté s realizací Radlické radiály. Jedná se o řadu
lokalit, sledujících celý průběh RR územím, a nejvýznamnější můžeme považovat rozvojovou oblast
Jinonic – jih a oblast Butovice – západ, drobné rozvojové plochy jsou i v oblasti původní struktury
Jinonic i Butovic.
Významným urbanistickým prvkem oblasti je veřejný prostor – parter komunikací, náměstí
nebo návsí, parků a ostatních veřejně přístupných prostor. Vznik těchto prostorů je samozřejmě úzce
spjat s dobou vzniku příslušné urbanistické struktury, ale do větší či menší míry se do nich promítl
i následný život a urbanistický vývoj.
Jedním typem veřejného prostoru jsou původní historická jádra Jinonic a Butovic – někdejších
zemědělských obcí v příměstské oblasti Prahy.
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B.3. Analýza a hodnocení historicko‐urbanistických podmínek a hodnot území bývalých obcí
Jinonic a Butovic, urbanistického vývoje urbanistických záměrů v území
B.3.A. Butovice ‐ urbanistický vývoj
(Poznámka: Uvedená popisná čísla mají za základ Josefinský katastr a neshodují se s popisnými
čísly dnešními. Usedlost čp. 59 je zahrnuta v této studii pod Novou Ves v katastru řeporyjském).
Založení Butovic navazuje na předhistorické osídlení, které je archeologickými nálezy
prokázáno od pozdní doby kamenné. Centrem bylo butovické hradiště, které přežilo dvě údobí
rozkvětu a významu, v pozdní době kamenné a v době hradištní. V jeho okolí byly pak zemědělské
osady, které procházely vývojem v různých variantách. Butovicemi prochází významná dálková cesta z
Prahy, která směřuje k jihozápadu na Řeporyje, tak zvaná „cesta Karlštejnská“. Na západ jsou Butovice
spojeny cestou rovněž charakterizovanou úvozem za Stodůlkami, na jih se před vsí odděluje
komunikace vedoucí na Zbraslav. Místního významu je spojení s Jinonicemi, na východ spojení s
Radlicemi a Hlubočepy, na sever s Košířemi. Hustá síť starých cest prokazuje intensitu osídlení a odráží
složitý vývoj této krajiny, jejíž dominantou jsou tři hradiště, Butovické, Na Vidouli a Dívčí Hrady (z nichž
dvě poslední nejsou průzkumem ještě otevřené). Hradiště byly navzájem spojeny cestami, z nichž první
vedoucí z Dívčích hradů k butovickému hradišti po hřebenu Dalejského údolí je jasně patrná. Spojení s
Vidoulí je již u Jinonic porušeno.
Majetkové poměry této vsi jsou od samého začátku mnohoznačné. Feudálním pánem byl
zřejmě kníže resp. král a butovická popluží byla jím dána v užívání církevním institucím, mezi kterými
se vyskytuje vyšehradská kapitula, pak biskupství a později probošství pražského kostela, dále plaský
klášter a v dobách husitských válek klášter kartouzský. Vzájemné poměry těchto institucí nejsou však z
pramenů jasné a nedávají nám představu o počtu dvorců a rozsahu vsi. Zajímavé je, že podací právo
kostelní náleželo, alespoň pokud nám prameny dokládají, klášterům vlastnícím ve vsi dvory, ale je
vykonáváno v r. 1362 Jetřichem, arcibiskupem Magdeburským (Sedláček, Slovník, 86) a v r. 1400
královnou Žofií. K r. 1352 je kostel připomínán jako farní. Jeho románské založení poukazuje asi na 12.
století.
Podle Tomka měl zde ve 14. století kartouzský klášter dva dvory, jeden slul na Háně, druhý
menší a mimo nich mělo zde nějaké zboží pražské probošství, tedy tři dvorce. K r. 1437 jsou již zprávy
podrobnější, dvůr Hánovský má dvě popluží, podsedky a městiště osedlé i neosedlé, u Menšího dvora
jsou citovány jen dědiny, louky, chrástiny a potoky. Oba dvorce se na půl dělí o háj v Dalejích. Dvůr
Hánovský můžeme zjistit z gruntovních knih z r. 1596 (fol. 64) a 1616, (fol. 118 a 120) jest to čp. 22.
Městištěm je zřejmě míněno místo na jihozápad od dvora, kde u cesty bylo několik gruntů podsedků.
Menší dvůr je statek Klučovský čp. 32, situovaný mezi cestou pražskou a Jinonickou. Nemá ani
podsedků, ani městiště. Nejstarší historii třetího statku nemáme jmenovitě v pramenech
podchycenou. Majetkové směny obvykle grunty nejmenují, a proto nevíme, ke kterému dvoru se
smlouvy vztahují. Třetí dvůr je výslovně jmenován až v purkrechtní knize z r. 1596 (t.zv. Poláčkovský,
fol. 78).
Pro vývoj obce je významný rok 1550, kdy královská komora prodala ves i s platy a podacím
kostelním do rukou světské vrchnosti, neboť tím byl dán základ ke zdejšímu velkostatkářskému
hospodaření v duchu soudobého zemědělského podnikání feudálů.
Při prodeji v r. 1581 se píše o třech selských statcích v Butovicích, ale nemůžeme prokázat, zda
se jednalo o všechny tři velké dvory.
K r. 1582 se v pramenech prvně připomíná krčma (čp. 30) r. 1588 dal Adam z Hradce postavit
mlýn v Dalejích. Někdy v této době ke konci 16. stol., můžeme hledat i založení ovčína, které jinak v
pramenech doloženo nemáme.
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Tvrz se připomíná až k r. 1609 a neznáme ani dobu jejího založení, ani její polohu a rozsah.
Můžeme jen usuzovat, že byla vybudována jako panská obydlí v době, kdy ves, nebo aspoň její část,
byla v rukou světských feudálů, tedy buď ve 14. století, než se Butovice dostaly kartouzskému klášteru,
anebo až po husitských válkách. Byla zničena po bělohorské bitvě, kdy Butovice byly vydrancovány
vojskem a Hánovský dvůr i tvrz se stal pustinou. Můžeme‐li soudit podle Klučovského dvora, který r.
1746 byl ještě dřevěný (Registra purkrechtní z r. 1709), (fol. 148), je náhle zničení celého dvorce i s tvrzí
zcela pochopitelné. Dlouhé opuštění dvorce za válek dokončilo zkázu, byl znovu osazen až r. 1665.
(Registra z r. 1616, fol. 120).
Gruntovní kniha nejvyššího purkrabství z r. 1596 pořízená za Adama z Hradce zaznamenává
mimo dvory ještě čp. 24, 9, 10 a 12, tedy stavení v "městišti dvora" podle pramenů z r. 1437. Chalupa
čp. 25 na nároží proti ovčínu má v gruntovní knize z 1616 (fol. 129) uvedenou poznámku "převzal
vlastně jen pusté místo", a tak když toto stavební bylo založeno v r. 1687, můžeme zde předpokládat
rovněž založení středověké, neboť jinak by bylo poznamenáno, že tato chalupa byla vystavěna na
pozemku čp. 24. Purkrabská gruntovní kniha dále zaznamenává kovárnu čp. 5 a tři krčmy, které ze
stávajících pramenů nemůžeme dobře lokalizovat. Jedna z nich je nepochybně butovická, (čp. 30), ale
kde stály další dvě, není možno zjistit.
Doba Pfefferkornova (1609 ‐ 1621) rozšířila Butovice o řadu stavení. Na území Hánovského
dvora se nyní objevují dvě chalupy, čp. 23 a 27. U pastoušky (čp. 18) byl založen domek čp. 17, (Registra
r. 1616, fol. 147) vedle krčmy nacházíme chalupu čp. 31, (Registra r. 1616, fol. 95) a za kovárnou na
cestě k Jinonicím čtyři usedlosti, čp. 1 až 4. (Registra r. 1616, fol. 122 až 125).
Třicetiletá válka ves postihla a řada stavení byla zničena. Po válce se již poplužní dvůr Hánovský
nezvednul, centrum hospodářské správy panství bylo přesunuto do Jinonic. Z butovických poplužních
dvorců se staly selské grunty. Jejich území prozrazuje se výrazně tím, že zůstalo až na malé výjimky
nezastavěno a drobná chalupnická výstavba barokní doby se omezovala na okraj vsi, ponejvíce na stráň
pod kostelem.
Druhá polovina 18. stol., přinesla ještě jednu výraznou změnu v půdorysu vsi. Všechny tři velké
grunty se totiž rozpůlily. Tak u Hánovského dvora (čp. 22) byl založen grunt čp. 26 (Registra z r. 1709,
fol. 205) u menšího či Klučovského dvora (čp. 2) rozpůlením vznikl grunt čp. 33 (Registra r. 1709, fol.
149) a Poláčkovský dvůr měl svého dvojníka na konci vsi čp. 36. (Registra r. 1709, fol. 361). První
polovina 19. století zhustila zástavbu na stráni pod kostelem drobnými domky bezzemků.
Novodobá výstavba je ve vlastní vsi celkem bezvýznamná, pouze zhušťovala stávající půdorys.
Nové sídliště vyrostlo opodál v severovýchodním cípu katastru.
Ves se vyvinula v široké kotlině Prokopského potoka v místech, kde údolí spadající sem z Jinonic
se prudce ohýbá a klesá na úpatí butovického hradiště jihozápadním směrem. Poloha vsi v úžlabině je
analogická s nejstarším vesnicemi pražského okolí. Jádrem vsi je dvorec nepochybně ještě rodového
založení, v nejstarším svém stadiu asi hrazený, jehož oválný půdorys je na mapě zcela zřetelný. Stará
významná cesta z Prahy na Řeporyje, karlštejnská cesta, musí se dvorci obloukem vyhýbat a jeho
založení je tedy starší než sama cesta. Románský kostel je umístěn mimo dvorce a je tedy terminus
ante quem pro založení dvorcem. V dalším vývoji vznikly ještě dva dvorce, které se již přizpůsobují
daným cestám, a jejich založení bylo provedeno v době, kdy síť cest již byla ustálena. Oproti jiným vsím
pražského okolí stejného typu nedošlo zde k rozdělení dvorců rozrodem, nerozpadly se na jednotlivé
usedlosti sousedské občiny s individuálním hospodářstvím, a příčinu toho nutno hledat ve vlastnictví
církevních institucí, hospodařících dlouho do středověku ve vlastní režii, z držitelů pouze plaský klášter
byl pro svou vzdálenost ochoten statky propůjčit emfyteutickým právem. Usedlosti podsedků byla
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proto zakládány na městišti pod Hánovským dvorem, kde narůstaly v řadové zástavbě podél dálkové
cesty na Řeporyje.
Pastouška je situována zcela stranou hlavních komunikací vsi, na stráni pod kostelem.
Nejednotnost půdorysu ukazuje i založení kovárny a ovčína.
Butovice jsou typem shlukové vsi, vyrůstající postupně dlouhým vývojem z původního dvorce,
organizovaným probíhajícími cestami ve spolupráci se složitým terénem údolí. Pozoruhodné je, že
středověká výstavba poddanských gruntů dodržela přímou uliční čáru a poměrně pravidelnou parcelaci
záhumenků, což je u těchto typů vsí výjimečné. Zřejmě zde zasáhla organizační vůle držitelů dvorců,
církevních institucí. Barokní založení této pravidelnosti nemá a projevuje se zde již všude živelnost
výstavby. Veřejná prostranství vsi nevznikla založením, ale vyjížděním. Charakteristický je nálevkový
útvar mezi Hánovským dvorem čp. 22 a "městištěm" s čp. 24 a 25, který je jednak výpadovou cestou
od pastoušky (čp. 18), jednak byl ovlivněn nájezdy do dvorů. Románský kostel je založen v půdorysu
vsi excentricky, spíše bychom jej z hlediska obce hledali někde nad rybníkem na místě chalupy čp. 7.
Jeho situování má však zřejmě jiné zdůvodnění, stojí totiž v ose cesty na Prahu a cesty na Řeporyje,
takže je jim dominantou a vodítkem. Je tedy z urbanistického hlediska situování kostela velmi
pozoruhodné.

Butovice – indikační skica stabilního katastru 1848
Devatenácté a dvacáté století pak zaplavilo Butovice rychlou výstavbou domků, která pak
zaplavila všechny proluky a stráň pod kostelem. Chaotickým výrazem této domkářské zástavby byla ves
pohledově značně znehodnocena.
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Významnější stavby
Butovické hradiště
Jihozápadně od Butovic zabírá ostroh obtékaný Prokopským a Dalejským potokem, velké
předhistorické hradiště, celkem skoro 900 m dlouhé a skoro 400 m široké v předhradí. Celá rozloha
hradiště se jeví takřka jako plošina, ve střední nejvyšší části, nižší než široké předhradí a vlastní
akropolis, kde jsou nejlépe patrny valy.
Kostel sv. Vavřince
Obdélný půdorys, polokruhová apsida, na severu drobná sakristie, na západě předsíň. Stěny
člení liseny. Okna zakončena polokruhem, v presbyteriu segmentem. Východní okénko oválné. Nad
vchodem do sakristie římsa segmentově vyklenutá. Valbová střecha, nad průčelím dřevěná vížka.
Interiér: Loď plochostropá. Fabionová římsa. Apsida zaklenutá konchou a připojena k lodi bez
triumfálního oblouku. Sakristie zaklenuta valeně s pravoúhlými lunetami, předsíň plackou. Původem
románský kostel 13. stol. Úpravy v 18. stol. R. 1894 prodloužena loď. Zvonice u vchodu na hřbitov.
Podezdívka na čtvercovém půdorysu části šindelového zastřešení přechází v hranolovou vížku
ukončenou šindelem krytým lanem.
Č. 223 (6) Ohradská. Dům upraven r. 1936. Brána s polokruhem zaklenutým vjezdem a
segmentově vyklenutou římsou datována r. 1826.

B.3.B. Jinonice ‐ urbanistický vývoj
Jinonice navazují na předhistorické osídlení, které v tomto území v sousedství hradiště
butovického a na Vidouli, (není průzkumem ověřené) bylo jistě značné a je prokázáno archeologickými
nálezy od doby kamenné. Již první historické zprávy ukazují, že majetkové vlastnictví zde nebylo
jednotné, jedno popluží zde měla vyšehradská kapitula, jedno popluží klášter plaský a konečně zde
drželo pražské biskupství jednoho člověka s poplužím, které pak směnilo s klášterem plaským za dvůr
v Motole. Podle toho byly zde již v době románské tři dvorce, můžeme‐li z kusých zpráv nejstarších
pramenů vyvozovat uzávěry. Donátorem církevním institucím byl kníže, resp. pak královská komora, a
z tohoto titulu měla královna Eliška možnost povolit obyvatelům říditi se magdeburským právem. V
důsledku toho mohl si pražský patriciát emfyteutických právem zde zakupovat statky a tak zde
neobvykle časně, již k r. 1314, nacházíme pražského měšťana Frenclina v držení dvorce kláštera
plaského. V dalším čase držení statků světskými osobami přibývá. Majetek vyšehradské kapituly se
připomíná ještě za husitských válek.
Tvrz je prvně připomínána k r. 1456 a byla snad vybudována některým ze světských držitelů
vsi, což by znamenalo ve 14. století.
Po husitských válkách byla ves spravována Pražany jako majetek královské komory, to jest
nejvyššího purkrabství pražského. V polovině 16. století byla královskou komorou prodána do
soukromých rukou a střídala pak rychle své majitele, kteří se o ní dělily.
Vinice se připomínají po husitských válkách jako bývalý majetek kartouzského kláštera. Jejich
počátky můžeme nejspíše hledat v době karolinského zakládání vinic. Poloha vinic není známá, podle
terénu můžeme předpokládat jejich založení na svazích Vidoulí. Ve třicetileté válce byly většinou
zničeny a daly vznik pouze jediné viniční usedlosti zvané Bulovka, jejíž výstavná budova s rozsáhlým
parkem je z konce 18. století.
Majetkové směny v 16. století podle zápisů v zemských deskách prokazují, že se o ves dělilo
několik pánů. Teprve když před třicetiletou válkou byla celá obec soustředěna do rukou Albrechta
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Pfefferkorna, podává gruntovní kniha z r. 1616 celkový přehled o rozsahu obce. Mimo panský dvůr s
tvrzí, který v knize není uveden, byly zde dva rustikální statky čp. 2 (fol. 2) a 3 (fol. 10, kovárna čp. 4
(fol. 57) po zničení třicetileté války znovu vybudovaná, krčma čp. 10 (fol. 55) a pět rustikálních chalup
čp. 5, 6, 7, 12, 14 (fol. 20, 28, 35, 43 a 56). Zápis v deskách zemských z r. 1576 uvádí mlýn, nevíme však
který, protože v Dalejích byl mlýn založen až r. 1588. Osudy obou vsí Jinonic a Butovic, jsou majetkově
úzce spjaty již od středověku a zápisy majetkové držby se úzce prolínají. Z toho důvodu je nejasný i
zápis v Deskách zemských z r. 1609, který zaznamenává dvě krčmy. Místní tradice zachycená V.
Madíkem uvádí, že chalupa čp. 7 v Jinonicích byla svého času rovněž krčmou, je ovšem možno zápis
vysvětlit i tím, že v kupní smlouvě mezi Pfefferkornem a Knoblochem se jedná o krčmu Jinonickou a
Butovickou.
Uvedené rustikální usedlosti spolu s panským dvorem, dominikální krčmou a kovárnou
můžeme přibližně pokládat za založení středověké, ke kterému se v prvé pol. 17. století přiřadila
dominikální chalupa čp. 8, v následujícím 18. stol. čp. 9, 11, 13, které zahájilo zástavbu návsí, a čp. 15.
Tato stavení byly jen domky bezzemků anebo k nim byla zapůjčena dominikální půda. Pozemkové
možnosti obce byly vyčerpány již středověkou zástavbou a ves za daných existenčních podmínek
neměla další možnost rozvoje. V údobí klasicismu byly zde postaveny pouze dva domky na návsi.
Půdorys vsi rozšířila teprve nová doba ve zcela jiných životních podmínkách daných
sousedstvím vzrůstajícího města.
Ves je situována v mělké úžlabině otvírající se jihovýchodním směrem, tedy v poloze obvykle
vyhledávané nejstaršími osadami. Jinonicemi prochází stará dálková cesta vedoucí z Prahy na Řeporyje,
která se ve vsi lomí. Tento zlom je zdůvodněn terénem, neboť náves klesá ve dvoumetrovou úžlabinu
a pivovarský rybník na západním konci návsi porušil patrně její plynulý oblouk. Prohlubeň úžlabiny není
však natolik velká a nepřekročitelná, aby přírodní podmínky byly jediným důvodem k zalomení cesty.
Pravděpodobně zde spolupracovaly i podmínky vytvořené lidskou rukou, totiž osídlení velmi starého
založení.
Nejstarší prameny naznačují v raném studiu vývoje Jinonic tři dvorce. Nemůžeme sice tyto
vývody pokládat za spolehlivé a směrodatné, ale porovnání s mapou tomu neodporuje. Situace v bloku
čp. 10 až 14 z dvorců, na druhé straně potoka mezi čp. 3 až 7 mohl být druhý dvorec a třetí na místě
dnešního panského dvora ‐ zámku, jenž se snad nejdříve a nejpevněji dostal do rukou světských pánů,
kteří zde zbudovali tvrz. Pro nejstarší dobu formování půdorysu vsi musíme počítat i s cestou k hradišti
na Vidoulích, která je charakterizován úvozem, i když zatím nevíme, v kterých místech mělo hradiště
svou vstupní bránu.
Posuzujeme‐li půdorys obce, jsou Jinonice typem potoční vsi, kde úžlabina potoka přiměla
zástavbu k odstupu. Tím byla vytvořena náves přibližně obdélného půdorysu. Návesní typy vsí jsou však
poměrně pozdější, neboť jsou nejdokonalejší formou soustředěných sídel, jejichž organizovaný
půdorys svědčí o plánovitém založení. Nesetkáváme se s nimi proto u obcí vyrůstajících z dvorcových
založení doby hradištní, objevují se teprve v druhém pořadí rozrostu obce, ale i tak je pravidelné
založení výjimečné. Máme tedy pro posouzení jinonické návsi dvě možnosti ‐ buď se jedná o založení
druhého pořadí, anebo je její tvar určen úžlabinou potoka a vyplývá již z dispozice starší. I když
nemůžeme z nejstarších pramenů spolehlivě určit, kolik zde v raném středověku bylo dvorců, přece je
zřejmé, že jich bylo více než jeden. Studujeme‐li terén obce, nemáme jiné možnosti pro jejich situování
než ty, které zde již byly uvedeny. Tím bylo zdůvodněno i zalomení cesty, zvláště její trasa na
severovýchod ku Praze má ohyb osvědčující, že její původní dráha kdysi plynule navazovala na cestu k
Řeporyjím, vycházející ze vsi u statku čp. 3.
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Uliční čára severní a jižní strany návsi je nezvykle přímá. U typů vsí vyrůstajících z dvorcového
jádra setkáváme se obvykle s nepravidelnou neplánovitou zástavbou narůstající živelně postupnou
adicí v dlouhém vývoji, tím spíše tam, kde usedlosti nenasedají těsně k sobě. Proto přímou uliční čáru
jinonické návsi musíme spíše hledat ve starším základu, který jejich linii určil a zde nás opět vedouc
úvahy k ohradám původních dvorců. Porušení přímé čáry je až u čp. 7 a čp. 11, které již zřejmě byly
mimo rámec dvorců.
Rozpad dvorců na drobnější usedlosti můžeme snad hledat v zavedení emfyteutického práva a
v přechodu k peněžní rentě pro feudály výhodnější. Ale tento vývoj začal mnohem dříve a byl královnou
Eliškou pouze vyvrcholen. Řídké osídlení severní části vsi mohlo být způsobeno tím, že po konfiskaci
církevního majetku byla jeho půda Pražany pronajímána ponejvíce na vinice a pak i rozprodána, takže
zde nebylo dostatečných podmínek k založení dalších gruntů, zvláště když půdu pak skupoval a
stahoval vzrůstající panský velkostatek.
V tomto stadiu vývoj vsi stagnoval. Ani barokní údobí neprojevilo se výrazněji v jejím půdorysu,
mimo dvou chalup na východním okraji a zahájením zástavby návsi. Jinonice zůstaly nadále drobnou
vsí, jejímuž životu zcela dominoval velkostatek, který držel většinu zemědělských prostředků, takže až
příchod jiných existenčních možností daných městem a průmyslem umožnil další rozvoj. Tato ves měla
ostatně i velkého konkurenta v Butovicích, se kterými byla hospodářsky vždy úzce spjata.

Jinonice – indikační skica stabilního katastru 1848
Dělení plužin je porušeno vybudováním velkostatku, jemuž devastace vsi za třicetileté války
umožnila volné disponování půdou. Hospodářské i právní spojení s Butovicemi smazalo také hranici
mezi oběma obcemi zásahem velkostatku, takže původní stav je již těžko zjistitelný. Síť cest však
zřetelně prozrazuje dřívější úsekové plužiny, neboť v systému traťových a lánových plužin jsou cesty
vedeny zcela jinak v průběžných průhonech. Přibližně čtvercové tvary panských polí, obklopené
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cestami, nasvědčují systému scelených úseků. Okrajové části katastru s úsekovým dělením rolí
nemůžeme pokládat pro historický vývoj za směrodatné, protože jsou zde zdůvodněny i terénem.
Sevřenost půdorysu vsi obklopené záhumenkami a chráněné údolím nedovolila novodobé
výstavbě přímé navázání na své jádro, takže nová zástavba organizovaná zastavovacím plánem v
pravidelném systému ulic navazujících na síť starých cest šířila se na severovýchod směrem ku Praze,
která byla pro tuto zástavbu přímým podněcovatelem a centrem, takže organizačně nemá ke staré vsi
vnitřní vztah. Také cesta na Butovice, se kterými byly Jinonice i právně spojeny, byla pak souvisle
zastavěna.
Dalším významným typem urbanistické struktury je zástavba rodinných domků a vil, jejíž původ
lze datovat jednak do meziválečného období, jednak do následujících desetiletí, kdy docházelo
k postupnému naplňování urbanistické rozvojové koncepce, založené na regulačních plánech
meziválečné doby. Jako první oblast vznikla zástavba vesměs řadových rodinných domků mezi ul.
Karlštejnskou a Pod Vidoulí, později se rozrostla i do území severozápadně od Karlštejnské. Větší vily
vznikaly již v meziválečném období také v oblasti ulic Klikatá, Na Hutmance, Na Pomezí a Machova.
Ale charakteristické dělnické kolonky bývaly jednak U Tresorie, jednak kolonie Arizona při ul. Na Vidouli
a severně od továrny Walter U Bulovky – dnes po nich v území nenajdeme v podstatě ani památky.

Podrobný regulační plán Státní regulační komice – 30. léta XX. století
Veřejný parter vilových čtvrtí je ve většině zachován v původním stavu. Charakteristické jsou
úzké uličky šířky kolem 5m původní struktury Záluské, Rohatecká a Souběžná I a II. Některé z těchto
ulic jsou již dnes vyznačeny jako „obytné ulice“ nebo je provoz omezen dopravním značením. Další
uliční prostory jsou již charakteru běžných ulic zahradních měst s obousměrnými vozovkami a chodníky
po obou stranách šířky kolem 10m (U Dětského hřiště, V Roháčích) nebo hlavní ulice této struktury
s šířkou kolem 16m (Pod Vidoulí, Klikatá, Na Pomezí, Butovická). Výjimečná je zejména ul. Karlštejnská
s šířkou uličního prostoru kolem 20m a oboustrannou alejí. Na první pohled zaujmou křižovatky
vedlejších ulic s hlavními trasami – zejména Karlštejnskou a Na Vidouli, kde zabírají značné plochy
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dopravních ploch s dlouhými přechody, které by mohly být alespoň zčásti redukovány a věnovány
pěšímu prostoru. Zcela specifickým prostorem je stávající křižovatka ul. Karlštejnské s ul. Pod Vidoulí,
Na Pomezí, Souběžná I a Klikatá + Puchmajerova, které je v podstatě provozně velmi problematickým
dopravním uzlem víceramenné křižovatky. Reziduem stavu s minimem dopravy jsou i prostory
křižovatek Řeporyjská – Na Vidouli, Karlštejnská – Butovická nebo Butovická – Stodůlecká.
Významnější stavby
Hradiště na Vidouli
Vidoule, zmiňovaná již r. 1207, jsou pískovcový tabulový vrch, k západu pozvolnější, k východu
omezeny prudkým spádem, vysokým 8 ‐ 10 m, zdůrazněným ještě odlámáním kamene. Vrch je
rozdělen ve směru severojižním cestou a terénním skokem ‐ mezí vysokou cca 1 m na část východní,
sice nižší, ale bezpečněji omezenou přírodními podmínkami, a na část západní, která je omezena v
nízkém výběhu jen svahem 2 ‐ 3 m vysokým. Nejnápadnější je jižní strana návrší, kde jsou do dnešního
dne zachovány dvě terasy, jejichž výškový rozdíl je vždy 1,5 ‐ 2 a 2 ‐ 3 m a pak strmý břeh vysoký 2 ‐ 5
m k náhorní planině.
Vrch nebyl nikdy archeologicky zkoumán, avšak podle strategické polohy, širokého rozhledu
do celé pražské kotliny a i podle utváření vlastního terénu, lze vysloviti domněnku, zda nebyl součástí
v hradištním pásu, zajišťujícím pražskou kotlinu.
č. 1 Na Vidouli 1. Dvůr („jinonický zámeček“)
Stavení kol rozlehlého obdélného dvora rozděleného křídlem budov na větší a menší a menší
část. V průčelí obytné patrové stavení o devíti osách. Tři osy na levé straně vrcholí štítem s polovalbou,
dále vpravo sedlová, s průčelím souběžná střecha s hodinovou vížkou nad hlavním vjezdem. Hlavní
vjezd, v místě čtvrté a páté osy, zaklenut stlačeným obloukem a opatřeným zdůrazněným hlavním
klenákem. Po stranách pilastry. Nad portálem mezi okny zdvojený korunovaný znak. Průjezd zaklenut
valeně s lunetami, jejichž hrany jsou slavě vytaženy do hřebínků. V bocích průjezdu vybrány niky. Kol
dvora patrové budovy. Sýpka ve středním křídle opatřena letopočtem 1815. S ní souvisí patrové
osmiosé obytné stavení. Na pravé straně přízemí otevřená předsíň přístupná polokruhem zaklenutým
otvorem. Střední vchod opatřen ostěním s ušima. V patře malované sluneční hodiny. Fabionová římsa,
valbová střecha. Dolní mashaus zaklenut valeně s lunetami vytaženými do hran. Uprostřed dvora kašna
na čtvercovém půdorysu s kamennou profilovanou obrubou. Některé budovy upraveny empirově. V
průčelí pamětní deska. R. 1804‐1805 tu bydlel Antonín Jaroslav Puchmajer, český spisovatel, básník,
překladatel a vlastenecký kněz.
Dat: dvůr vystaven r. 1665. Empirové úpravy.
č. 7/1/U Jinonického rybníka. Hospodářství
Patrové obytné stavení, sedlová střecha s polovalbami. Stěny člení lisenové rámce, pod okny
rámovanými šambránami s ušima umístěny čabrakové motivy. Ve štítu letopočet 1791. Na straně do
dvora v patře pavlač přečnívající střechou.
(Fasáda nově dvoubarevně opravena),
č. 17 ‐ Karlštejnská 35
Uprostřed návsi patrové obytné stavení 3 x 1 osa. Mansardová střecha. Pod okny secesně
upravené čabraky. Přízemí zaklenuto plackami. Postaveno zač. 19 stol. Úprava na zač. 20. století.
č. 13 ‐ (33) Sousedí s předchozím. Obdobná úprava. Trámový strop. Zač. 19. století.
Charakteristické stavby: Přízemní domky, štítem obrácené do ulice. Vedle průčelí segmentem
zaklenutá brána.
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B.3.C. Urbanistický vývoj novodobého období
Významným počinem pro urbanistický vývoj Jinonic a Butovic bylo založení Velké Prahy v roce
1922, kdy se katastrální území Jinonic a Butovic stala součástí metropole. Pro budoucí rozvoj a
urbanistickou koncepci převzala odpovědnost Státní regulační komise, v jejíž gesci vznikly meziválečné
regulační plány této části Prahy.
Regulace navazovala jednak na původní historická jádra obou obcí, jednak na mezitím se
rozvíjející zástavbu rodinných domků a dělnických kolonií – ponejprv v oblasti severně od Jinonic a
v oblasti kolem ulic Na Hutmance a Klikatá a v Butovicích v oblasti ulic Vavřinecké a Mezi lány.
Významným počinem tohoto období byla výstavba Tyršovy školy při jižní spojce Karlštejnské cesty
s Butovicemi – před školou předpokládal regulační plán založení veřejného prostoru – náměstí mna
jedné z hlavních uličních os regulace. Přibližně v této trase byla později vytyčena trasa nové Radlické
ulice. Další veřejné prostory byly předpokládány u jinonické sokolovny a v centru dnešního
rozvojového území Jinonice‐jih s vazbou k jinonické návsi. Regulační plány počítaly s téměř kompletní
přestavbou historické vesnické struktury na „zahradní město“ nové vilové čtvrti (kromě jinonického
dvora – „zámečku“). Z navrhované regulace však bylo nakonec realizována jen část struktury Jinonic
mezi ul. Na Vidouli, Butovická a Pod Vidoulí.
Další vývoj urbanizace můžeme sledovat na historických leteckých snímcích.
Stav v roce 1938 v podstatě odpovídá regulačnímu plánu z 30. let, při ul. Na Vidouli je patrná
šachovnicová zástavba dělnické kolonie Arizona, sloužící především jako nouzové ubytování dělníků
z Waltrovky. Při křižovatce trasy staré cesty z Jinonic do Řeporyjí a na Karlštejn je patrný osamělý objekt
bývalého akcízu, spojený později s odbojovou činností jinonické odbojové skupiny (ilegální vysílání) a
její likvidací gestapem v roce 1941 – již dříve opuštěný dům byl navzdory tomu v r. 2001 zbořen.

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1938
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Stav k roku 1945 se od předválečného liší jen nepatrně – doba nebyla příznivá pro rozsáhlejší
investice a výstavbu. Za zmínku stojí dva areály přízemních baráčků východně od Butovic – při ul. Mezi
Rolemi – dodnes existující objekty Waldorfské školy ‐ a v areálu dnešních kasáren dvojitá řada objektů
dělnické kolonky Mexiko. Značný rozvoj prodělal areál továrny Walter – především díky zbrojní výrobě
leteckých motorů a dopravních prostředků pro Říši.

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1945
Půdorys obcí se zásadně nemění ani v 50. letech, rozvoj obytné zástavby je minimální a stavba
Tyršovy školy stále trčí uprostřed polí. Před ní se na snímcích z r. 1953 objevují obrysy areálu
jinonických kasáren (tehdy přísně utajovaného Vojenského vývojového ústavu) s prvními objekty a
objekt dnešního hotelu Grado při dnešní ul. Mezi lány. V areálu bývalé továrny Walter – v té době již
národní podnik Motorlet – vznikají další výrobní haly, kde se montují pístové i turbínové motory pro
sportovní i vojenská letadla. Staré dělnické kolonie Arizona, Mexiko a U Tresorie (stávala mezi ulicemi
U Trezorky a Na Hutmance také nedaleko Waltrovky) dosud přežívají.
Žádné zásadní změny se nedočkáme ani v polovině 70. let – na leteckém snímku z r. 1975 se
nově objevuje areál továrny Závody průmyslové automatizace – ZPA Jinonice (dnes přestavěno na OC
Galerie Nové Butovice) a jižně od něj zahrádková kolonie, západně od Tyršovy školy areál MŠ a severně
od areálu kasáren dodnes stojící nebytové objekty areálu Pod vodovodem. V prodloužení ul. Mezi
rolemi v Butovicích se objevuje areál podlouhlých staveb – patrně skleníků. V prostoru před
sokolovnou je patrná točka konečné stanice trolejbusů č. 52, obdobná točka je trolejbusů č. 60 je v ul.
Peroutkově před vstupem do areálu Motorletu. Na Vidouli vzniká areál vodojemu. Je patrné, že stavba
Jihozápadního města, které území výrazně ovlivnila v dalším desetiletí, se teprve připravuje na prknech
územně‐plánovacích a projekčních kanceláří.
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Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1953

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1975
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Další ze série leteckých snímků zachycuje situaci o 13 let později – v roce 1988. To již probíhá
naplno realizace JZM, napříč územím se objevuje nová dopravní trasa čtyřpruhové Radlické ulice,
realizováno je trasa metra B se stanicemi Dukelská (nyní Nové Butovice) a Švermova (Jinonice). Podél
trasy Radlické v Jinonicích vzniká řada stavebních dvorů a zařízení staveništěm, souvisejících s realizací
JZM, metra a dalších dopravních a inženýrských staveb v oblasti. Východně od ZPA je založen školský
učňovský areál a objekt dnešní Celní správy, v Butovicích vzniká sportovní areál při Stodůlecké ul.
s krytou halou, venkovními hřišti, později s kempem, mezi sokolovnou a Tyršovou školou je realizováno
panelové sídliště Jinonice. Celé území se významně propojuje a zahušťuje – zatím spíše strukturou
provizorního charakteru v cézuře původní zástavbou a novou strukturou sídliště JZM.

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1988
Během období dalších 10 let – do roku 1998 – je změn v území opět velmi málo. Původně
stavbami „přeorané“ území se stabilizovalo, vznikají jen některé menší počiny – čerpací stanice mezi
ul. Stodůleckou a Radlickou, tenisový areál u jinonické sokolovny, areál Pražských služeb v Jinonicích a
pár nových rodinných a bytových domů.
Markantní rozvoj území je patrný během prvního desetiletí 21. století – vzniká obytný soubor
U Kříže, obytný soubor Botanica s Německou školou, administrativní areál Avenir Bussines Park při
Radlické ul., z haly ZPA vzniklo nové obchodní centrum Galerie Nové Butovice, při stanici metra
administrativní soubor Office Park NB a objekt General Electric a další admin. objekty. Rozšiřuje se
sportovní areál Motorlet o nové fotbalové hřiště (staré škvárové, odtržené novou trasou Radlické je
zrušeno), dostavuje se struktura rodinných a obytných domů, zejména v Jinonicích.
V podobném stavu setrvává území do současnosti – nejvýznamnější změnou posledního
desetiletí je přestavba areálu bývalé továrny Walter (Motorlet) na nový administrativní a obytný
komplex Waltrovka a dostavba dalších administraček u metra Nové Butovice.
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Původní urbanistická struktura Jinonic a Butovic – navzdory významnému rozvoji a přestavbě
okolí – zůstává po řadu desetiletí prakticky beze změn.

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 1998

Letecký snímek Jinonic a Butovic z roku 2018
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B.4. Podmínky územního plánu
Z hlediska konfrontace podmínek území s platným územním plánem jsou významné zejména
ty oblasti, kde lze podle územního plánu očekávat v budoucnu významnější změny využití území.
Takových ploch je v území souvisejícím s Radlickou radiálou několik.

Aktuální Územní plán SÚ hl. m. Prahy
Významné rozvojové plochy související přímo s trasou Radlické radiály – zejména plochy jižně
od starých Jinonic a sportovního areálu Motorlet. Zde lze předpokládat rozvoj jak obytné zástavby
(především v severní části mimo hlukové pásmo radiály), tak komerční a nebytové zástavby (v pásu
kolem komunikace RR a biokoridoru). Menší rozvojové plochy jsou k dispozici i v území jižně od RR –
plocha určena pro objekt P+R v centru Nové Butovice a plocha SV při ul. Stará Stodůlecká
a Prokopových. Poměrně rozsáhlé rozvojové území (Butovice – západ) je v prostoru bývalého
škvárového hřiště a jižně od něj v území mezi areálem Celní správy na Radlické a zástavbou při ul.
Novoveské – počítá se zde především s rozvojem bydlení charakteru rodinných domů (OB – B)
a komerčním využitím při Radlické (SV – D).
Menší rozvojové plochy jsou v oblasti mezi Jinonicemi a Butovicemi – U Jinonické sokolovny
(SV) a východně od hřiště Motorletu (SV – C) – vhodné pro nízkopodlažní dostavbu bydlení a komerce.
S potenciálním rozvojem nebo změnou lze počítat i v oblasti bývalého sportovního areálu a kempingu
při Stodůlecké, který je aktuálně využíván pro jiné účely a jsou zde prostorové rezervy (patrně pojeno
s potřebou změny územního plánu).
Potenciál pro změnu územního plánu a dostavbu má též území mezi Butovicemi a trasou
Radlické radiály (především rodinné bydlení). Možnost změny lze očekávat i v oblasti plochy SP jižně
od Tyršovy školy (kryté sportoviště – hala).
Územní plán umožňuje též obytnou výstavbu v oblasti při ul. Mezi Rolemi v Butovicích
a na ploše OB v rámci VRÚ VŠ areál Jinonice. Celou tuto oblast ovšem nelze považovat za stabilizovanou
22

a připravovaný Metropolitní plán s původním územním návrhem VŠ kampusu neuvažuje. Určité změny
ve využití území lze výhledově očekávat i v oblasti kolem stanice metra Jinonice. Rozsáhlá – především
bytová a komerční – výstavba probíhá v areálu bývalé továrny Walter.
V prostoru současného areálu Pražských služeb a betonárny v území bývalé jinonické cihelny
je počítáno se zachováním a rozvojem těchto aktivit (žádost o změnu územního plánu, který zde
předpokládá zeleň – v MTP transformační lokalita). Potenciál pro změnu využití má určitě i plocha
bývalého nákladového obvodu zrušeného nádraží Praha – Jinonice.
Z pohledu úprav komunikací, veřejného prostoru a městského parteru jsou navrhované úpravy
v souladu s podmínkami územního plánu.

B.5. Obecný pasport stavu komunikací, rámcový pasport zeleně
Klikatá
Vozovka
Chodník
Zeleň

Povrch: asfaltový beton
Stav: vyjeté koleje, nepravidelné hrboly, lokální propady, lokální vysprávky
Povrch: asfaltový beton, litý asfalt
Stav: lokální vysprávky a nerovnosti
Bez souvislé zeleně
Souběžná III

Vozovka

Zeleň

Povrch: asfaltový beton
Stav: lokálně síťové trhliny a vysprávky
Povrch: asfaltový beton
Stav: severní chodník není souvislý navíc s četnými vjezdy, jižní chodník není
v celé délce místní komunikace navíc cca v polovině délky v havarijním
stavu, různé druhy silniční obruby – betonové, kamenné, kamenné kostky
nebo chybí
Na jižní straně zelený pás se vzrostlou zelení

Vozovka
+ chodník
(obytná zóna)
Zeleň

Souběžná II (západní část od Karlštejnské)
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky, chybí silniční obruba
při severním okraji
Vystřídané drobné prvky zeleně

Chodník

Vozovka

Chodník
Zeleň

Vozovka
+ chodník
(obytná zóna)
Zeleň

Souběžná II (východní část od Karlštejnské)
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky, chybí silniční obruba
při
severním okraji
Povrch: asfaltový beton
Stav: cca v polovině nový asfaltový povrch
Neudržovaný pás zeleně při severní straně
Souběžná I (západní část od Karlštejnské)
Povrch: betonová zámková dlažba
Stav: lokální drobné plošná deformace vozovky
Vystřídané drobné prvky zeleně
23

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
+ chodník
(obytná zóna)
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník

Zeleň

Vozovka

Chodník
Zeleň

Vozovka

Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Souběžná I (východní část od Karlštejnské)
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky
Povrch: asfaltový beton, litý asfalt
Stav: drobné lokální nerovnosti
Bez zeleně
U Dětského hřiště
Povrch: betonová zámková dlažba
Stav: lokální drobné plošné deformace vozovky
Vystřídané drobné prvky zeleně včetně vzrostlé zeleně
Pučova (soukromá komunikace)
Povrch: asfaltový beton
Povrch: betonová zámková dlažba
Pás zeleně při severní straně
Karlštejnská (mezi Butovickou a Klikatou)
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální vysprávky, opravené podélné a příčné trhliny
Povrch: kamenná dlažba, lokálně zámková betonová dlažba, v jižní části chodník
pouze při východní straně
Stav: lokální nerovnosti
Oboustranná alej, v jižní části nesouvislé prvky zeleně
Karlštejnská (mezi Řeporyjskou a Butovickou)
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky, opravené podélné a
příčné trhliny, výtluky
Povrch: asfaltový beton
Stav: plošné deformace a lokální vysprávky (jižní strana)
Nová výsadba u Jinonického rybníka
Na Vidouli
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální vysprávky, opravené podélné a příčné trhliny, lokální plošná
deformace vozovky
Povrch: betonová dlažba
Stav: lokální drobné nerovnosti
Oboustranný pás zeleně téměř v celé délce
U Jinonického rybníčka
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální vysprávky, chybí silniční obruba při východním straně
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální vysprávky
Vzrostlá zeleň
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Vozovka
Chodník
Zeleň

Pod Vidoulí
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální plošná deformace vozovky a vysprávky
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální vysprávky a nerovnosti
Bez uliční zeleně kromě úseku mezi ul. Polívkova a Butovická
Šternova

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky
Povrch: asfaltový beton, litý asfalt
Stav: drobné lokální nerovnosti a vysprávky
Bez zeleně
Nad Rohatci
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky, síťové trhliny
Povrch: asfaltový beton, litý asfalt
Stav: drobné lokální nerovnosti
Bez zeleně
Záluské

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky
Povrch: asfaltový beton, litý asfalt, zámková betonová dlažba
Stav: plošné deformace a lokální vysprávky
Bez zeleně
Rohatecká
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace vozovky a lokální vysprávky, kaverny
Povrch: asfaltový beton, zámková betonová dlažba, kamenná dlažba, bez zpevnění
Stav: plošné deformace a lokální vysprávky, nesourodé materiály
Bez zeleně
V Roháčích
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální plošné deformace vozovky a vysprávky
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální plošné deformace a vysprávky
Vzrostlá alej při jižní straně
Butovická (mezi Karlštejnskou a Radlickou)
Povrch: asfaltový beton
Stav: lokální plošné deformace, opravené podélné a příčné trhliny
Povrch: kamenná dlažba
Stav: lokální deformace nebo vytrhaná dlažba (zejména ve východní části)
Vzrostlá zeleň při jižní straně (v západní části)
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Vozovka
Chodník

Zeleň

Butovická (mezi Radlickou a Mezi Rolemi)
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace a vysprávky, síťové trhliny
Povrch: asfaltový beton, kamenná dlažba
Stav: četné plošné deformace a vysprávky, u Butovického rybníka a ve východní
části chodník chybí
U Butovického rybníka a u křížení s ulicí Mezi Rolemi vzrostlá zeleň, jinak
bez zeleně
Stodůlecká

Vozovka
Chodník

Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Vozovka
Chodník
Zeleň

Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace a vysprávky, síťové trhliny
Povrch: asfaltový beton
Stav: na severní straně chodník chybí, na jižní straně chodník v celkovém
havarijním stavu
Vzrostlá zeleň, při severní straně souvislý pás

Ohradská
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace a vysprávky, chybí silniční obruba
Povrch: asfaltový beton
Stav: chybí souvislý chodník, jinak četné plošné deformace a vysprávky
Nesouvislá vzrostlá zeleň
Pod Vavřincem
Povrch: asfaltový beton, kamenná dlažba
Stav: četné plošné deformace a vysprávky, chybí silniční obruba, různé povrchy
Povrch: asfaltový beton, zámková betonová dlažba
Stav: chybí souvislý chodník, jinak četné plošné deformace a vysprávky
Různorodé, alej, neudržovaná zeleň nebo bez zeleně
Mezi Rolemi (v severní části obytná zóna)
Povrch: asfaltový beton, betonové panely
Stav: vozovka v celkově havarijním stavu
Povrch: asfaltový beton
Stav: chybí souvislý chodník, četné nerovnosti
Různorodé, zeleň udržovaná i volně rostoucí, nesouvislá
Mezi Lány
Povrch: asfaltový beton
Stav: četné plošné deformace a vysprávky
Povrch: asfaltový beton, betonová dlažba
Stav: četné plošné deformace a vysprávky
Nesouvislá vzrostlá zeleň
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B.6. Zjištění kapacit parkování
Součástí analytické části je i pasportizace stávajících parkovacích stání (PS) a podmínek pro
parkování/odstavení vozidel v řešeném území. Výčet stání zahrnuje stání, která jsou vyznačena
dopravním značením (svislým, vodorovným DZ), ale i stání, která jsou běžně užívána a nejsou zakázána
např. dopravním značením (B28, B29 nebo V12c a V12d)
Oblast / ulice
Oblast Jinonické návsi
Oblast ulice Karlštejnská
Oblast ulice Pod Vidoulí
Křižovatka Karlštejnská – Klikatá
Oblast ulice Souběžná III
Předpr. sokolovny v Jinonicích
Butovická náves a předpr.
Waldorfské školy
Pěší trasa mezi Tyršovou a
Waldorfskou školou (ulice Mezi
Lány a Mezi Rolemi)

Stávající počet PS –
vyznačená /
Poznámka
(nevyznačená/nezakázaná)
0 / (30)
Nevyznačená parkování vozidel
Možná další stání při samostatných
24
vjezdech či přilehlých komunikacích
15
0 / (14)
0
1 / (15)
0 / (80)
0 / (30)

Dopravní zklidnění ulice Klikatá

0

Oblast ulice Butovické

0

Úprava ulice Stodůlecká

0 / (15)

PS jsou umístěna i v rozhledových
polích křižovatek
Nevyznačená parkování vozidel
Nevyznačená parkovací stání.
Vozidla stojí na chodníku či
samostatných sjezdech
Vyhrazené PS pro BUS, další stání
jsou nevyznačena
Nevyznačená parkovací stání.
Vozidla stojí při okraji vozovky
Nevyznačená parkovací stání.
Vozidla stojí při okraji vozovky či
samostatných sjezdech
PS jsou řešena na vlastních
pozemcích
či
přilehlých
komunikacích
Nevyznačená parkovací stání.
Vozidla stojí při okraji vozovky a
omezují průjezdnost vozidel BUS.
Nevyznačená parkovací stání.
Vozidla stojí při okraji vozovky či na
chodníku

B.7 Majetkoprávní analýza
Majetkoprávní analýza byla zpracována na základě zjednodušené vlastnické mapy, která rozlišuje
6 níže uvedených typů vlastnictví. Na základě této mapy je možné určit přibližnou výměru potřebných
pozemků a počet subjektů pro budoucí majetkové vypořádání. Přesný výčet subjektů bude předmětem
další projektové přípravy, kdy v současné době přesný výčet jednotlivých vlastnických poměrů je
předčasný.
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1. Ulice Puchmajerova:
Zásah do soukromého vlastnictví je způsoben
zejména souvisejícími úpravami (parkové cesty,
terénní úpravy atd.) v okolí navrhované speciální
okružní křižovatky ulic Karlštejnská – Klikatá –
Puchmajerova. Zásah je veden do pozemků
„podílnictví dvou a více subjektů různých skupin“ a
„tuzemské fyzické osoby“ o celkové výměře cca
1000 m2.

2. Křižovatka ulic Karlštejnská x Butovická:
Jedná se o zásah do pozemků ve vlastnictví tzv.
„tuzemské fyzické osoby“ v celkovém rozsahu cca
200 m2. V rámci navrhovaných úprav nedojde ke
zvětšení zásahů do soukromého vlastnictví, jedná se
o vypořádání staré zátěže, kdy již ve stávajícím stavu
jsou na soukromých pozemcích chodníky.

3.







Počet ostatních dotčených pozemků jednotlivých vlastnických kategorií:
ČR včetně státem ovládaných subjektů: 1x (výměra cca 250 m2)
Hlavní město Praha včetně jím ovládaných subjektů bez MČ: většina pozemků
Podílnictví dvou a více subjektů různých skupin: 2x (výměra cca 100 m2)
Tuzemské fyzické osoby: 15x (výměra cca 100 m2)
Zbývající tuzemské právnické osoby: ‐
Zjištěné a zařazené zahraniční subjekty: ‐

Celkový počet dotčených pozemků 18 v celkové výměře cca 450 m2
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C. Návrhová část
C.1. Vztahy pěší a cyklistické dopravy, vztahy k rekreačnímu zázemí oblasti
V pěších vztazích sledované oblasti jsou významné zejména vztahy obytných lokalit k městské
hromadné dopravě – zejména ke stanicím metra Nové Butovice a Jinonice a k centrům obchodní
vybavenosti.
Pěší trasy v oblasti stanice Jinonice jsou do značné míry v současnosti podstatě založeny a
s realizací Radlické radiály se zásadně nezmění. Stanice metra je východiskem významných pěších
vztahů v několika směrech. Na severu a severovýchodě navazuje území nové výstavby v areálu bývalé
továrny Walter, propojené se stanicí metra pěší lávkou přes železniční trať. Zároveň došlo k posunu
železniční zastávky tak, že zde vznikl přímý přestupní uzel MHD a železnice. Významným vztahem je
vazba školských areálů Tyršovy a Waldorfské školy na stanici metra, které na cestě do školy využívá
velká skupina frekventantů těchto škol. Nedostatečně a v současnosti neuspokojivě je řešen vztah
k území Dívčích Hradů s širokým potenciálem rekreačních a volnočasových aktivit. Přestože současný
návrh Metropolitního plánu lokalizuje tyto aktivity spíše do východní části návrší Dívčích hradů ve
vazbě na stanici Radlická (lanovkou), je zřejmé, že z hlediska terénu mnohem příznivější vztah ke stanici
metra Jinonice je významnou potenciální vazbou a dosud nevyužitou příležitostí. Nezbytností je
samozřejmě dostatečně kvalitní a uživatelsky přívětivé propojení jednotlivých dílčích částí okolní
urbanistické struktury pokud možno bezkolizními a uživatelsky atraktivními trasami pro pěší a
cyklistickou dopravu s návazností na další rekreační a volnočasové atraktivity v širším území – zejm.
oblast Vidoule a Motola, ul. Na pomezí, oblast Butovického hradiště, Prokopské údolí.
Poněkud jiná situace je v oblasti stanice Nové Butovice, kde nové dopravní řešení vyvolává
změnu pěších tras a vztahů zejména mezi metrem a starými Jinonicemi, ale i vztahy k oblasti jižně
od Nových Butovic a severně ve vazbě na sídliště Botanica. Návrh Radlické radiály řeší tyto vztahy ve
dvou větvích – severní trasa vede přes rampy mimoúrovňové křižovatky pěšími přechody a parkovou
částí navazuje na Jinonickou náves i na oblast Botaniky. Jižní trasa přechází přes ul. Řeporyjskou pěší
lávkou, ze které klesá pěší rampou k podchodům pod východními rampami křižovatky a směřuje dále
opět parkovým prostorem k Jinonické návsi. Výhledově je počítáno s přímou vazbou k centrálnímu
veřejnému prostoru rozvojové oblasti náměstí Jinonice – jih.
Významným pěším vztahem bude výhledově spojení hlavního komunikačního prostoru
rozvojové oblasti (pracovně nazvána Nová Jinonická) s oblastí stanice metra. Na pěší lávku navazují i
vztahy jižním směrem k obchodnímu centru Galerie Nové Butovice a školským a administrativním
objektům jižně od Radlické ulice. Hlavními pěšími osami stávající struktury jsou hlavní ulice –
Karlštejnská, Butovická a Pod Vidoulí. Specifický význam má trasa metra Jinonice – Tyršova škola – ul.
Mezi lány – Waldorfská škola, sloužící jako významná spojka a trasa mezi MHD a školami – zejména
v ranních hodinách s velice frekventovaným pohybem dětí od metra do školy.
Další kategorií pěších vztahů jsou cesty rekreační a volnočasové, vážící se především
na související atraktivity okolního území. Hlavními rekreačními prostory sledované oblasti jsou
Prokopské údolí a na ně navazující Dalejské údolí a Centrální park sídliště Jihozápadní město, Dívčí
Hrady a oblast hradiště Butovice a Vidoule s vazbou na přírodní park Košíře – Motol. Současné trasy
těchto vztahů nelze považovat za zcela uspokojivé. Vztahy k oblasti Prokopského údolí jsou směrovány
především v trase ul. Novoveské navazující na centrum Starých Butovic a na oblast u Sokolovy
v Jinonicích. Tuto trasu využívá cyklostezka A120 z centra starých Butovic do Prokopského údolí. Další
vazba vede od křižovatky Radlické a Bucharovy s Jeremiášovou a Řeporyjskou kolem parkoviště Galerie
Butovice jižním směrem podél zahrádkové osady do Prokopského údolí. V této trase je vedena i
cyklistická trasa ŘE‐HL.
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Přímá vazba mezi stanicí metra a Prokopským údolím mezi centrem Galerie Butovice a
Hotelovou školou je na jihu blokována zahrádkovou kolonií, lze však navázat na rekreační park jižně od
Galerie Butovice. Potenciálním prostorem pro nové pěší propojení je biokoridor plánovaný podél
Radlické radiály od křižovatky Stodůlecká – Novoveská podél bývalého škvárového hřiště k DUN na
počátku Prokopského údolí, případně s alternativou vazby na Radlickou v oblasti u objektu Celní správy
a potenciálním rozvojovým územím Butovice – západ.
V rámci záměrů souvisejících se stavbou Radlické radiály je vhodné dořešit pěší a cyklistickou
vazbu podél jižní strany Radlické radiály v oblasti mezi Butovicemi a oblastí OC Galerie NB namísto
stavbou přerušené vazby podél Radlické ulice – nabízí se trasa navazující na východě na ul. Stodůleckou
a na západě na pěší trasy severně od OC NB, prostorově dořešit je potřeba úsek kolem objektu Celní
správy.
Hlavní nástupní osou do oblasti Vidoule je především ul. Na Vidouli s vazbou na Jinonickou
náves. Druhou alternativou ej trasa ul. Na Pomezí s vazbou na Karlštejnskou a pás zeleně na severní
straně obytného souboru U Kříže navazující na stanici metra Jinonice. Vlastní systém pěších
a rekreačních tras na Vidouli a v oblasti původního parku Košíře – Motol nelze považovat za uspokojivý
a dokončený. Ve vazbě na sledovanou oblast chybí např. rekreační trasa podél severní strany sídliště
Botanica (s vazbou na zmiňovaný pás zeleně podél sídliště U kříže a metro Jinonice) propojující oblast
s oblastí napojení rekreačních tras u křižovatky Bucharova x K Hájům a Úpolínová severně
od Jinonických pekáren a s potenciální vazbou na plochy zeleně při Motolském krematoriu a Kalvárii.
Pro tyto vazby jsou v území vytvořeny pouze minimální podmínky.
Za problematické a neuspokojivé lze považovat i pěší a rekreační vztahy k oblasti Dívčích
Hradů. Rekreační potenciál tohoto území je využíván takřka výlučně v oblasti jižního svahu návrší nad
Prokopským údolím (bezesporu nejatraktivnější) s přístupem z oblasti Butovic v trasách ul. Mezi rolemi
(též cyklotrasa A122). Potenciál dalších alternativních tras je prakticky nevyužit – ať už se jedná o trasy
nad severním úbočím Dívčích Hradů s vazbou na stanici metra Jinonice směrem k ul. Výmolově
a Radlicím, nebo trasu po temeni návrší s vazbou na Butovickou náves, resp. ul. Mezi lány, kde byla
někdejší cesta přeorána a její průběh naznačuje už jen zarostlá mez končící uprostřed polí. Studie
přináší náměty na obnovení nebo zřízení nových pěších a cyklistických tras v těchto hlavních směrech
rekreačního pohybu jako žádoucí doplněk pro atraktivitu oblasti související s Radlickou radiálou.
V oblasti při stanici metra Jinonice lze spatřovat potenciál pro umístění vhodných servisních a
podpůrných zařízení a vybavenosti (půjčovny sportovního náčiní, fitcentrum, welness vybavení,
squash, bowling, vybavení pro děti a mládež nebo jiné podobné aktivity ‐ a samozřejmě odpovídající
gastro vybavení a dostatečně kapacitní parking.
Další enklávou související s tímto územím je Butovické hradiště, kam vede jednak pěší cesta
s naučnou stezkou od křižovatky Novoveské a Pod Vavřincem v Butovicích, pokračující do Prokopského
údolí, jednak cesty od Butovického kostela (U Opatrovny). Na tyto cesty navazuje systém spíše
neudržovaných stezek v oblasti kolem vojenského prostoru u Dalejského mlýna s vazbami
na Prokopské údolí u Jezírka a v Hlubočepích.
Je zřejmé, že potenciál rekreačních tras a napojení území na sousedící rekreační a přírodní
atraktivity je nedostatečný a neuspokojivý a je potřeba tyto vztahy i v rámci stavby Radlické radiály
nebo v souvislosti s dalšími rozvojovými projekty v území posilovat a zlepšovat. Tato tématika je ovšem
natolik rozsáhlá a vyžaduje specifickou a důkladnou analýzu, takže ve studii jsou některé náměty pouze
naznačeny.
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C.2. Obecné zásady úprav veřejného prostoru a městského parteru
Technické studie navazuje na náměty ze Studie dopravního zklidnění Jinonic, ověřuje technické
možnosti a podmínky úprav (sítě, dopravní řešení) a reaguje na některé náměty a požadavky
z projednávání DÚR RR a Studie dopravního zklidnění. Do studie byly zapracovány i některé požadavky
a připomínky z projednání konceptu s Městskou částí Praha 5 a IPR Praha.
Řešení ze Studie dopravního zklidnění Jinonic byla korigována především ve vztahu ke
stávajícím podmínkám technické infrastruktury – týká se to zejména úprav návrhu vzrostlé zeleně,
umístění stanovišť podzemních kontejnerů na separovaný odpad a prvků drobné architektury.
V dopravním řešení byly ověřeny některé náměty na úpravu – oblast křižovatky Karlštejnská –
Klikatá – Puchmajerova, oblast Butovické návsi a předprostoru Waldorfské školy, oblast Jinonické
návsi, okolí stanice metra Jinonice a další spíše drobné úpravy v jiných oblastech řešeného území.
Po projednání se zástupci Waldorfské a Tyršovy školy byly do řešení zapracovány jejich
připomínky a náměty na úpravu řešení souvisejících prostorů.
Zklidňování nebo omezování automobilové dopravy v exponovaných územích města je
obecným celosvětovým soudobým trendem a nesouvisí pouze se stavbou Radlické radiály.
Je to zároveň příležitost pro rehabilitaci městského parteru veřejných uličních prostorů a v jejich
návratu do užívání místních obyvatel – pro jejich pobyt, pěší pohyb a pro zlepšení životního prostředí
ve městech. V souvislosti s připravovanou stavbou Radlické radiály ovšem nabývá cíl zklidňování
dopravy v souvisejícím území na aktuálnosti. Radlická radiála by v území měla mít funkci celoměstsky
významné sběrné komunikace, na které by se měl soustředit rozhodující podíl tranzitní dopravy, tedy
té dopravy, která v námi sledované oblasti nemá ani zdroj (obyvatelé) ani cíl (zaměstnanci,
návštěvníci). Zklidňování a omezování dopravy na související uliční síti je tedy jedním z nástrojů, který
by měl účinně napomoci přesunu tranzitní dopravy na Radlickou radiálu a omezit nežádoucí dopravní
zatížení obytných oblastí a městské uliční sítě. Ta by i s opatřeními pro dopravní zklidnění měla zůstat
funkční a umožňovat plnohodnotnou nezbytnou dopravní obsluhu bydlišť, pracovišť, služeb a dalších
atraktivit rezidenčních oblastí a jejich obyvatel.
Metod a nástrojů dopravního zlidnění existuje celá řada – od opatření plošných (omezování
povolené rychlosti – zóna 30, obytné ulice apod.), omezování vjedu některých vozidel (zákaz vjezdu
nákladních vozidel, vjezd jen pro dopravní obsluhu, zákaz průjezdu, zpoplatněné zóny apod.), fyzická
opatření (zužování jízdních pruhů, směrové úpravy vozovek, různé dělící ostrůvky, výškové prahy,
zvýšení úroveň křižovatek apod.) až po opatření spíše psychologického charakteru (změna barvy nebo
materiálu povrchů, spolupůsobení zeleně, dopravní značení a signalizace, různé „optické brzdy“ apod.).
Návrh vhodných opatření je vždy individuální podle konkrétních podmínek daného prostředí. Ve studii
je proto navržena řada dílčích úprav vedoucích jak ke zklidnění dopravy, tak k souvisejícímu zlepšení a
rehabilitace městského parteru veřejných prostorů, veřejné zeleně, mobiliáře a pro posílení
„obyvatelnosti“ a uživatelského komfortu městského prostředí pro jeho obyvatele.

C.3. Zásady řešení jednotlivých dílčích částí a prostorů
1. Oblasti Jinonické návsi
V historickém prostředí Jinonické návsi je na trase ulic Řeporyjská – Karlštejnská navrženo
dopravní zklidnění – oproti původnímu návrhu byla obě místa ‐ jednak v křižovatce s ul. Na Vidouli
rozšířené až k pěšímu přechodu směrem k parku u Jinonického zámečku, jednak v křižovatce
s Butovickou ulicí spojena do jednoho celku. Plocha dopravního zlidnění je oddělena prahy (zvýšená
úroveň křižovatky – nášlap 2cm) a byla by zároveň vymezena jiným materiálem nebo barvou povrchu.
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V úvahu připadá např. užití kamenné dlažby nebo barevného asfaltu (dlažba je hlučnější, ale lépe
zapadá do historického prostředí). Rozsah vozovek, zejména v křižovatkách, je redukován na minimum
ve prospěch pěších ploch a zeleně. Ulice U Jinonického rybníčku je navržena jako obytná ulice s dlažbou
povrchu, vymezenými návštěvnickými nebo rezidenčními stáními, s uliční zelení a jako jednosměrně
zprůjezdněná. Před hospodou je počítáno s možností venkovní zahrádky (se začleněním historické
pumpy), v parkové části minihřiště se sezením a informační tabulí. U rybníka je naznačena možnost
vytvoření stupňů s přístupem k vodě a se sezením na břehu. Na východním konci ul. U Jinonického
rybníčku je (na obecních pozemcích) uvažováno se stanovišti kontejnerů separovaného odpadu
(podzemní) – stanoviště na západním konci ulice bylo z důvodů kolize se sítěmi zrušeno, v oblasti by
mělo postačit jedno stanoviště. V ul. Řeporyjské a u rybníka je navržena obnova původní aleje, její
východní část byla z důvodu polohy sítí posunuta blíže k břehu rybníka. V severní části ul. Řeporyjské
byly z důvodu kolize se sítěmi vypuštěny stromy v chodníku (jejich umístění bylo rovněž obyvateli
připomínkováno), před vstupem do zámečku zůstala pouze dlážděná plocha se sezením – původně
uvažovaná fontánka byla z důvodu kolize se sítěmi z návrhu vypuštěna. Je navrženo propojení pěší
cesty po jižním břehu rybníka v klidové poloze mimo komunikaci. V souvislosti s rehabilitací prostoru
Jinonické návsi by bylo vhodné řešit i obnovu a rehabilitaci oblasti parčíku a dětského hřiště východně
od rybníka při ul. Butovické.

2. Oblast ulice Karlštejnské
Oblasti dopravního zklidnění v ul. Karlštejnské jsou navrženy v místech mezi křižovatkami s ul.
U dětského hřiště – Rohatecká + Pučova – V Roháčích a v křižovatce s ul. Souběžná I. Jsou řešeny opět
zvýšením úrovně vozovky a změnou povrchu. Redukovány jsou všechny dopravní plochy křižovatek
ve prospěch pěších a zeleně. Stávající alej je doplněna – tam, kde šířkové parametry neumožňují zelený
pruh podél vozovky, jsou navrženy stromy v rabátkách v rámci chodníku. Podzemní kontejnery pro
separovaný odpad byly přemístěny do míst, kde nejsou v kolizi s inženýrskými sítěmi, z týchž důvodů
bylo přemístěno i stanoviště telefonního automatu. V prostoru východního chodníku mezi ul.
Butovickou a V Roháčích bylo z důvodu kolize se sítěmi vypuštěno umístění aleje. Na větší ploše u ul.
U dětského hřiště je malá dlážděná plocha s posezením jako „meeting point“ a odpočinkové místo
v ulici. Navazující ulice v rodinné zástavbě jsou navrženy jako obytné (z části již jsou) napojené na
Karlštejnskou chodníkovými přejezdy. V ulici jsou zachována stávající parkovací stání podél
komunikace v prakticky stejném rozsahu jako dnes tak, aby vyhovovala z hlediska rozhledových
poměrů.

3. Oblast ulice Pod Vidoulí
Obdobný návrh uspořádání uličního prostoru je uvažován v ulici Pod Vidoulí – jen s tím
rozdílem, že nové aleje stromů jsou díky šířkovým podmínkám ulice uvažovány v mřížích nebo
v rabátkách v rámci pěších ploch. Alej je oproti původnímu záměru navržena s ohledem na inženýrské
sítě jen v redukovaném rozsahu – i zde jsou v současném stavu sítě – zejména slaboproudé kabely,
návrh však počítá s jejich výhledovou přeložkou a s možností výsadby aleje opatřenou ochranou proti
prorůstání kořenů. Dopravní zklidnění je navrženo v křižovatce s ul. V Roháčích – Bochovská a
Souběžná I s odlišením zvýšeného povrchu. Stanoviště kontejnerů bylo přemístěno do zeleně při ústí
ul. Bochovské mimo inženýrské sítě. Při obou stranách ulice jsou vymezena návštěvnická parkovací
stání (návrh respektuje stávající vjezdy a rozhledové poměry). Při ul. Bochovské je vymezen miniprostor
se sezením a případně herním povrchem jako místo setkávání a odpočinku ve veřejném prostoru.
V jižní části ulice je situována zastávka autobusů MHD linky 137.
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4. Oblasti křižovatky Karlštejnská – Klikatá
Řešení tohoto složitého a dnes nepřehledného komunikačního uzlu bylo v konceptu
rozpracováno ve variantách – jednak s malou okružní křižovatkou a posílením zeleně po obvodu
prostoru, jednak na opačném principu řešení dopravy po obvodu prostoru a uvolnění střední části
pro městský pobytový prostor a zeleň. Pro výsledný návrh byla zvolena varianta s atypickou okružní
křižovatkou oválného tvaru, do které jsou zapojeny všechny komunikační větve – ul. Karlštejnská, Pod
Vidoulí, Puchmajerova, Klikatá, Na pomezí a Souběžná III (pouze vjezd).
Celý prostor kiřižovatky je řešen jako dopravně zklidněný s nájezdovými rampami (retardéry)
na vjezdech a výjezdech z rondelu. Střední prostor je přístupný prostřednictvím vyznačených míst pro
přecházení ve vazbě na pěší trasy po obvodu prostoru. Křižovatka se tak stává součástí veřejného
prostoru nového náměstí – podobně, jak kdysi předpokládal meziválečný regulační plán, podle něhož
byla urbanistická struktura této oblasti založena. Jako připomenutí historické trasy „Karlštejnské
cesty“, která od středověku tímto prostorem procházela, je ve střední části rondelu navržen fragment
cesty se středověkou oblázkovou dlažbou, doplněný kruhovou vodní plochou připomínající napájení
koní na cestě a objektem vztahujícím se k osobě císaře a českého krále Karla IV., který tuto trasu při
svých cestách mezi Prahou a Karlštejnem bezpochyby používal. Po obvodu jsou umístěny prvky pro
sezení a prostor je lemován zelení se stromy.
Hlavní pěší a cyklistická rekreační trasa mezi stanicí metra Jinonice a oblastí Vidoule a
Přírodního parku Košíře – Motol je vedena při jižní straně prostoru s vazbou na pás zeleně mezi
Puchmajerovou a obytným souborem U kříže a na zelený pás ulice Souběžná III. V klínu mezi toto ulicí
a Karlštejnskou v západním sektoru náměstí je navrženo minihřiště s několika herními prvky a zelení.
Původní trasa „Karlštejnské cesty“ je zohledněna rovněž pěším a cyklistickým propojením prostoru s ul.
Na Hutmance šikmou rampou v trase stávající cesty a schodištěm ze západního slepého cípu ulice.
Autobusové zastávky jsou situovány vstřícně v zakončení ul. Puchmajerovy.

5. Oblast ulice Souběžná III
Ulice Souběžná III je díky koridoru nadřazených inženýrských sítí (vodovod DN 1200, VTL
plynovod) rozšířena oproti ostatním běžným uličním profilům v oblasti jinonické vilové čtvrti o pás
zeleně, široký cca 14 m. Tato ulice je zároveň přirozeným pokračováním pěší a cyklistické rekreační
trasy mezi stanicí metra Jinonice na východě a oblastí Vidoule a dále navazující oblastí Přírodního parku
Košíře – Motol na západě. Ulice je také poměrně dlouhá – téměř 500 m přímé jednosměrné trasy svádí
k rychlé jízdě. Návrh z těchto důvodů používá opatření pro dopravní zklidnění – jednak formou zvýšené
úrovně vozovky s retardéry v křižovatce s ul. Na Vidouli, jednak vložením několika zúžených míst a
„šikan“ v místech křížení s kolmými pěšími trasami a při skupinách návštěvnických parkingů. S ohledem
na „rekreační“ význam uličního prostoru a pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů je v pásu
zeleně navržena samostatná obousměrná stezka pro pěší a cyklisty s šotolinovým povrchem, vinoucí
se měkkou křivkou pásem zeleně pod vzrostlými stromy.

6. Předprostor sokolovny v Jinonicích
Prostor dnešního náměstíčka před vstupem do areálu stadionu TJ Motorlet sloužit v minulosti
jako konečná točka trolejbusové linky č. 52 – trolejbusy jezdily ze Smíchova přes Waltrovku (tady byla
konečná linky č. 60) ul. Klikatou a Pod Vidoulí do Jinonic. Prostor se od té doby prakticky nezměnil
a slouží většinou jako parkoviště. Návrh počítá s vytvořením dlážděného městského prostoru s rastrem
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stromů, kde by byla (např. v dlažbě) naznačena možnost příležitostného parkování (např.
při sportovních nebo společenských akcích v sousedním sportovním areálu nebo sokolovně),
ale sloužila by zároveň jako veřejný městský prostor pro různé jiné akce – trhy, shromáždění, kulturní
a společenské akce, venkovní výstavy apod. V prostoru před vstupem do sportovního areálu je
vyznačeno stání pro bibliobus Městské knihovny. V návrhu došlo k úpravě umístění stromů tak, aby
nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi – kromě kabelů VO, které budou v souvislosti
s rekonstrukcí prostoru přeloženy. Ke korekci polohy stromů a stanoviště kontejnerů došlo kolem
zastávky BUS linky 149 ve směru do centra, zastávka v opačném směru (společná pro linky 137 a 149)
byla umístěna ve východním sektoru křižovatky. Možnost dostavby je naznačena na volné parcele na
nároží Butovické a Pod Vidoulí, původně naznačená možnost dostavby v prostoru dnešního parkoviště
v SZ sektoru křižovatky byla z návrhu vypuštěna.

7. Butovická náves a předprostor Waldorfské školy
V prostoru historického centra Butovic je navrženo spojení oblasti dopravního zklidnění
v oblasti křižovatky Butovické se Stodůleckou s oblastí kolem Waldorfské školy až po ul. Mezi rolemi –
zklidněná oblast tak zahrnuje celou oblast butovické návsi včetně prostoru propojujícího jednotlivé
budovy Waldorfské školy v jeden celek. V současném uspořádání v prostoru návsi ul. Butovická vytváří
dvě samostatné větve – obousměrnou na severní straně a jednosměrnou po břehu rybníka. Návrh
soustřeďuje komunikaci do jednoho prostoru a zklidňuje nábřeží rybníčku jako pěší trasy, do které je
začleněn i historický objekt bývalé váhy, který mohl být jako připomínka minulosti rekonstruován na
altánek apod. Kolem rybníka je navržena obnova někdejších stromořadí, místní kolize se sítěmi budou
řešeny dílčími přeložkami (kabelové sítě) a ochranou proti prorůstání kořenů. V prostoru západně od
rybníčka je v místě dnešních velkých stromů navržen specifický veřejný prostor s šotolinovým
povrchem s pétanguovým hřištěm a s univerzálním prostorem pro různé aktivity nebo příležitosti a
společenské akce v příjemném stínu starých stromů. Vztah k vodní ploše je posílen stupni k hladině
rybníka se sezením. Aktuální špatný stav přítoku Butovického rybníčku by se měl zlepšit v souvislosti
s řešením odvodnění komunikací Radlické radiály. Při chodníku ulice je počítáno s návštěvnickým
parkováním. Ul. Stodůlecká je navržena jako jednosměrná ve směru k západu s ohledem na zamezení
průjezdu od MÚK Butovice a sjezdové rampy K – takto je zamezeno nežádoucímu průjezdu západní
části Butovic na ul. Radlickou prostřednictvím ul. Stodůlecké, Butovické a Mezi lány.
Zvláštní pozornost zasluhuje předprostor Waldorfské školy – dnes v podstatě využitý jako
parkoviště s pouze minimálním chodníkem těsně u školní budovy. Návrh počítá se zřízením prostoru
pěší zóny před školní budovou, doplněné např. několika pouličními herními prvky, mobiliářem
pro posezení „hodinovým sloupem“ apod. – tedy řešení věnující tento prostor především školním
dětem a aktivitám se školou spjatým. Návrh přitom respektuje soudobou praxi navážení dětí do školy
osobními automobily – při ul. Butovické je vytvořen záliv s parkovacím pásem K+R vymezeným
pro vystoupení nebo nastoupení dětí, před školou a v ul. Butovické východně od školy je navržena řada
parkingů pro případ, že např. rodiče jdou s dětmi až do školy, nebo zde potřebují něco vyřídit apod.
Tato číst ul. Butovické je navržena jako dopravně zklidněná (obytná ulice), zklidňující práh je navržen i
u přechodu přes ul. Mezi lány na hlavní pěší trase od metra ke škole. Celý prostor je doplněn o vzrostlou
zeleň a městský mobiliář. Je do něj začleněn i prostor parčíku s pomníkem obětí světové války, u
kterého je počítáno s možností zřízení malého amfiteátru ve svahu terénu, sloužícím příležitostně jako
„venkovní třída“ Waldorfské školy a je tak zcelena „meziškolní“ trasa a prostor směrem k ulici Mezi
rolemi, kde je rovněž část školského programu. Ulice Pod Vavřincem a U opatrovny (slepá) jsou řešeny
jako zklidněné obytné ulice, v souladu se záměrem zamezení nežádoucího průjezdu oblastí od MÚK
Butovice je ul. Pod Vavřincem řešena jako jednosměrná ve směru k západu. V rámci úpravy řešení byla
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korigována poloha stromů a prvků drobné architektury s ohledem na stávající inženýrské sítě.
V zklidněném prostoru poblíž školy jsou rovněž umístěny kontejnery separovaného odpadu.

8. Předprostor Tyršovy školy a veřejný prostor Mezi lány
Tyršova škola je orientována zdánlivě nelogicky – vstupem do komunikačního prostoru trochu
mimo vlastní rezidenční oblast Jinonic a Butovic. Vychází to z původního meziválečného regulačního
plánu, podle něhož měla být škola situována na náměstí – které ovšem nikdy nevzniklo a škola poněkud
„předběhla dobu“ a zůstala po dlouhou dobu solitérem mezi poli. Teprve moderní doba tuto situaci
poněkud napravila, když do předškolního prostoru nasměrovala jednu z pěších cest od stanice metra,
spojnici se starými Butovicemi a novou zástavbou Jinonic. Jako určité reziduum zde zůstal slepý apendix
komunikace před školní budovou – původně pokračující do ul. Mezi lány a do Butovic. Dnes je tato
trasa využívána především jako pěší tah mezi metrem a Butovicemi – v ranních hodinách cesta dětí
do školy – Tyršovy i Waldorfské. Návrh proto počítá s radikálním zklidněním tohoto prostoru a věnuje
ho plně pěší dopravě a městskému veřejnému pěšímu prostoru. Konfigurace terénního valu před
školou je využita pro návrh školního amfiteátru se sezením, na ostrohu valu je situována plocha
„rondelu“ se sezením, využitelná případně i jako „venkovní třída“ nebo pro jiné aktivity školy.
V předškolním prostoru počítá návrh s umístěním několika herních prvků, vhodných do tohoto
prostředí a podobně jako před Waldorfskou školou „hodinový sloup“. V přilehlém prostoru ul. U
Tyršovy školy je navržen prostor pro vysazování dětí při návozu do školy a pro pohotovostní parkování
rodičů, kteří potřebují školu navštívit (může být dopravním značením vymezeno jen pro návštěvníky
školy v určitých hodinách). Vhodná regulace parkování zde bude nezbytná, v současné době se
neregulované parkování v této oblasti ve značné míře využívá jako P+R mimopražských s přestupem
na metro a prostor pro obsluhu školy (návoz dětí) je tím značně omezen a komplikován. Pro tyto účely
je vymezeno celkem 12 stání (5 jako K+R + 7 pro návštěvníky školy ve vymezené době), pěší přechod a
prostor pro vysazování dětí je řešen jako zklidněný s prahy a odlišením povrchu. Jsme přesvědčeni, že
toto řešení je vhodnější než stávající stav, zejména vytvořením klidného a bezpečného prostoru přímo
před školou pro pobyt dětí, možné školní akce apod.

9. Pěší propojení metro Jinonice – Tyršova škola – Waldorfská škola
Tato trasa má ve struktuře Jinonic a Butovic specifický význam jako intenzivně využívaná cesta
dětí do školy a ze školy s vazbou na metro a autobusy MHD. Hlavním kritériem je zde logicky
bezpečnost a bezbariérovost, nezbytným atributem je rovněž atraktivita parteru a vybavení
odpovídající dětským potřebám a požadavkům.
Základní trasa vede od stanice metra stávajícím podchodem pod ul. V zářezu, schodištěm nebo
pěší rampou do prostoru ul. U kříže, kterou křižuje na dopravně zklidněném přechodu (se
zpomalovacími klíny) a pokračuje přímo novou trasou do předprostoru Tyršovy školy (viz též předchozí
odstavec). Odtud pokračuje parkovou cestou ke zdvojenému přechodu přes Radlickou ulici opět
v místě dopravního zklidnění s retardéry na vozovce a přechází do veřejného prostoru pěší zóny
v severní části ul. Mezi lány. Odtud lze pokračovat dvěma větvemi – buď západní po chodníku ul. Mezi
lány (pro děti jdoucí do „staré“ budovy Waldorfské školy, nebo východní větví po zklidněné komunikaci
resp. pěší zóně ul. Mezi rolemi do areálu „nových“ budov školy.
Alternativní trasou je cesta po JV chodníku Radlické ulice mezi veřejným prostorem Mezi lány
a stanicí metra, kde je ověřována jednak úprava (napřímení) přechodu přes komunikaci napojující areál
kasáren, jednak možnost zřízení úrovňového přechodu přes Radlickou ulici u stanice metra Jinonice.
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Celkové řešení prostoru kolem stanice metra Jinonice je nad rámec zadání této studie a bude následně
řešeno samostatnou studií.

10. Dopravní zklidnění ulice Klikaté
Poslední oblastí doplňující zklidňující opatření sledovaného území, je dopravní zklidnění ul.
Klikaté. Původní rozsah řešení ve východní části při ul. Na Hutmance a v místě železničního podjezdu a
křižovatky s ul. U Waltrovky byl rozšířen na celý průběh ul. Klikaté mezi křižovatkami s ul.
Puchmajerovou a U Trezorky. Navržená opatření by měla mít především efekt směrování dopravy
z oblasti Košíř a ul. Jinonické do nové trasy ul. U Trezorky od kruhové křižovatky podél trati na ul.
Radlickou a Radlickou radiálu – mimo oblast Jinonic a mimo trasu ul. Karlštejnské. V uličním profilu
dvoupruhové komunikace jsou vložena místa lokálního zúžení jízdních pruhů vloženými ostrůvky, jsou
přidány dva přechody pro chodce a tam, kde to umožňují inženýrské sítě a rozhledové poměry jsou
navrženy aleje stromů. Zastávka autobusu linky 149 ve směru do centra je přemístěna západně, neboť
stávající umístění v levotočivé zatáčce je nevyhovující.

11. Oblast ulice Butovické
V prostoru ul. Butovické v Jinonicích je navrženo dopravní zklidnění jednak v křižovatce
s Karlštejnskou, jednak v prostoru křižovatky s ul. Pod Vidoulí a předprostoru sokolovny. V ulici je
doplněna doprovodná alej podél její jižní strany (částečně v mřížích nebo rabátkách) a při jižní straně
jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky a rezidenty či místní podnikatele namísto současného
parkování v severním jízdním pruhu. Zastávky autobusů jsou s ohledem na minimální provoz řešeny
v jízdních pruzích. V prostoru před sokolovnou jsou umístěny podzemní kontejnery separovaného
odpadu. Oproti původnímu záměru byly vypuštěny stromy na severní straně vzhledem ke kolizi se
stávajícími inženýrskými sítěmi.
12. Úprava ulice Stodůlecké
Stávající dopravní režim Stodůlecké ulice je obousměrný s napojením na ul. Novoveskou a
Radlickou na západní straně a na ul. Butovickou a Mezi lány (a jejich prostřednictvím na Radlickou) na
východní straně. V souvislosti s návrhem sjezdové rampy K MÚK Butovice v řešení DÚR Radlické radiály
jsou veřejností vznášeny nesouhlasné připomínky a obavy z možnosti nárůstu dopravního zatížení
tranzitní dopravou v této trase v případě dopravních problémů nebo uzavření tunelu Jinonice na
Radlické radiále.
Reakcí na tyto obavy je navrhovaná úprava dopravního režimu v oblasti Starých Butovic, kdy
ul. Stodůlecká je jednosměrná ve směru od Butovické návsi k ul. Novoveské (tedy proti výjezdu z rampy
K) a jako jednosměrná ve stejném směru od V k Z je navržena i paralelní trasa ul. Pod Vavřincem. Ulice
Ohradská zůstává obousměrná stejně jako ul. Novoveská, která bude navíc vyznačena jako slepá ulice.
Touto úpravou je zcela zamezena možnost nežádoucího průjezdu Butovicemi pro dopravu z Radlické
radiály a jako objízdná trasa při problémech v tunelu Jinonice slouží jednoznačně Radlická ulice.
Dopravní obsluha oblasti Butovic přitom zůstává funkční, i když samozřejmě s určitými omezeními,
danými jednosměrností ulice.
V ulici Stodůlecké jsou navržena návštěvnická parkovací stání při jižním chodníku tam, kde to
dovolují rozhledové podmínky a stávající sítě je doplněna uliční alej.
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C.4 Zásady dopravního řešení








Klikatá
o Dopravní režim
 Místní komunikace skupiny C
 Vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru
 Vedení linek MHD
o Parametry
 Šířka komunikace 7 m (+rozšíření ve směrových obloucích)
 Šířka chodníků proměnná cca 2 m – 3,5 m
o Zklidňující prvky
 Zvýšené plochy křižovatek
 Dělící ostrůvky
Souběžná III
o Dopravní režim
 Zóna 30
 Jednosměrná komunikace
o Parametry
 Šířka komunikace min. 3,50 m
 Šířka chodníku proměnná cca 2,25 m – 3,5 m
 Stezka pro chodce a cyklisty se smíšených provozem
o Zklidňující prvky
 Dopravní směrová šikana
 Vysazené parkovací stání
o Stání
 Podélná stání 8x
Karlštejnská
o Dopravní režim
 Zóna 30
o Parametry
 Šířka komunikace 7 m (+rozšíření ve směrových obloucích)
 Šířka chodníků proměnná cca 2,00 m – 2,9 m
o Zklidňující prvky
 Zvýšené plochy křižovatek
 Podélné zelené pásy
o Stání
 Podélná stání 26x
U Jinonického rybníčka
o Dopravní režim
 Obytná zóna
 Jednosměrná komunikace
o Parametry
 Šířka komunikace min. 3,5 m
 Šířka chodníků proměnná cca 1,5 m – 4,5 m
o Zklidňující prvky
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 Celkový charakter obytné zóny
o Stání
 Podélná stání 10x, kolmá stání 8x, šikmá stání 2x
Pod Vidoulí
o Dopravní režim
 Zóna 30
 Vedení linek MHD
o Parametry
 Šířka komunikace 7 m
 Šířka chodníků proměnná cca 1,5 m – 5,0 m
o Zklidňující prvky
 Zvýšené plochy křižovatek
 Osázená zeleň: doplnění uliční zeleně
o Stání
 Podélná stání 12x
Butovická (mezi Karlštejnskou a Radlickou)
o Dopravní režim
 Zóna 30, Místní komunikace skupiny C (východní část)
 Vedení linek MHD
o Parametry
 Šířka komunikace 7 m
 Šířka chodníků proměnná min. 2,00 m
o Zklidňující prvky
 Zvýšené plochy křižovatek
o Stání
 Podélná stání 22x
Butovická (mezi Radlickou a Mezi Rolemi)
o Dopravní režim
 Zóna 30, Místní komunikace skupiny C
o Parametry
 Šířka komunikace proměnná 7,0 – 3,75 m
 Šířka chodníků proměnná min. 1,50m
o Zklidňující prvky
 Zvýšená plocha komunikace
 Jednopruhová obousměrná komunikace
o Stání
 Podélná stání 27x
Stodůlecká
o Dopravní režim
 Zóna 30
 Jednosměrná komunikace
o Parametry
 Šířka komunikace 4,0 m
 Šířka chodníků proměnná min. 1,50m
o Zklidňující prvky
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 Zvýšené plochy křižovatky
o Stání
 Podélná stání 17x
Mezi Rolemi (sever)
o Dopravní režim
 Obytná zóna
o Parametry
 Šířka komunikace 4,5 m
 Celková šíře uličního profilu min. 8,0 m
o Zklidňující prvky
 Charakter obytné zóny
 Dopravní směrová šikana
o Stání
 Podélná stání 4x
Mezi Lány
o Dopravní režim
 Zóna 30
o Parametry
 Šířka komunikace min. 4,0 – 6,5 m
 Šířka chodníků proměnná cca 1,5 m – 2,5 m
o Zklidňující prvky
 Podélná parkovací stání ve vozovce
o Stání
 Podélná stání 14x
C.5. Podmínky MHD

Řešeným územím prochází autobusové linky MHD, pro které se podmínky vedení prakticky
nemění. V ulici Klikatá jsou navrženy drobné posuny BUS zastávky Hutmanka. Autobusová zastávka
Vidoule je z ulice Klikatá a z ulice Pod Vidoulí sdružena do jedné zastávky v ulici Puchmajerova. V ulici
Butovická je upraven uliční profil tak, aby podélná parkovací stání byla řešena mimo průjezdné úseky
linek MHD a nedocházelo tak k jejich blokování.

C.6. Inženýrské sítě kabelové, přeložky, ochrany
V této kapitole je popsána problematika inženýrských sítí kabelových, tj. veřejné osvětlení,
silnoproudé a slaboproudé rozvody.
Území Jinonic a Butovic je celoplošně pokryto sítí veřejného osvětlení v majetku Hlavního
města Prahy, silnoproudými rozvody v majetku PREdistribuce a.s. a slaboproudými rozvody v majetku
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Dále se v území nacházejí optické sítě v majetku UPC
Česká republika s.r.o., T‐Mobile Czech Republic a.s., Dial Telecom a.s. a Sitel s.r.o., které mají liniový
charakter (bez připojení přilehlých nemovitostí) v trase ulic Řeporyjská‐Butovická‐Pod Vidoulí‐
Puchmajerova, resp. Stodůlecká‐Mezi Lány s odbočnou větví Butovická‐Mezi Rolemi.
Do řešeného území též okrajově zasahují přeložky kabelových sítí navržené v rámci stavby
Radlické radiály. Jedná se o dílčí části ulic přilehlé k trase radiály – Řeporyjská, Butovická, Stodůlecká,
Pod Vidoulí, Mezi Lány.

39

V rámci úprav uličního prostoru v jednotlivých níže popsaných lokalitách je řešena komplexní
rekonstrukce veřejného osvětlení, které je majetkem města a dále přestavbou komunikací vyvolané
přeložky silnoproudých a slaboproudých rozvodů v minimálním nutném rozsahu. Celoplošná
rekonstrukce sítí v majetku cizích (neveřejných) subjektů navrhována není (je však možná z iniciativy
těchto subjektů a v jejich režii).
Veřejné osvětlení – veřejné osvětlení upravovaných komunikací je navrženo kompletně nové
(světelná místa a kabelový rozvod) z důvodu jeho morální a technické zastaralosti, z důvodu nutnosti
respektovat současně platné normy na osvětlování pozemních komunikací a z důvodu změny
šířkového uspořádání komunikací. Nové (rekonstruované) osvětlení je převážně navrhováno na stejné
straně ulice jako ve stávajícím stavu. Oproti stávajícímu stavu jsou navíc nově osvětleny stezky, cesty a
náměstíčka, která bezprostředně nenavazují na osvětlované vozovky. Předpokládá se použití
moderních svítidel s LED světelnými zdroji, jednostranná osvětlovací soustava, výšky stožárů (6, 8 nebo
10 m) jsou navrženy dle šířky a charakteru osvětlovaných komunikací a prostorů, rozteče světelných
míst se předpokládají dle výšky stožárů cca 25,0 m, 27,5 m a 32,5 m. Při návrhu stromořadí je třeba
zohlednit minimální vzdálenost mezi osvětlovacím stožárem a kmenem stromu 5 m – návrh veřejného
osvětlení a stromořadí je třeba důsledně koordinovat. Napájení osvětlení bude zachováno ze
stávajících zapínacích míst v oblasti, zastaralá zapínací místa budou modernizována.
Přeložky silnoproudých rozvodů – silnoproudé rozvody jsou uloženy převážně v prostoru
bezprostředně u plotů přilehlých nemovitostí a zahrad, přesto se nelze v některých dílčích úsecích
zejména v prostoru upravovaných křižovatek a nároží vyhnout zásahu do těchto sítí. Rovněž v dílčích
úsecích s nově navrženým stromořadím je nutná přeložka kabelů. Přeložky jsou navrženy v minimálním
nutném rozsahu – lze předpokládat požadavek správce kabelů na prodloužení přeložek jednotlivých
kabelů do nejbližších stávajících kabelových spojek a skříní, což zřejmě vyvolá nutnost prodloužení
některých přeložek v řádu desítek metrů.
Přeložky slaboproudých rozvodů – slaboproudé rozvody jsou uloženy převážně v prostoru
bezprostředně u obrubníků přilehlých komunikací, případně v zelených pásech mezi vozovkou a
chodníkem, proto je rozsah přeložek poměrně velký, zejména tam, kde je navrženo rozšíření
komunikace, kde jsou nové parkovací zálivy, resp. v úsecích s nově navrženým stromořadím. Přeložky
jsou navrženy v minimálním nutném rozsahu – lze předpokládat požadavek správce kabelů na
prodloužení přeložek jednotlivých kabelů do nejbližších stávajících kabelových spojek a skříní, což
zřejmě vyvolá nutnost prodloužení některých přeložek v řádu desítek metrů. V místech, kde to
prostorové podmínky a stav sítí dovolí, bude preferována stranová přeložka (pouhý příčný posun
kabelů) – zejména u přeložek optických tras.
Respektování důležitých sítí – v rámci stavby Radlické radiály bude provedena přeložka kabelu
110kV TR Jinonice – TR Smíchov správce PREdistribuce. Kabel bude veden při okraji plochy před
Sokolovnou v Jinonicích a dále severním chodníkem ul. Butovická do východního chodníku ul. Pod
Vidoulí až ke křižovatce s ul. Polívkova. Trasu a ochranné pásmo tohoto kabelu je nutné respektovat,
jakýkoliv zásah do tohoto kabelu nebude možný.
V trase Řeporyjská‐Karlštejnská‐Puchmajerova je veden kabelovod JZM – sídliště U Kříže
správce CETIN. Trasu a ochranné pásmo tohoto kabelovodu je nutné respektovat, možná je pouze
případná výšková rektifikace vstupů do kabelových komor a prodloužení chrániček z kabelových komor
do chodníků v místě, kde dochází k rozšíření vozovky.
C.7. Inženýrské sítě trubní, přeložky, ochrany
K ovlivnění stávajících inženýrských sítí dojde obecně vždy, když dojde ke snížení stávajícího
terénu – převážně při umístění vozovky do míst stávajících chodníků či zeleně. V těchto případech bude
nutno počítat s nutností přeložek všech inženýrských sítí, protože jednak dojde ke snížení terénu a tím
ke snížení krytí sítí a současně dle požadavků příslušných norem mohou být inženýrské sítě v zeleni i
v chodnících uloženy s menším krytím než ve vozovce.
V ostatních úsecích se počítá s nutností výškových úprav povrchových znaků, které zvláště u
starých vodovodních řadů jsou spojeny s výměnou šoupat či hydrantů. U kanalizací bude provedena
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rekonstrukce vstupního komínu včetně poklopu do hloubky cca 1,5‐2 pod terén. V případě ponechání
uličních vpustí na místě je nutno počítat s rekonstrukcí celého tělesa UV, protože možnost pouhé
výškové rektifikace mříže je velmi nepravděpodobná. V místech posunu UV je potřeba počítat
s rekonstrukcí celé přípojky UV, které po prověření v dalších stupních PD může být zúženo na
rekonstrukci cca 2‐2,5m dlouhého úseku. V místech realizace nových UV bude realizována nová
přípojka včetně napojení na stávající kanalizace.
Přeložku všech inženýrských sítí, popř. jejich částečnou úpravu se doporučuje realizovat
v prostoru nové okružní křižovatky ulic Karlštejnská, Klikatá, Na pomezí a dalších. Dojde zde k úplnému
pře řešení pojížděných ploch a tvaru křižovatky a průběhy inženýrských sítí tyto trasy nerespektují. Byly
by vedeny, z pohledu výhledového tvaru křižovatky zcela chaoticky, což by kromě jiného komplikovala
budou opravy a rekonstrukce, jak inženýrských sítí, tak komunikace.
V řešené území byla vytipována lokalita, kde by bylo, v souvislosti s touto akcí, potřeba
realizovat kompletní rekonstrukci vodovodní sítě. Jedná se o území mezi ulicemi Karlštejnská, V
Roháčích a Pod Vidoulí. V uvedeném prostoru jsou vodovody DN 100 vybudované v letech 1931 a 1933.
V rámci Generelu vodovodů byla tato oblast určena k obnově vodovodní sítě. V rámci výstavby by došlo
ke zrušení stávajících starých vodovodů a k jejich obnově novými vodovody v potřených profilech dle
Generelu vodovodů. Součástí bude i přepojení stávajících přípojek na nové řady.
Samostatnou problematikou je řešení vodovodní sítě v Butovicích, které by byla
rekonstruována v nezbytném rozsahu v koordinaci na rekonstrukci kanalizací v tomto území. Popis
rozsahu rekonstrukcí vodovodů je uveden v kapitole o odvodnění.
Prostorem budoucí nové okružní křižovatky ulic Karlštejnská, Klikatá, Na pomezí a dalších je
veden VTL plynovod. Před dalším stupněm PD je nutno nechat ověřit výškové vedení plynovodu a jeho
technický stav. V případě nutnosti bude potřeba tento VTL plynovod přeložit, pak se doporučuje
koordinovat jeho přeložku s přeložkou téhož VTL řadu v místě křížení s navrhovanou trasou Radlické
radiály.
C.8. Odvodnění
Koncepce řešení problematiky srážkových vod by měla být v souladu se stávajícími požadavky
specifikovanými v Pražských stavebních předpisech a v dalších souvisejících zákonech a normách.
Vzhledem k charakteru stávajícího území a geologické skladbě zeminy a hornin nelze počítat
s významným podílem využití vsakování. Nicméně v případech, kdy to bude zejména technicky možné,
budou srážkové vody z uličního prostoru odváděny přednostně do zelených pásů, kde dojde k jejich
pročištění, částečné retenci spojené s částečným vsakem. Toto řešení podporuje i evapotranspiraci,
čímž se dále snižuje množství vody odváděných do kanalizací a následně recipientů. Přepady z těchto
zelených pásů budou zaústěny do dešťových kanalizací.
Tam, kde nebude jiná možnost, budou srážkové vody odváděny do dešťových kanalizací, pokud
nejsou v místě kanalizace k dispozici, budou stejně jako dnes odváděny do jednotné kanalizace.
V těchto případech se bude jednat zejména o rekonstrukci systému uličních vpustí, jejich případné
doplnění včetně realizace nových přípojek uličních vpustí. Současně bude muset dojít i úpravám
vstupních komínů kanalizačních šachet s ohledem na nové definitivní terény.
V povodí Jinonického potoka je oddílná kanalizační síť. Splaškové kanalizace jsou zaústěny do
kmenového sběrače P, dešťové vody jsou odváděny do DUN Jinonice IV a z ní následně do Jinonického
potoka. Část území v Butovicích je odkanalizována přímo do Jinonického potoka. Obě tato napojení
jsou jižně od ul. Pod Vavřincem.
V povodí Jinonického potoka je zejména v původní zástavbě jednotná kanalizační síť, v nové
zástavbě pak oddílná kanalizace.
Odvádění srážkových vod do přilehlého zeleného pásu podél komunikace lze realizovat ve
větším rozsahu u ul. Souběžná III. V ostatních lokalitách půjde zejména o lokální zaústění, ale s ohledem
na konfiguraci terénu a řešení uličního prostoru není předpoklad na rozsáhlé využití této varianty.
Vyžadovalo by to kompletní pře řešení celého uličního prostoru včetně přeložek převážné většiny
inženýrských sítí. V rámci pře řešení uličního prostoru by muselo dojít k jeho zásadním výškovým
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úpravám, které jsou s ohledem na přístupy do objektů a navazující komunikační síť velmi
problematické.
Samostatnou problematikou je řešení území v Butovicích. Zde je v současné době nevyhovující
stávající stav, kdy jsou do kmenového sběrače „P“, který je v této lokalitě splašková kanalizace,
odváděny i dešťové vody z jednotné kanalizace a bezpečnostní přepad z Butovického rybníka a do
Jinonického potoka jsou pravděpodobně odváděny naředěné splaškové vody. Rekonstrukce je
navržena v Generelu odvodnění hl.m.Prahy – II. detailní fáze. Po realizaci oddílné kanalizace budou do
kmenového sběrače „P“ odváděny pouze splaškové vody a dešťové vody a vody z Butovického rybníka
budou odváděny do Jinonického potoka bez kontaminace splaškovými vodami.
V rámci výstavby by došlo ke zrušení všech stávajících kanalizací a k realizaci nových
splaškových a dešťových kanalizací. Současně by byl vybudována nový propoj na odpad z Butovického
rybníka. Nové splaškové kanalizace by byly v profilu DN 300 v délce cca 2250 m. Dešťové kanalizace v
profilech DN300‐DN 800 v délce cca 1150 m. V navržených profilech dešťové kanalizace je zahrnuto i
zvětšení profilu pro potřeby bezpečnostního přepadu z Butovického rybníka na DN 800 v délce cca 280
m.
Dále se navrhuje rekonstrukce vodovodů v rozsahu rekonstrukce kanalizací, které jsou z roku
1934 v délce cca 450 m v profilech DN 100÷DN200 v ulicích Stodůlecká, Novoveská a Pod Vavřincem.
Záměr si vyžádá i lokální přeložky vodovodů (převážně z roku 2004), které budou vynuceny realizací
nových kanalizací v celkové délce cca 200 m v profilech DN100 a DN 200.
Součástí prací je i nové řešení odvodnění včetně přípojek UV a přepojení odkanalizování
nemovitostí.
V ulic Pod Vavřincem, kde dojde k rekonstrukci kanalizace včetně zrušení uličních vpustí
(protože v souběhu s potokem bude vedena pouze splašková kanalizace) je vedeno otevřené koryto
Jinonického potoka, které následně zatrubněním odbočí jižním směrem do otevřeného koryta potoka
nad RN Jinonice IV. Vzhledem k šířce komunikace bude nutno stavebně při výstavbě kanalizace a
vodovodu řešit celý uliční profil a nově odvodnění, a proto se navrhuje jako součást této akce i
rekonstrukce otevřeného koryta potoka v ul. Pod Vavřince, které je dnes opevněno betonovými
deskami a rekonstrukce zatrubnění potoka pod komunikací do otevřeného koryta potoka nad RN
Jinonice IV. Délka rekonstruovaného otevřeného koryta potoka bude cca 90 m a délka zatrubněného
úseku cca 95 m v DN 800.
Z pohledu vodních toků spadá řešené území do dvou povodí, jejichž rozvodí vede jižně od ul.
Puchmajerova cca uprostřed mezi ul. Puchmajerovu a ulicí U Kříže a U Tyršovy školy. Severovýchodní
část území patří do povodí Radlického potoka, zbývající část území patří do povodí Jinonického potoka.
Součástí Radlické radiály jsou i návrhy odvodňovacích systémů a objektů, které zajistí zvýšený
přívod vody do Jinonického potoka a tím i do všech 3 rybníků v území – Panský rybník, Jinonický rybník
a Butovické rybník.
V rámci akcí OCP MHMP dochází k realizaci dalších opatření, která by měla zlepšit stávající
nevyhovující stav, kdy průtok vody v Jinonickém potoce nestačí dostatečně zásobovat všechny rybníky
a zejména Butovický rybník je tak prakticky vyschlý.
Situaci zejména pro Butovický rybník by mohla zlepšit rekonstrukce zatrubněného úseku mezi
Jinonickým a Butovickým rybníkem, kde pravděpodobně dochází k únikům vody. Rekonstrukce tohoto
zatrubnění je součástí Radlické radiály, ale bylo by žádoucí ji provést co nejdříve.
Součástí Radlické radiály nejsou potřebné stavební zásahy do koryta Jinonického potoka cca
od ul. Pod Vavřince do RN Jinonice IV, úpravy RN Jinonice IV a rekonstrukce následujícího koryta potoka
až po zaústění do Prokopského potoka.
V horním úseku od ul. Pod Vavřincem až do DUN N4 – Jinonice by došlo k odstranění stávajících
betonových a zděných částí koryta, včetně technologických objektů. Nově by bylo vybudováno přírodní
koryto s přírodními prvky opevnění dna i svahů a s optimalizovanou trasou i s ohledem na stávající
podmínky a rekreační využití území. Současně by došlo k rekonstrukci otevřeného koryta odtoku
z DUN Jinonice IV. Celková délky rekonstrukce koryt bude 390 m. Realizace tohoto úseku by bylo nutno
realizovat v koordinaci na vytvoření stálé hladiny vody v RN Jinonice IV. Dále by byla realizována
rekonstrukce koryta potoka od ul. Pod Vavřincem až do nádrže RN Jinonice IV. v délce cca 250 m.
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Ve studii udržitelnosti na RN Jinonice IV. byla doporučena varianta revitalizace nádrže V‐1
(která rozděluje prostor nádrže na prostor se stálým nadržením a retenční prostor). Prostor stálého
nadržení je objemově malý (7,52 tis.m3). Součástí prací jsou práce na hrázi (ověření stavu včetně
případných úprav) přestavba sdruženého objektu, úpravy v zátopě, úprava komunikace v zátopě,
úprava či demolice objektů historické ČOV.
Ve spodním úseku pod hrází RN Jinonice IV by bylo zrušeno stávající koryto a trasa potoky by
byla vedena ve vhodnější výškové i polohové trase. Kromě opravy stávajícího nevyhovujícího stavu by
tak byla nová trasa využitelné i pro obyvatele při rekreačních aktivitách. Součástí by byla i revitalizace
koryta od zahrádkářské osady. Součástí by byla také rekonstrukce křížení potoka s ul. Novoveskou.
Celková délka tohoto úseku by byla 560 m.

D. Shrnutí, závěry
D.1. Shrnutí výsledných zásad řešení
Řešené území je rozděleno na jednotlivé lokality, pro které je navržena rekonstrukce uličního
profilu včetně potřebných inženýrských sítí. Pro technický návrh řešení jednotlivých lokalit bylo
zásadní:
 Oblast Jinonické návsi – rekonstrukce uličního profilu
 Oblast ulice Karlštejnská – rekonstrukce uličního profilu s důrazem na zklidnění automobilové
dopravy a zlepšení průchodnosti územím pro nemotorovou dopravu
 Oblast ulice Pod Vidoulí – rekonstrukce uličního profilu s důrazem na zklidnění automobilové
dopravy a zlepšení průchodnosti územím pro nemotorovou dopravu
 Křižovatka Karlštejnská – Klikatá – celková rekonstrukce stávající 6 ramenné průsečné
křižovatky s důrazem na usměrnění a zklidnění automobilové dopravy
 Oblast ulice Souběžná III – rekonstrukce uličního profilu s doplněním společné stezky pro pěší
a cyklisty a celkové zlepšení pobytové funkce
 Předprostor sokolovny v Jinonicích – rekonstrukce prostoru s ohledem na možnost parkovaní
(společenské akce) a celkové zlepšení pobytové funkce
 Butovická náves a předprostor Waldorfské školy – rekonstrukce uličního profilu a zlepšení
průchodnosti územím pro nemotorovou dopravu (cesta dětí do/ze školy)
 Pěší trasa mezi Tyršovou a Waldorfskou školou (ulice Mezi Lány a Mezi Rolemi) ‐ rekonstrukce
uličního profilu a zlepšení průchodnosti územím pro nemotorovou dopravu (cesta dětí do/ze
školy). Celková přestavba ulice Mezi Rolemi (sever)
 Dopravní zklidnění ulice Klikatá – rekonstrukce uličního profilu s důrazem na zklidnění
automobilové dopravy a zlepšení průchodnosti územím pro nemotorovou dopravu
 Oblast ulice Butovické – rekonstrukce uličního profilu s ohledem na možnost parkování při
zajištění průjezdnosti BUS
 Úprava ulice Stodůlecká – rekonstrukce uličního profilu a zlepšení průchodnosti územím pro
nemotorovou dopravu. Omezení vjezdu do Butovic ve stavu s Radlickou radiálou

D.2. Etapizace a podmíněnost staveb
Pro výše popsané stavební úpravy v řešeném území byla navržena etapovitost výstavby
zejména s ohledem na připravovanou stavbu Radlické radiály (RR). Jednotlivé lokality byly rozděleny
na ty, které je vhodné nebo možné realizovat před samotnou stavbou RR, případně v průběhu stavby
RR nebo až po dokončení výstavby RR zejména s ohledem na dopravní obslužnost Jinonic a okolí.
Poslední možností je, že dané stavební úpravy nejsou na stavbě RR závislé. Jedná se o prvotní návrh
fází výstavby těchto jednotlivých lokalit, které musí být i nadále koordinovány se stavebními postupy
Radlické radiály, které budou blíže určeny ve fázi dokumentace pro stavební povolení.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložky silnoproudých kabelů a přeložky slaboproudých
metalických kabelů mají lokální charakter bez nároků na koordinaci v širším území. Lze je provádět
současně s rekonstrukcí dílčích úseků komunikací.
Přeložky optických sítí, pokud nepůjde vyřešit stranovou přeložkou a budou nutné výluky na
provozu optických kabelů je nutné vzájemně koordinovat, tj. současně provádět přeložky v ulicích
Řeporyjská, Pod Vidoulí a Puchmajerova.
Do řešeného území též okrajově zasahují přeložky kabelových sítí navržené v rámci stavby
Radlické radiály. Jedná se o dílčí části ulic přilehlé k trase radiály – Řeporyjská, Butovická, Stodůlecká,
Pod Vidoulí, Mezi Lány, Mezi Rolemi. Zde je vhodné provádět úpravy komunikací a přilehlých prostorů
ideálně současně se stavbou Radlické radiály, případně až po stavbě Radlické radiály. Pokud by úprava
tohoto území proběhla před stavbou Radlické radiály je nutné v předstihu osadit alespoň chráničky
pod vozovkami a pod vjezdy do přilehlých nemovitostí, aby se minimalizoval zásah do povrchů pouze
na chodníky (předláždění chodníků).
Výstavba před RR

Výstavba současně s RR

Výstavba po RR

Nezávisle na RR

Oblast Butovic
jedná se o úpravy v uličních profilech dle přílohy 5.7, 5.10 a 5.12
Technická situace včetně kompletní rekonstrukce vodovodního a
kanalizačního systému a Jinonického potoka. Ulice Stodůleckou nutno
řešit v etapě jako obousměrnou komunikaci (pro zajištění dopravní
obslužnosti Butovic v době výstavby RR).
Oblast vymezená ulicemi Karlštejnská – Pod Vidoulí – V Roháčích
Vzhledem k havarijnímu stavu komunikací a stáří vodovodních řadů je
vhodná celková rekonstrukce uličních profilů
Oblast Jinonické návsi (ulice U Jinonického rybníčka)
Oblast křižovatky Karlštejnská – Klikatá (etapa 1)
V době realizace RR se jedná o hlavní přístupovou komunikaci do oblast
Jinonic, vhodná provizorní úprava křižovatky pro usměrnění dopravních
proudů včetně ověření skutečného technického stavu a průběhu VTL
plynovodu a vodovodu DN 1200
Komunikace přiléhající k budoucí RR
Jedná se zejména o ulici Butovická (mezi ulicí Pod Vidoulí a Radlickou)
Oblast křižovatky Karlštejnská – Klikatá (etapa 2)
Dle zjištěného stavu VTL plynovodu a vodovodu DN 1200 případná
překládka současně s přeložkami těchto sítí v rámci RR (jediná
odstávka) ovšem při zajištění přístupnosti Jinonic Karlštejnskou ulicí
Ulice Karlštejnská, Pod Vidoulí, Klikatá, Butovická, oblast křižovatky
Karlštejnská – Klikatá (etapa 3)
Rekonstrukce těchto komunikací dle specifikací uvedených v příloze 5.
Technická situace včetně finální úpravy okružní křižovatky. V této fázi
již funguje objízdná trasa po RR, případně Nové Radlické ulici
Ulice Souběžná III
Rekonstrukce zpevněných částí uličního profilu včetně výstavby stezky
pro pěší a cyklisty a rekonstrukce odvodňovacího systému
Revitalizace RN N4 – Jinonice a DUN Jinonice IV
Není přímo závislé na stavbě RR, ale je vhodné řešit ideálně před RR

D.3. Odhad finančních nákladů
Odhad finančních nákladů je zpracován pro prvotní rámcové stanovení finanční náročnosti
jednotlivých oblastí. Jedná se o expertní ceny stanovené na základě znalosti území a problematiky.
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V dalším stupni projektové přípravy, při znalosti přesných požadavků jednotlivých správců IS a znalosti
délek přeložek IS, bude cena blíže upřesněna dle aktuálních cenových úrovní. Uvedené ceny jsou bez
DPH.
Oblast / ulice
Oblast Jinonické návsi
Oblast ulice Karlštejnská
Oblast ulice Pod Vidoulí
Křižovatka Karlštejnská – Klikatá
Oblast ulice Souběžná III
Předprostor sokolovny v Jinonicích
Butovice (lokalita 5.7, 5.10 a 5.12)
Dopravní zklidnění ulice Klikaté
Oblast ulice Butovické
Oblast vymezená ulicemi Karlštejnská
– Pod Vidoulí – V Roháčích

Komunikace
12 500 000
19 100 000
17 900 000
27 600 000
13 700 000
5 300 000
45 000 000
13 600 000
14 300 000
23 000 000

IS trubní
2 600 000
1 400 000
1 300 000
6 800 000
1 600 000
200 000
75 800 000
1 900 000
8 200 000
13 200 000

IS elektro
2 700 000
3 100 000
4 300 000
5 100 000
2 000 000
500 000
6 400 000
1 900 000
1 100 000
4 700 000

CELKEM
17 800 000
23 600 000
23 500 000
39 500 000
17 300 000
6 000 000
127 200 000
17 400 000
23 600 000
40 900 000

D.4. Závěry a doporučení
Tato studie řeší předmětné území po jednotlivých lokalitách, pro které byly navrženy technické
návrhy rekonstrukce uličních profilů včetně nutných rozsahů překládek inženýrských sítí. Jedním
z hlavních sledovaných cílů bylo zklidnění stávající značné automobilové dopravy, zejména v relaci
Řeporyjská – Karlštejnská – Klikatá a celkové posílení pobytové funkce a nemotorové dopravy.
Studie dále předkládá prvotní návrh etapizace postupu výstavby jednotlivých lokalit, který je
nutný dále koordinovat se stavebními postupy Radlické radiály, které budou známy ve fázi
dokumentace pro stavební povolení. Z majetkoprávní analýzy vyplývá, že vlastnické poměry v území
by neměly být překážkou v rekonstrukci jednotlivých lokalit s výjimkou lokality „Křižovatka Karlštejnská
– Klikatá“, která se na jihovýchodní straně dotýká soukromých pozemků.
Studie je podkladem pro žádost o „Koncepční vyjádření“ IPR Praha k záměrům úprav veřejného
prostoru – v tomto smyslu byla v konceptu s IPR konzultována a připomínky a náměty z těchto
konzultací byly zapracovány do čistopisu studie.

D.5. Doklady, záznamy z jednání
a.
b.
c.
d.
e.

Záznam z jednání k Technické studii pro oblast Jinonic a Butovic – předprostor Waldorfské a
Tyršovy školy z 18. 5. 2018.
Usnesení 44. Rady MČ Praha 5 k Technické studii pro oblast Jinonic a Butovic ze 17. 10. 2018
Vyjádření MČ Praha 5 k Technické studii pro oblast Jinonic a Butovic z 22. 10. 2018
Komentář IPR Praha k návrhu Technické studie pro oblast Jinonic a Butovic z 21. 11. 2018.
Vypořádání připomínek MČ Praha 5 a IPR Praha.
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111
Tel.: +420 274
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA
SOKOLOVNA

TJ MOTORLET

ZNEHODNOCEN DOPRAVOU

3.6.

09.11.2018

1 : 500
3xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ZNEHODNOCEN

lemi
Mezi ro

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

3.7.

09.11.2018

1 :1000

CESTA

KONTEJNERY

Uo

pat
rov

ny

LOKALITA

PROSTOR

KOMUNIKACE

ZPRACOVATEL:

5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

MINIRONDEL

AUTOBUSU

AUTOBUSU

PODJEZD POD

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA

Ma

rko
va

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

3.8.

09.11.2018

u
hyb
o
V

1 : 500

zorky

N

U Tre

a

tm

u
aH

nce

6xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

STANICE METRA
JINONICE

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

MEGABILBOARD

MEGABILBOARD

3.9.

09.11.2018

Pod vodo

vodem
1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

MEGABILBOARD

MEGABILBOARD

BEZ KONTINUITY

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 274 778 656
www.pudis.cz

INVESTOR:

MOTEL GRADO
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

i
rolem

3.10.

TRAFOSTANICE

Mezi

09.11.2018

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

SOKOLOVNA

AUTOBUSU

ZNEHODNOCEN DOPRAVOU

LOKALITA

ALEJ

AUTOBUSU

AUTOBUSU

ZPRACOVATEL:

TJ MOTORLET

3.11.

09.11.2018

1 : 500
5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

RAMPY "K"

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

3.12.

09.11.2018

1 : 500
5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

AUTOBUSU

OBNOVA
ALEJE

AUTOBUSU

STOJANY NA KOLA

STOJANY NA KOLA

DO PARKU

Na Vidlouli

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

OBNOVA ALEJE

REDUKCE PLOCHY

POD STROMY

PUMPA

RESTAURACE

RESTAURACE

INFOTABULE

4.1.

09.11.2018

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ALEJ

PLOCHA

ALEJ
Na Vidlouli

ALEJ STROMY

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

4.2.

09.11.2018

tci

d

Na

a
oh

R

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ALEJ STROMY

ALEJ STROMY

ALEJ STROMY

AUTOBUSU

ALEJ STROMY

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

4.3.

09.11.2018

ALEJ STROMY

ALEJ STROMY

PLOCHA

ALEJ STROMY

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ULICE

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

V ohybu
E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

Na Hutmance

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA
Puchmajero

va

REHABILITACE

ALEJ

4.4.

09.11.2018

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

ouli

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

Na V
idoNu
ali Vi
d

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

4.5.

09.11.2018

SIKANA U

SIKANA U

1 : 500
5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

AUTOBUSU

AUTOBUSU

VSTUP
SOKOLOVNA

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

267 778
004 656
111
Tel.: +420 274
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

SOKOLOVNA

LOKALITA

4.6.

09.11.2018

TJ MOTORLET

3xA4

PROSTOR

BIBLIOBUSU

AUTOBUSU

1 : 500

VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ULICE

OBNOVA
ALEJE

lemi
Mezi ro

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

U
a
op
tro
y

vn
REHABILITACE

ULICE

OBJEKT S
HODINAMI

4.7.

REDUKCE PLOCH

ALEJ

PROSTOR

ZPRACOVATEL:

09.11.2018

1 :1000
5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

MINIRONDEL

AUTOBUSU

AUTOBUSU

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA

Ma

rko
va

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

VHE A SPOL., s.r.o.

LOKALITA

4.8.

09.11.2018

u
hyb
o
V

1 : 500

zorky

N

U Tre

a

tm

u
aH

nce

6xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

VSTUP STANICE
METRA JINONICE

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

4.9.

09.11.2018

Pod vodo

ROZHLEDNA

DOSTAVBY

RONDEL

OBJEKT
S HODINAMI

vodem

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

i
rolem

REZERVA PRO STAVBU

REZERVA PRO DOSTAVBU
OBJEKTU HOTELU GRADO

4.10.

KONTEJNERY

Mezi

09.11.2018

1 : 500
4xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

AUTOBUSU

OBCHODY

AUTOBUSU

AUTOBUSU

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

INVESTOR:

ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

SOKOLOVNA

LOKALITA

4.11.

09.11.2018

TJ MOTORLET

PROSTOR

BIBLIOBUSU

AUTOBUSU

1 : 500

ALEJ

OBNOVA ALEJE

AUTOBUSU

OBNOVA
ALEJE

ZPRACOVATEL:

5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

OBNOVA
ALEJE

REDUKCE PLOCH

ZPRACOVATEL:

atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
www.vhe.cz
E-mail: vhe@vhe.cz

E-mail: info@pudis.cz

mp
a

INVESTOR:

"K

"
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH
ING. MIROSLAV KALINA
ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

DATUM

12.11.2018
XXX

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

4.12.

REDUKCE PLOCH

Ra

Tel.: +420 267
274 004
778 111
656
www.pudis.cz
www.pudis.cz

09.11.2018

1 : 500
5xA4
VYPRACOVAL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KRESLIL

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

KONTROLOVAL

XXX

/2
282

/4
655

74/2

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV

2

/11

/5

655

273/4

/3
655

11

278

274/9

285

656
1517
/1 0

274/10

274/

·
·
·

283
279

272

660

662/2

274

654

1517/7

73/3

2

281

657

658

1514/8

659

661

213/4
13/3

2

/2

219

217

218

/1
213

/1
219

8
142

221/3
/20

263

225
223

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

JINONICKÁ N
/3
207

/2
212

5.1.

/1
212

227

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

C - NÁVRHOVÁ

/4
212

/4
221

269

PUDIS

ČÁST

213/5

216

268

SPOLUPRÁCE:

STUPEŇ PD

/2
213

220

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

214

/4
219

C
s.r.o.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
ZATRUBNĚNÝ POTOK

/1

270

ZPRACOVATEL:

INVESTOR:

NOVÝ STAV

265

215

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT

/1
221

/3
212

9/5
142

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

4x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

290

289
/4

/5

296

/10

34

290

6/
47

/1

5/4

290
/7

295

/1

290

29
151
7/1

5

455

544

5

37

32

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

/2

438

464
/1

5

5

1
52

/2

0
52

PUDIS a.s.

KARLŠTEJNSKÁ
/2

397

6

432

5.2.

12. 11. 2018

405

/1
391

/1

397
/2

144

7

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
397/2

/2

2

408

391

395

3/

434

396

39

4

/1

TECHNICKÁ SIT

404

144

466
144

390

389
398

2
7/
40

7
51

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY

3/2
43

468

/1

/2

406

7
46

387

9
39

2
5/
46

22

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

LOKALITA

383

388

40

/1

1

465

23

9
51

551

2
1/

44

1
7/

641

399

440

436

24

DATUM

C - NÁVRHOVÁ

/3

383
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/1

1
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40 33/
4
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/2

5

552

549

439

462

463

5
52

401

3
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2

8/

461
6
52

402

1/
44

52

2
0/
55

446

7
43

647

/1

3/2

383

384

40

442

2

8
52

/1

447

1/

·
·
·

7
52

443

44

8
54 8/3
54

385

48

2

1

9/

/2

547

448

460

459

44

/5

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

400

458

46

1

51

7
7/

655

/2

7
45

530

550

650

0

654

2
53 1
53

/1

444

1
3/

649

0

46

652

15

/1
33

451

45

403

445
9/

2
3/

53

/1

456

4

53

9
52

545

/4

/2

457

5

548
/1

/1
17

PUDIS

ČÁST

453

/1

5
53

53

546

/1

14

2
5/

383
/4

453

454

6
53

651

/3

/2

538

151
7/9

655

SPOLUPRÁCE:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV

314

6/

8

543

655

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

STUPEŇ PD

44

286

C
s.r.o.

27
6/

27

541

276
/2

287

1

ZPRACOVATEL:

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

288

15

317

/9

539

7/8

315

290

542

1517
/9

·
·
·

540
27

27
6/
26

284

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

/1

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

INVESTOR:

NOVÝ STAV

318

320

316

312/
2

27

5
6/2

/3

312
292

290/9

6/4

4

27
6/4
8

27
6

276
/2

27

314

310

/40

27
6

27

7/16
151

/37

6/2

2

/1

323

291

294

8

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

319

308

/1

/2

/8

/2

313

293

295

290

321

322

325

306

/5

290/

276
/23

/1

305

STÁVAJÍCÍ STAV

324
/1

311

305/5

LEGENDA:

327

30

/4

3/2

27
6/4
6

6/

309
295

37

27
27
6/
21

/4

143
6

/3

8

20

304

295

/3

290
/4

27

/

27
6/

7/3

14
27
6/3

27
6/
39

27
6/4
1

290

19

6
27

14
3

326
/1
32
4

9/6

30
9/2
31
1/3
31
1/2

307
/1
29
6/1
8

28

KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

387
4
383/

386

á
ick
tov

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT
ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

NOVÝ STAV
NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

8

144

/2

3

382

383/

388

395

394

416

1
417/

422

485

484

491

592

593

492

585

2

701/1

587/

423

493

2
584/

595

594

389

1

2

397/

397/

397/2

414

415

482

494

483

425

412

1
413/

384

396

/2

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

1
399/

398

410

413

424

480

481

496

495

1
584/

2

1
596/

699/

3
701/

700/2

1
700/

417

1447

411

/2

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV

408

Bu

385

409

1
427

426

497

583

582

597

1
699/

2
697/

3

·
·
·

429/

428

429

478

479

2

498

1
499/

1
581/

601

1

599

598

2

697/

3

698/

697/
699/

596
/2

499/

476

500

/2

477

603

600

1
698/

2
696/

3
698/

581

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

390
381

1
383/

2
383/

1
391/

1

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

2

391/

393/
2

393/

1
419/

/2

419

421
/2

1

GG

487

421/

418

392

420

486

490
4 88

489

588

1
587/

586

591

590

589

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV

1450

75

719/

STUPEŇ PD

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

719/5

LOKALITA

ULICE POD VID

3

5

766/

719/

764/167

790/
2

1

764/
15

789/
1

789/4

1

788/

1
787/

1
785/

1

783/

764/14

5.3.

764/

782

241

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT
764/242

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

23

764/

780

24

32

764/

719/

81

719/

76

719/

11

764/

764/11

10

236

764/

764/203

128

764/243

764/207

764/

764/
206
764
/205

7

719/

31

764/

764/

204

246

764/

17

781

8
764/

20

764/

764/

764/82

82

764/

18

764/

/19

764

24

764/

764/

250

764/

248

26

764/

764/

249

764/16

764/44

790/

764/15

789/2

2
788/

786

784

3

787/2

785/2

783/

2
783/

2

2
779/

1
779/

778/

1

1
778/

766/

2
766/

5/3

76

247

764/

764/

2

1
765/

719/

·
·
·

39

23

764/

764/

25
764/

764/
41

43

764/3
0

40

42

2
765/

764/

764/

764/

6

7

719/

719/

25
719/

764/251

DATUM

ING. MIROSLAV KALINA

840

860

370/2

838/10

373

8

1461

859/2

855/1

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

363
366/1

377

838/9

378/2

869

6 838 8
/5 38

376

838/1

838/

366/2

856

854

858

/2

368

867
855

364/2

852

/3
38

375

868

859/1
838/8

853
838/7

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT
ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

NOVÝ STAV

866

378/1

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

14

63

/2

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV

321

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

STUPEŇ PD

322

319

DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

LOKALITA

318

KŘIŽOVATKA KARLŠTEJNSKÁ

764/6

320
764/22

764/22

764/2
1

381

382

792/1
764/106

764/237
383/4

791

764/105

790/2

764/238

383/1
385

386

764/15
764/241

2

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

4x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL

764/11

764/15

789/

764/107

764/236

764

KONTROLOVAL

/242

764/
243

40

790/1

12. 11. 2018

TECHNICKÁ SIT

64/2

384

383/2

4

14
48

5.4.
NÁZEV PŘÍLOHY

383/3

764
/1

324/2

STÁVAJÍCÍ STAV

857

/4

369

362/3

LEGENDA:

865

838/2

367

·
·

851

838/2

374

370/1

362/2

864

861

365/1
364/1

862

Kp

362/1

ING. MIROSLAV KALINA

LEGENDA:
345/1

STÁVAJÍCÍ STAV

350

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

352
354

347/1

356

343/2
349/1

1378

358/9
358/10

358/2

358/16
353/1

358/3

358/15
358/18
358/5

358/4

358/17

357/3

355/2

0

358/6

358/2

358/19

1383/2
358/30

1383/5

358/23

1452/1

341/21

362/1
361/1

1451

359/1

359/3

341/
5

341/3
341/2

362/3
334/2

336

341/17
332/1

9

339

297/1

297/11

326/2
297/1

297/18

297/1

297/5

297/1

4

297/20

6

297/12

297/4

337
297/1

1433

1432

297/3

ING. MIROSLAV KALINA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV

DATUM

12.11.2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

LOKALITA

OBLAST ULICE SOUB

5.5.

12.11.2018

ÚPRAVA NÁVRHU KŘIŽ
KONCEPT - VARIAN

334/1

297/26

341/16
297/25

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

NÁZEV PŘÍLOHY

341/22

297/23

ING. MIROSLAV KALINA

362/2

335
333/1

326/3

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5xA4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL

330

3

328

4/
32

KONTROLOVAL

324/2

297/2

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

338

341/2

341/9
297/21

361/2

340

3

341/11

ARCHITEKT

359/2

341/12
341/29

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2

C - NÁVRHOVÁ

/4

1383

1
358/

341/2
4

341/6

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

ČÁST

0

/9

341/4

1383
/1

358/29

·

297/22

PUDIS

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

1431
341/10

SPOLUPRÁCE:

STUPEŇ PD

/8

358/27

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

360

1383/3

1383

358/2

358/2

5

4

7
341/2

341/26

5
341/2

341/7

341/20

1383/7

1383

341/19

1383/11
358/11

1

341/18

358/8

358/6

358/2

·

358/26

/12

357/2

358/7

358/28

8

341/8

1453

1383/6

341/32

341/14

358/14

358/12

341/1

341/13

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

2

353/2

357/1

341/2

341/15

C
s.r.o.

INVESTOR:

NOVÝ STAV

1383

351/3

351/2

355/1

ZPRACOVATEL:

358/13

358/2

349/2

347/2

351/1

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

321

ING. MIROSLAV KALINA

9/7

/3

6

6
69

/2

8
69

/2

/2
97

6

9/2

69

LEGENDA:
9

2/1

3/1

69

69

5/1

69

69

6/1

69

8/1

7/1

69

6
9/2
1
7

GG

69

9/9

71

70
2/3

69

69

5/3

69

6

/3
96

69

8/3

7/3

69

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

9/1

0/1

3/3

/63

700/2

719

71

STÁVAJÍCÍ STAV

1
9/1
1
7

/25

/6 4

6

/2

5
69

719

/2
93

/2
92

71

1
70

8/2

/8
19

70

7

9/3

0

71

/1
08

69

7

7

4/2

1
15

7
70

/2
06

7

708/3

71

1514/6

1514/7

9

70

1

ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

NOVÝ STAV

12

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

SOUVISEJÍCÍ STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM-SMÍCHOV
NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
ZATRUBNĚNÝ POTOK

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

STUPEŇ PD

/17

8
6
19

·
·
·

0/1

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

7

2/2

4

19

2/1

19

LOKALITA

19

7/1

18

3
20

PŘEDPROSTOR SOKO

2/1

20

9
19

5.6.

187/2

4/1

19

20

4/2

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT

2/2

20

174/14

20

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

187/3

19

0
19

DATUM

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

3x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

3
19
6
6/1
5
20

ING. MIROSLAV KALINA

722/34

/1

713

723

/5
723

184

6/1

7

182

736

7
23/
723/

7

/2
723

743

/32

722

/3
729

722/11

/13
722

0
2/1

72

·

747

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

7

744/3

745
742

738

730

/9
722

147

744/2

/1
744

/4
729

·

STÁVAJÍCÍ STAV

746

14
19

71

LEGENDA:

749

/5

3/2

180

176

/5
179

183

181

17

9/1

/2

/2
722

726

1
29/

740

3/3

103

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
ZATRUBNĚNÝ POTOK

725

4/1

151

0

/4

K+R

/
116

1
83/

K+R

179

6
79/

4

/1
115

1
76/

1

1

2
83/

1514/3

/11

11
79/

/3
176

176

86

83/

83/2

84

1

83/3

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

151
/5
116

151

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

80

BUTOVICKÁ NÁVES A PŘEDPROSTOR WAL

4/9

4/5

87

113

DATUM

LOKALITA

4/4
/9
514

1

2/2
103

7
141

78

/1

81

116

90

118

88

3
16/

79

1

77

33
/1

120

91

75/2

3
75/

114

5.7.

10

89

/6

116

/1
175

/5
032

151

/3

/1
189

SPOLUPRÁCE:

C - NÁVRHOVÁ

3

85

117

177

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

ČÁST

178

/2
115

C
s.r.o.

STUPEŇ PD

0
142

1

2

739

737

7

724

/9

179

179

/
189

SOUVISEJÍCÍ STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM-SMÍCHOV
NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

103

ZPRACOVATEL:

INVESTOR:

NOVÝ STAV

741

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

1
75/

76

92

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT
MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL

119

1
74/

KONTROLOVAL

68

ING. MIROSLAV KALINA

895/2

1462/

898

922/1

899/1

951/3

912/1

843/3

4
84

895/1

953

951/9

920
913/2

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

921

14
58

1456

STÁVAJÍCÍ STAV

951/5

951/2

912/2

LEGENDA:

913/1

894
/3
893

843/2

1459

919/1

894/2

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

845

927

915

·
·

918

890/3

842/1

914

890/2

843/1

951/1
919/2

917

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

931
STUPEŇ PD

891
841

932

889

916

930

929

1462/1

DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

842/5

1462/7

887

886/2

842/5

LOKALITA

ZKLIDNĚNÍ KLIKATÉ

1462/2

886/3
1462/2

888

933

885

936

886/1

/2

934

935

849/1

842/9

936/1

1466/4

847

1466/4

946/2

1462/4
1462/5

937
842/4

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

890/1
892/1

842/8

C
s.r.o.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV

928
892/2

ZPRACOVATEL:

INVESTOR:

NOVÝ STAV

894/1

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

1

938
944

842/2

5.8.

/6
462

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT

946/1
945

942/2

863

1462/8

881

848

942/1
943

14
64

850
860
861

948/6

940

965/16

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

862

864
865

883

882/1

941

ING. MIROSLAV KALINA

60

Karlštejnská

66

5

1517/10
1517/7

3

1

66

9
65

0
67

8
66

/1

7
68

74

6

78

6
67

6

6

80

3
68

4
68

68

7/3

68

9/1

9/3

68

Butovická

Butovická

1514/8

1/2

69

3/2

/2
92

69

6

6/2

69

69

8/2

69

/2

7
69

69

1/3

70

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV

1/1

69

6

/3
91

2/1

3/1

69

69

5/1

69

6/1

69

8/1

69

7/1

69

/1
99

6

70
3/3

2/3

69

69

5/3

6/3

69

69

0/1

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

GG

8/3

7/3

69

69

NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

9/3

69

4/2

1
15

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT
ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

NOVÝ STAV

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
ZATRUBNĚNÝ POTOK

207/4

28

8
65

3
66

/2

9
68

9/2

700/2

·
·
·

2

7
65

/2

7
68

5/2

1
68

67
5
28

6

5
68

6
65

4
65

7

67

9
66

5/3

65

67

68

9
67

1
67

66

662/4

662/3

662/2

65

5

3

67

4

6

5/5

7
66

Pod Vidoulí

65

6
28

666/2

/1

2
66

5/4

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

STUPEŇ PD

/4
213

/1
07

8
19

20

/
213

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

LOKALITA

7/3

OBLAST UL. BUTO

20
21

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

5

2

6/2

DATUM

3/1

/1

6
20

5

20

4/1

20

3

20

2/1

20

19

7/2

20

/4
12

9

5.11.

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ SIT

2

2/2
9/5

2
14

20

4/2

2
20

/2

174/14

21

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

179/4

189/2

/13

/12

190/3

1

178

190/4

/60
20
0/5

STÁVAJÍCÍ STAV

179/6

1

/1

2
72

189/1

722/1

722/3

722/9
190/6

200/7

21

172/2

2

0

200/6

14

POLOHOPIS
ČÍSLO A HRANICE PARCEL KN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
KANALIZACE
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
TEPLOVOD
VODOVOD
KABELOVOD, KABELOVÉ KOMORY

190/5

200/4

190/1

SOUVISEJÍCÍ STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM-SMÍCHOV
NAVRHOVANÁ ZELEŇ
CHODNÍK
CHODNÍK NESMELENÝ
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
VOZOVKA
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)

1514

/1

722/2

176/1
/2

189/3

190/7

173

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VN DO 22 kV
SILNOPROUDÉ VEDENÍ VVN NAD 22 kV
ZATRUBNĚNÝ POTOK

724

1 420

173

725

172/1
190/8

170/5

/15

·

170/6

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

176/3

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

175/1

·
189/4

LOKALITA

117

ÚPRAVA UL. STODŮ

169

168

ZPRACOVATEL:

STUPEŇ PD

176/3

2056

171

170/6

726

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

INVESTOR:

NOVÝ STAV

177

174/1

6

151

115/1

148/1

166/1

167

146

145

143/1

119

152
149
165

136/1

153

166/2

154

163

150

1499

/10

155

136/3

136/2

144/2

120

1421

/1

134

5.12.

118

123
135

TECHNICKÁ SIT
115/2

121/2

116/5
122

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

116/1
136/4

121/1

MĚŘÍTKO

1 : 500

FORMÁT

5x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL

/1

164

147

144

36

3

190/2

6/3

12

LEGENDA:

722/1

2056

2056
123

176/2

143/2

116/3

KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

Profil ulice: Karlštejnská
prostor místní komunikace

Chodník
min. 2,0m

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT

Profil ulice: Stodůlecká

Zelený pás

Parkovací stání

proměnná

2,00m

prostor místní komunikace

Zelený pás

Jízdní pás
7,00m

proměnná

Chodník
min. 2,0m

Chodník
min. 1,5m

Zeleň/Parkovací
stání
2,00m

Jízdní pás
4,00m

Chodník
1,5m - 3,00m

ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Profil ulice: Klikatá, Pod Vidoulí, Butovická, Mezi Rolemi (jih)

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

Profil ulice: Mezi Lány

prostor místní komunikace

prostor místní komunikace

Jízdní pás
6,00-7,00m

Chodník/Zeleň
proměnná

PUDIS

Chodník/Zeleň
proměnná

Chodník
proměnná

Parkovací stání

Jízdní pás
4,00-6,50m

2,00m

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

Chodník/Zeleň
proměnná

STUPEŇ PD

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

irisbus

DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-029

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

LOKALITA

KAROSA

Profil ulice: Soubežná III

Profil ulice: Mezi Rolemi (sever)
prostor místní komunikace

Zelený pás
proměnná

Stezka pro chodce
a cyklisty společná
3,00m

Zelený pás vč. pásu
pro vsak dešťových vod
proměnná

prostor místní komunikace

Parkovací stání
2,00m

Jízdní pruh
3,50-3,75m

Chodník
2,25m

Pobytový prostor

Dopravní prostor

Zeleň/Parkovací
stání

0,50-2,00m

3,50-6,00m

2,00m

6.

12. 11. 2018

NÁZEV PŘÍLOHY

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

Přilehlý pozemek

CHARAKTERISTICKÉ ULIČN
MĚŘÍTKO

1 : 100

FORMÁT

3x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

LEGENDA:
NOVÉ HRANY
ROZHRANÍ ÚPRAV
NAVRŽENÁ ZELEŇ (PŘIBLIŽNÁ POLOHA)
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
"STAVBA Č.9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM-SMÍCHOV"
ETAPA - VÝSTAVBA PŘED STAVBOU RADLICKÉ RADIÁLY
ETAPA - VÝSTAVBA SOUČASNĚ SE STAVBOU RADLICKÉ RADIÁLY
ETAPA - VÝSTAVBA PO UKONČENÍ STAVBY RADLICKÉ RADIÁLY
ETAPA - NEZÁVISLE NA STAVBĚ RADLICKÉ RADIÁLY

TECHNICKÁ STUDIE PRO
JINONIC A BUT
ZPRACOVATEL:

C
s.r.o.

sídlo firmy: Tusarova 22/1519,170 00 Praha 7
atelier: Jeseniova 19, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 144 559
IČ: 246 56 992
E-mail: vhe@vhe.cz www.vhe.cz

SPOLUPRÁCE:

PUDIS

sídlo: Nad vodovodem 2, 100 31 Praha 10
IČ: 452 72 891
Tel.: +420 267 004 111
E-mail: info@pudis.cz www.pudis.cz

INVESTOR:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Vyšehradská 51, 120 00 Praha 2
ARCHITEKT

ING. ARCH. KLEMENT VALOUCH

HLAVNÍ INŽENÝR

ING. MIROSLAV KALINA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MIROSLAV KALINA

RAZÍTKO, PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY

STUPEŇ PD
DATUM

12. 11. 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY

D-17-29

ZPRACOVATEL PD OBJEKTU

PUDIS a.s.

C - NÁVRHOVÁ

ČÁST

LOKALITA

BUS

BUS

CELKOVÁ SITU
BUS

BUS

BUS

BUS

7.

12. 11. 2018

BUS

BUS

NÁZEV PŘÍLOHY

BUS
BUS

Etapizace a podmíněno

BUS
BUS

MĚŘÍTKO

1 : 4000

FORMÁT

3x A4

VYPRACOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

KRESLIL
KONTROLOVAL

ING. MIROSLAV KALINA

