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Anotace 

 Bakalářská práce na téma Spořilov – návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných 

domů se zaměřuje především na definování problémů souvisejících s rekonstrukcemi rodinných 

domů. Dále se zabývá návrhem řešení těchto problémů formou stanovení regulačních podmínek 

odpovídajících regulačnímu plánu. Jako nástroj pro odůvodnění navržených regulativů byly 

využity 3D modely budov a jejich možných stavebních úprav. Dále jsou součástí této bakalářské práce 

modely nevhodných přístaveb a modely idealizovaného řešení. 
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Annotation 

This bachelor thesis, called Spořilov – urban regulatory instruments for house construction, is 

focused on defining problems associated with the reconstruction of family homes. It also deals with 

designing solutions for these problems by setting regulative rules corresponding with regulatory 

plan. The 3D models of buildings and their reconstrucion works were used as a tool to justify 

proposed regulations. Next part includes models of improper extensions and their idealized 

solutions. 
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1. ÚVOD 

Ve 30. letech minulého století bylo v jižní části Prahy postaveno zahradní město Spořilov. Původní 

zástavba si kladla za cíl uspokojit poptávku po bydlení, které by bylo cenově dostupné a zároveň 

by se odlišilo od zbylých částí Prahy použitím velkého množství zeleně. Postupem času původní 

prostory přestaly vyhovovat požadavkům majitelů. Ti se tak snažili rozšířit bydlení různými 

přístavbami a nástavbami. V době dostavování těchto přístaveb nebo nástaveb nebyly stanoveny 

podmínky, které by regulovaly výsledný dopad na vnímání z pohledu chodců, řidičů a dalších 

uživatelů veřejných prostor. Tato práce se zabývá hledáním řešení problémů vzniklých těmito 

dostavbami. 

2. METODIKA A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat chyby spojené s dostavbou přístaveb a nástaveb 

rodinných domů. Dále nalezení řešení těchto problémů s názornou ukázkou v podobě 3D modelů 

a stanovení regulačních podmínek, pomocí kterých by bylo možné Spořilovu navrátit jeho původní 

architektonickou hodnotu.  

Prvním krokem k identifikování kvalitativního stavu Spořilova byl terénní průzkum, na jehož 

základě bylo vymezeno řešené území.  Z dat získaných terénním průzkumem byl navržen diagram, 

pomocí kterého bylo stanoveno 6 kvalitativních kategorií. Na základě dalších terénních průzkumů 

byly pomocí diagramu jednotlivé objekty rozřazeny do jednotlivých kategorií. Ze získaného 

rozboru byly náhodně vybrány objekty, které byly modelovány pomocí softwaru do 3D. Tyto 

3D modely slouží pro porovnání současného stavu s návrhovým řešením. Pomocí vytvořených 

návrhů byly stanoveny regulační podmínky. 

První část práce je věnována historii a architektuře Spořilova. Následně je popsána metodika 

použitá pro analýzu objektů. V další části jsou vyobrazeny původní hmoty objektů v podobě 

3D modelů. Následuje představení zástupců jednotlivých kategorií s identifikovanými nedostatky. 

V závěrečné části jsou navrženy změny objektů, doložené 3D modely. Na základě těchto modelů byly 

stanoveny regulativy, které jsou v textu doplněny o schémata. 
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Obr. č. 2 – Mapa s vyznačeným řešeným územím, zdroj: Základní mapa 1:3 000, ČUZK 

3. ANALÝZA SPOŘILOVA 

3.1. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

Následující informace se týkají celého Spořilova.  

Název sídla: Spořilov 

Katastrální území: Záběhlice 

Městská část:  Praha 4 

Kraj:  Středočeský 

Katastrální výměra:  184 ha  

Počet obyvatel: 13 625 1  

pozn.:  výsledná katastrální výměra a počet obyvatel je součtem následujících částí Spořilova: Sídliště 

Spořilov I, Sídliště Spořilov I – východ, Spořilov, Spořilov II, Spořilov u jižní spojky, Spořilov za 

jižní spojkou. [1] 

3.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v severovýchodní části Spořilova. V oblasti, kterou ohraničují ulice 

Hlavní, Severní I, Severovýchodní I a ulice Roztylské náměstí, se nachází řešené území. Uvnitř této 

oblasti se vyskytují především řadové a rodinné domy. Celkový počet domů se kterými bylo 

pracováno je 89. Tyto domy se rozprostírají na území o rozloze 4,1 ha. V přilehlé ulici Roztylské 

náměstí se nacházejí objekty funkčního využití, například restaurace Eureka, místní kavárna, 

prodejna bytového dizajnu či místní vinotéka. V ulici Hlavní se nachází restaurace Svaté peklo 

a na rohu ulic Severovýchodní I a Severní I místní květinářství. 

 

                                                      
1 Údaje za základní sídelní jednotky a urbanistické obvody jsou dostupné pouze k datu sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

  

Obr. č. 1 – Mapa s vyznačeným územím Spořilova, zdroj: Základní mapa 1:75 000, ČUZK 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 
 

3.3. HISTORIE SPOŘILOVA 

K příležitosti oslavení 25. výročí se Městská spořitelna na Vinohradech rozhodla postavit nové 

zahradní město na okraji Prahy. Dne 18. června 1925 bylo ustanoveno ze zástupců obou pražských 

spořitelen stavební družstvo, nazvané „Spořilov“ – od toho vznikl i název části Prahy, jak jej známe 

dnes. Do štítu si dalo heslo: „Cíl družstva je ryze humánní a nikoliv výdělečný, kteréhožto rázu 

je i finanční pomoc obou městských spořitelen". Jak již plyne z hesla, tak hlavním cílem družstva bylo 

obstarat levné bydlení v rodinných domech pro méně zámožné obyvatelstvo.  Díky tomu, že si obě 

Spořitelny úpravou stanov zajistily rozhodující vliv, což si odůvodnily tím, že družstvo budou 

financovat a že zájemci o domy budou pouze z řad jejich vkladatelů, tak bylo zajištěno, že měl 

Spořilov dostatečné finanční zdroje a mohl být již od začátku koncipován velkoryse. Vybudování 

nového zahradního města vyvolalo neobvyklý zájem, který projevily tisíce zájemců o zakoupení 

domu. Upřednostňováni byli ze začátku pražští zájemci a členy mohli být pouze ti, kteří po pečlivém 

prozkoumání majetkových a bytových poměrů podmínky splnili. [2][3] 

 Regulační plán celého území a současně i kalkulaci provedli žáci profesora Josefa Bertla. Ten 

byl předložen v roce 1925. Návrh obsahoval jednotlivé typy rodinných domů, návrhy nutných 

veřejných budov a zároveň byla také vymezena plocha zeleně, která tvořila 25 % území. Na základě 

těchto plánů stanovili architekti Bertl a Barek počet domů na 1 364. Do konce roku 1925 byla zadána 

výstavba 36 typových domů, které v severovýchodní části Spořilova stojí dodnes. Profesor Bertl 

po kritice plánů domů ze strany družstva rezignoval a od projektu se distancoval. Na pozice vedení 

projekční kanceláře družstva doporučil architekty Vlastimila Brožka a Karla Polívku. [3] 

 Dne 1. března 1927 byla výstavba zahájena a nad celou stavbou převzali dohled oba hlavní 

architekti Brožek a Polívka. Ačkoli byl projekt pečlivě připraven, tak se v průběhu výstavby stavba 

potýkala s velikými problémy, které byly způsobeny především lidským faktorem. Důvodem byl třeba 

fakt, že na pozice dozorců prací byli často dosazováni nekvalifikovaní lidé jako například holiči 

či krejčí. S tím souviseli i obrovské ztráty spojené například s vytěžením nadbytečného množství 

písku, které nebylo při stavbě spotřebováno. Další kuriozita nastala, když bylo objednáno 

40 000 schodišťových stupňů o jiné výšce, než bylo vyprojektováno. V průběhu dokončovacích prací 

nastávaly situace, kdy se u omítnutého domu osazovala okna či dveře špatných rozměrů, a tak bylo 

zapotřebí zbylý prostor dozdít. Někdy se domy omítaly i třikrát. Problémy však nenastávaly pouze 

u výstavby domů, ale i u výstavby infrastruktury. Často tak nastávala situace, kdy bylo zapotřebí kvůli 

špatným výpočtům přestavovat již hotové chodníky a obrubníky. [2] 

 Navzdory obtížím Spořilov rychle rostl, a tak v průměru výstavba jednoho domu od výkopů 

až po zabydlení trvala jeden rok. Celková výstavba starého Spořilova probíhala 3 roky, od roku 1926 

do roku 1929.  

 Roku 1960 byla na Spořilově zahájena výstavba činžovních domů, později byla tato dostavba 

pojmenována jako Sídliště Spořilov I. Na ploše o rozloze 12 hektarů vzniklo 655 bytů pro 

2 240 obyvatel. Tento styl výstavby nekorespondoval s architekturou původního Spořilova a činžovní 

dům ani neobsahoval malou předzahrádku. V letech 1961–1967 se Spořilov opět rozrostl. V tomto 

případě se jednalo o rozsáhlejší zásah do území v podobě dostavby 3 667 bytových jednotek 

pro 15 000 obyvatel. Sídliště Spořilov II., jak bylo pojmenováno, vybudovali vězni a celé staveniště 

v době výstavby bylo oploceno a hlídáno strážními věžemi. Tento komplex byl v letech 1976–1981 

rozšířen o dalších 288 bytových jednotek. [4][5] 

  

Obr. č. 3 – Historická fotografie výstavby sídliště Spořilov II, zdroj: prostor-ad.cz 
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Spořilov postupem času změnil vzhled své původní zástavby v některých případech 

až k nepoznání, především po roce 1989. Tohoto efektu bylo dosaženo především neznalostí historie 

budov, ve kterých současní obyvatelé žijí, a neznalostí urbanistických zásad. Díky tomu je možné 

se na Spořilově setkat s nástavbami, které převyšují okolní hřebeny střech. Dále také s přístavbami 

směrem do ulice, které jsou v nedostatečné vzdálenosti od hranice pozemku. Tyto přístavby mají 

negativní vliv na prostorové vnímání uličního prostoru. V 70. letech minulého století byla 

na Spořilově postavena první rozsáhlejší budova – stanice metra Primátora Vacka, dnes je známá pod 

jménem Roztyly. V 90. letech přibyla budova OBI a po roce 2000 budova T – mobile. [6][2] 

 Jedním z atypických prvků, které jsou k nalezení pouze na Spořilově (Starý Spořilov), jsou 

názvy jednotlivých ulic. Pojmenování ulic je inspirováno „americkým modelem názvů ulic“. Názvy ulic 

se mění v závislosti na jejich lokaci vůči světovým stranám a vrstevnicím, čím níže se v území 

nacházejí, tím nižší mají řád.  Číslování začíná na významných komunikacích. Vyskytují se zde 

například ulice Severovýchodní III, Severní IV atd. K nalezení zde jsou i výjimky, kdy ulice nesou jiný 

název, než jak bylo zmíněno výše. Důvodem je fakt, že po dostavbě nových ulic se nenavázalo 

na původní systém pojmenování. Kuriozitou je z roku 1947 ulice Zapomenutá, která sice je jednou 

z původních ulic, ale při pojmenovávání se na ní zapomnělo. [7] 

V průběhu let na Spořilově bydlelo nebo stále bydlí mnoho známých osobností. Například 

herci Josef Abrhám, Antonín Jedlička, Miroslav Táborský nebo herečka Libuše Šafránková. Z řad 

hudebníků zde bydlel například Jiří Bárta nebo Jan Nedvěd. [8] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Historická fotografie původní zástavby Spořilova z roku 1928, zdroj: sporilov.info 

Obr. č. 5 – Historický pohled na kostel sv. Anežky České z roku 1938, zdroj: prostor-ad.cz 
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4. ARCHITEKTURA SPOŘILOVA 

Než se tato práce začne zabývat problémy Spořilova, je třeba si nejprve představit Spořilov 

z pohledu architektonického. V této kapitole budou představeny jednotlivé typy domů, které 

se ve vybraném území nacházejí.  Z důvodů nedochování informací o jednotlivých typech domů, byly 

použity informační popisky z knihy Spořilov – Největší zahradní město Velké Prahy a z diplomové 

práce Markéty Černé z roku 2012 na téma Zahradní město Spořilov – proměny výstavby. 

Ze zmíněných důvodů nejsou v kapitole 4.1 TYPY OBJEKTŮ popsány všechny typy domů, které se 

na Spořilově vyskytují, chybí například popis samostatně stojícího domu se sedlovou střechou. 

Pomocí dochovaných půdorysů a pomocí průzkumu byly identifikovány původní domy a následně 

byly vymodelovány, k vidění jsou v kapitole 4.3 VIZUALIZACE PŮVODNÍCH HMOT OBJEKTŮ. [9][10] 

Z požadavků na oddělení jednotlivých částí domu v závislosti na jejich funkci, vznikaly v menších 

domech kouty nebo výklenky. Ty měly za úkol nahradit plnohodnotné místnosti, na které zde nebylo 

místo, vznikaly tak například kuchyňské, jídelní či pracovní kouty. Toto řešení bylo považováno 

za atraktivnější než dispoziční řešení v činžovních domech. Ve většině domů bylo použito tzv. halové 

schodiště, které se od klasického schodiště odlišuje vložením přímo do obytné místnosti, oproti 

běžnějšímu situování schodiště do chodby. Všechny domy byly vybaveny sklepním prostorem, půdou 

nebo půdní komorou, spíží, koupelnou a samostatným WC. Větší domy navíc obsahovaly koupelnu 

spojenou s prádelnou a pokoj pro služku. [11]  

Tato minimalistická dispozice nevyhovuje dnešním požadavkům, proto dochází k rozšiřování 

objektů v podobě přístaveb a nástaveb. 

Spořilov byl navržen jako zahradní město. Každý řadový dům obsahoval předzahrádku a hlavní 

zahradu za domem. Množství zeleně má obecně ve městech krom estetické stránky, také dopad 

na samotné mikroklima, které je tím kvalitnější, čím více zeleně se v místě nachází. Dopad množství 

zeleně se rovněž odráží na psychické stránce obyvatel. 

Jednotná barva fasády, kterou měly všechny domy stejnou, byla přírodní pískově světlá barva. 

Dále měl každý dům stejné oplocení. Skládalo se z betonové desky s otvory a se sloupky a pletivem, 

v některých případech v kombinaci se živým plotem. Takto byly domy oploceny směrem 

ke komunikacím. Naopak směrem do hospodářských uliček měly ploty betonovou podezdívku, 

na které byla pletivová výplň se sloupky v zelené barvě. Tímto oplocením bylo dosaženo optického 

zvětšení celého prostoru. 

Hospodářské uličky jsou po pojmenování spořilovských ulic, jednou z dalších rarit, které 

se vyskytují především u řadových domů. Jejich důležitost je nezpochybnitelná. Slouží mimo jiné 

například pro dopravení vzrostlé zeleně na zahradu. Uličky vedou prostředkem bloků a na jejich 

koncích jsou ve většině případů branky. Nejedná se o žádné asfaltové cesty, ale pouze o zatravněné 

cestičky, které primárně slouží jako zadní vchod na zahradu. V některých případech jsou použity jako 

vjezd do garáže.  

  

Obr. č. 6 – Hospodářská ulička na Spořilově 
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4.1. TYPY OBJEKTŮ 

• ŘADOVÝ DŮM TYPU A 

Typ A je nejmenším typem řadového domu na Spořilově. Obsahuje v přízemí malou předsíň, 

kuchyň, obývací pokoj, koupelnu a toaletu, v podkroví 1–2 pokoje a malou komoru. 

 

 

 

 

 

 

• ŘADOVÝ DŮM TYPU B 

Řadový dům typu B je středně velký dům, který má podsklepenou část, půdu, koupelnu, 

toaletu, ložnici a 2 pokoje. 

 

  

Obr. č. 7 – Půdorys řadového domu typu A, zdroj: prostor-ad.cz 

Obr. č. 8 – Půdorys řadového domu typu B, zdroj: prostor-ad.cz 
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Obr. č. 10 - Půdorys vilového domu typu D, zdroj: prostor-ad.cz 

• ŘADOVÝ DŮM TYPU C 

Typ C je největším typem použitým v řadových domech. Tento typ byl stavěn jako dvojdomek. 

Jedná se o třípokojový dům s kuchyní, koupelnou a obytnou halou. V patře se nachází 2 ložnice 

a pokoj.  

 

 

 

 

 

 

 

• VILOVÝ DŮM TYPU D 

Tento typ byl stavěn jako samostatně stojící funkcionalistická vila, tomu odpovídal i luxus 

a výsledná cena. V přízemí se nacházela hala, kuchyň, 2 pokoje, spíž, toaleta. V nadzemním podlaží 

pak byla ložnice, hala, pokoj a 2 menší pokoje používané například jako šatna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 9 – Půdorys řadového domu typu C, zdroj: prostor-ad.cz 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

4.2. KATEGORIZACE HODNOCENÍ OBJEKTŮ A OPLOCENÍ 

Hlavním důvodem proč byl vytvořen diagram pro hodnocení staveb, je získání podrobných 

informací o jednotlivých domech.  Dále je z těchto informací možné vyčíst, které ulice jsou 

z architektonického hlediska v zachovalém stavu a ve kterých je úroveň kvality nízká.  

Metodika použitá při tvorbě diagramu spočívala v sestavení několika podmínek, ze kterých 

se v závislosti na odpovědi diagram rozšiřuje do výsledných kategorií. Čím více je počátečních 

podmínek, tím více je kategorií a o to více je diagram složitější. Po vytvoření několika diagramů 

o různých rozsazích byl jako nejvhodnější zvolen diagram na obr. č. 11 – Diagram kategorizace 

objektů, který se nachází na další straně. Tento diagram byl otestován na 3 náhodných domech, aby 

byla zjištěna jeho použitelnost. Následně byl použit v řešeném území. Celkově pomocí této metody 

bylo hodnoceno 89 objektů, které byly rozřazeny do 6 kategorií. Výsledné informace lze vyčíst 

z mapy č. 03 – MAPA KATEGORIÍ – 3. ÚROVEŇ. 

Za účelem definování dopadu jednotlivých problémů byly stanoveny pojmy 1. a 2. řád. 

Do kategorie 1. řádu spadají stavební úpravy domu. Prvky 2. řádu jsou myšleny objekty a chyby, 

jejichž výsledný dopad na hodnocení stavby není klíčový oproti stavebním úpravám. Jejich odstranění 

je teoreticky možné ve srovnání s odstraněním prvků 1. řádu, u kterých by bylo třeba použití 

bouracích prací. Do prvků 2. řádu patří především markýzy, výrazná barva fasády, viditelná 

vzduchotechnika, špatně provedené okapové svody, nevhodné terasy, výrazné okenní rámy, špatně 

řešené balkony nebo nevhodné vchodové branky. Příklady prvků 2. řádu se nachází v kapitole 

4.4 PRVKY 2. ŘÁDU. 

Rozřazení objektů vychází z terénního průzkumu, kdy byly jednotlivé objekty ve vymezeném 

území zařazeny dle kritérií do příslušné kategorie. Řazení probíhalo systematicky v závislosti 

na kladné či záporné odpovědi vůči počáteční podmínce. Nejprve byl posouzen stav objektu 

vzhledem k jeho vztahu k okolí. Tedy jak moc narušuje celkový dojem, který má pozorovatel při 

průchodu ulicí. Dále byly posouzeny stavební úpravy vůči původnímu stavu objektu, viz. kapitola 

4.1 TYPY OBJEKTŮ.  Následně bylo rozhodnuto, zda objekt obsahuje nástavbu či přístavbu nebo 

pouze prvky 2. řádu, nebo jejich kombinaci. Pokud objekt neobsahoval ani jeden zmíněný prvek, tak 

se jednalo o původní zástavbu. Jak vypadaly původní hmoty je možné vidět na obrázcích č. 14–20 

v kapitole 4.3 VIZUALIZACE PŮVODNÍCH HMOT OBJEKTŮ. 

Kategorie objektů jsou seřazeny od nejhorší (1. kategorie) po nejlepší (6. kategorie). 

Hodnocení oplocení probíhalo zjednodušenou formou oproti kategorizaci objektů. Byl posouzen 

stav oplocení v závislosti, zda se jednalo o oplocení původní nebo nové. U původního oplocení nebyla 

posuzována stávající kvalita. U nového oplocení byla posouzena transparentnost oplocení. V případě 

že bylo oplocení nové a transparentní, byla posouzena ještě estetická stránka (v mapě 

znázorněno +/-). Pokud se jednalo o nové, netransparentní oplocení, tak se hodnotila výška oplocení. 

Při hodnocení výšky nebyla předem stanovena výška, která by odlišovala kategorie. Zařazení záviselo, 

zda průměrně vysoká osoba, stojící na chodníku vidí přes plot či nikoliv. Celkově bylo stanoveno 

5 kategorií, pojmenovány jsou písmeny A – E. Jednotlivé kategorie jsou popsány v kapitole 

4.2.1 SOUPIS KATEGORIÍ OBJEKTŮ. 

pozn.: diagram na následující straně se neřídí pravidly tvorby diagramů, kdy je obvykle 

při rozhodování použit kosočtverec. Důvodem takového rozhodnutí je v tomto případě jednoduchost 

diagramu a estetická stránka. 
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Obr. č. 11 - Diagram kategorizace objektů 
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Obr. č. 13 - Graf zastoupení v jednotlivých kategoriích 

4.2.1. SOUPIS KATEGORIÍ OBJEKTŮ 

OBJEKTY 

• 1. KATEGORIE – Tato kategorie je charakteristická změnou své původní hmoty. Jsou zde 

objekty, které obsahují buď přístavbu nebo nástavbu se špatným sklonem střechy nebo 

obsahují nevhodný vikýř. Zároveň se u těchto objektů nachází prvky 2. řádu. Jak vyplývá 

z grafu na obr. č. 13, v této kategorii se nachází nejvyšší počet domů a to 24. 

• 2. KATEGORIE – Tato kategorie se na od 1. kategorie liší tím, že nemá vikýř ani špatný 

sklon střechy. Naopak tyto objekty mají nevhodně členitou nástavbu, jedná se pouze 

o vilové zástavby – dům typu D. 

• 3. KATEGORIE – Jedinou změnou v této kategorii oproti 1. kategorii je fakt, že zde 

nenalezneme prvky 2. řádu. 

• 4. KATEGORIE – Objekty ve 4. kategorii nemají porušenou původní hmotu. Obsahují však 

prvky 2. řádu, ty však nejsou fatální a jejich odstraněním lze docílit kvalitního výsledku. 

V případě jejich odstranění by tyto objekty spadaly do 6. kategorie. 

• 5. KATEGORIE – V 5. kategorii nalezneme objekty, u kterých je změněna původní hmota. 

Rekonstrukce u těchto objektů je provedena kvalitně, proto je výsledný dojem pozitivní. 

• 6. KATEGORIE – Tato kategorie reprezentuje nejhodnotnější objekty, jelikož se u nich 

zachovala původní hmota a zároveň působí reprezentativním dojmem. 

OPLOCENÍ 

• KATEGORIE A – jedná se o původní oplocení 

• KATEGORIE B – oplocení chybí 

• KATEGORIE C – nové transparentní oplocení, v mapových výstupech označeno +/- podle 

kvality provedení 

• KATEGORIE D – nové, netransparentní oplocení – nízké 

• KATEGORIE E – nové, netransparentní oplocení – vysoké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 12 – Žebříček kategorií 
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Obr. č. 15 – Vizualizace původní hmoty vilového domu typu D – zadní pohled 

Obr. č. 16 – Vizualizace původní hmoty samostatně stojícího domu – pohled A 

Obr. č. 17 – Vizualizace původní hmoty samostatně stojícího domu – pohled B 

Obr. č. 14 - Vizualizace původní hmoty vilového domu typu D – čelní pohled 

 

4.3. VIZUALIZACE PŮVODNÍCH HMOT OBJEKTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

Obr. č. 19 – Vizualizace původní hmoty trojdomku – zadní pohled 

Obr. č. 20 – Vizualizace původní hmoty řadového domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 – Vizualizace původní hmoty trojdomku – čelní pohled 
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Obr. č. 21 – Plastová markýza Obr. č. 22 – Plastová zimní zahrada 

Obr. č. 27 – Nevhodná vzduchotechnika Obr. č. 26 – Nevhodný výduch Obr. č. 24 – Nevhodný obklad Obr. č. 23 – Vstupní branka 

4.4. PRVKY 2. ŘÁDU 

 Pojmem prvky 2. řádu se rozumí takové objekty, které svojí existencí narušují estetickou stránku 

řešeného objektu. Nejedná se o zásadní nedostatky v poměru ke stavebním úpravám. Jejich případné 

odstranění je možné a ekonomicky nenáročné v porovnání se stavebními úpravami těchto objektů. 

Odstraněním těchto prvků, nebo použitím vhodnějšího řešení, by se docílilo snížení negativního 

vnímaní jednotlivých pozorovatelů. Prvky 2. řádu se nejčastěji vyskytují v podobě honosných 

vstupních bran, markýz, špatně vedených svodů, viditelnou vzduchotechnikou případně nevhodně 

zvoleným keramickým obkladem na obr č. 24. 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny příklady prvků 2.řádu nacházející se v řešeném území 

Spořilova. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Obr. č. 25 – Vstupní branka č.2 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 
 

4.5. ZÁSTUPCI KATEGORIÍ 

• 1. KATEGORIE 

Prvním zástupcem této kategorie je na obr. č. 28 prostřední dům, který je součástí 

tzv. Spořilovského trojdomku. Hlavní změnu hmoty tvoří přístavba směrem do ulice, která je ve výši 

jednoho patra. Přístavba je zastřešena střechou s odlišným sklonem oproti původní zástavbě a je 

vedena až na spodní hranu původního vikýře. Pozitivně zde lze hodnotit zachování střešní krytiny, 

v tomto případě šindel (bobrovka). Ze zástupců prvků 2. řádu na první pohled negativně zaujme 

červený lem nové střechy, který je nepoměrně vysoký vzhledem k charakteru střechy. Dále je patrná 

nesourodost okenních rámů, kdy se v přízemí majitelé rozhodli pro rám imitující dřevo hnědé barvy 

a v patře pro rámy červené barvy, která je ve stejném odstínu jako lemování dostavěné střechy. 

Negativně vnímaným prvkem, který se objevuje především u řadových domů, je oplocení. Oplocení 

u těchto domů je vnímáno pouze jako estetický prvek, který však, co do účelu plnění, nemá žádný 

smysl. Jeho odstraněním by se opticky zvětšil prostor. V případě dalších domů se stejným 

problémem, by se zbouráním plotů a úpravou uličního prostoru dosáhlo prostoru pro parkovací stání, 

kterých je na Spořilově málo. 

Druhým zástupcem 1. kategorie je dům růžové barvy, který je jedním z řadových domů 

na obrázku č. 29.  Majitelé domu se zde rozhodli pro radikální změnu objektu. Původní hmota 

je narušena pomocí přístavby směrem do ulice. Z fotografie je patrné použití 4 různých typů střech. 

Hlavní plochu střechy tvoří sedlová střecha o různých sklonech. Zastřešení nástavby je řešeno 

použitím pultové střechy. Vchodová branka má sedlovou střechu s nejvýraznějším sklonem 

a hřebenem otočeným o 90 ° oproti hlavnímu zastřešení. Architektonické neucelení jednotlivých 

částí hmoty má za následek negativní dojem z celého objektu. Prvky 2. řádu se zde objevují v podobě 

růžové barvy fasády, výrazné okenní výplně, vchodové branky a oplocení.  

 

 

  

Obr. č. 29 – Zástupce 1. kategorie č. 2 

Obr. č. 28 – Zástupce 1. kategorie č. 1 
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• 2. KATEGORIE 

Zástupce 2. kategorie v řešeném území tvoří pouze jedna stavba. Tato stavba se oproti 

původní hmotě změnila dostavěním řady nástaveb, díky kterým změnila původní ideu ucelené 

funkcionalistické vily na současný stav. Negativně se jednotlivé nástavby projevují velikým 

množstvím hran a rohů. Prvky 2. řádu se vyskytují v podobě výškového uspořádání oken různých 

rozměrů a kamenného obložení garáže. Vyskytují se zde 2 druhy oplocení. Obvod pozemku 

je chráněn za pomocí původního pletivového oplocení, které je nově natřené na hnědou barvu. 

Zábradlí verandy je tvořeno pomocní tyčových výplní. 

 

 

 

 

• 3. KATEGORIE 

Zástupcem 3. kategorie je samostatně stojící objekt na obr. č. 31. Dům změnil svou původní 

hmotu dostavěním přístavby do zahrady o 2 patrech s pultovou střechou. Lze si povšimnout 

i přístavby směrem do ulice, která má mírně změněný sklon střechy, díky tomu koresponduje 

se zbytkem stavby. Pozitivním dojmem působí nová fasáda béžové barvy a barevná harmonie 

hnědých rámů oken, oplocení a klempířských prvků. Netransparentní oplocení v tomto případě není 

chápáno negativně, jelikož je dům od oplocení odsazen v dostatečné vzdálenosti. Vzhledem k tomu, 

že se na tomto objektu prvky 2. řádu nenachází, spadá tento dům do 3. kategorie. 

 

 

 

 

Obr. č. 30 – Zástupce 2. kategorie Obr. č. 31 – Zástupce 3. kategorie 
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• 4. KATEGORIE 

Ukázkovým domem 4. kategorie je druhý dům zprava na obr. č. 32. Tento objekt nijak výrazně 

neruší svou existencí okolí. Není zde změněna jeho původní hmota, a dokonce je zachována i původní 

fasáda. Jediným nedostatkem obecně objektů ve 4. kategorii jsou prvky 2. řádu. V tomto případě 

majitelé sice zachovali původní oplocení, dokonce i zelenou barvu, bohužel však zvolili příliš výrazný 

odstín. Pro porovnání si lze na fotografii všimnout oplocení u domu vlevo, kde při použití tmavě 

červené barvy bylo docíleno kvalitnějšího výsledku. Dalšími prvky 2. řádu je malá markýza nad 

vstupem do objektu, opět výrazně zelené barvy. Stěny pod markýzou tvoří dřevěná výplň, která 

je v letním období pokryta plazivými rostlinami. Negativním dojmem působí použití plastových oken 

s výrazným rámem oproti subtilnějšímu profilu. V případě odstranění těchto nedostatků by dům 

spadal do 6. kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5. KATEGORIE 

Objekty spadající do 5. a 6. kategorie jsou objekty, které jsou vnímány pozitivně. Příkladem 

jsou řadové domy v ulici Severovýchodní V. Majitelé tamějších domů se rozhodli pro stejnorodé 

řešení a jak je patrné z obrázku níže, výsledek je uspokojivý. Původní hmota je narušena přístavbou 

zádveří, které však respektuje logiku vstupu do objektu, a proto má nové zádveří boční vstup. Tento 

fakt zmiňuji, jelikož se na Spořilově vyskytují objekty s novým zádveřím a vstupem kolmo na ulici. 

Tyto objekty májí obvykle oplocení v nedostatečné vzdálenosti od objektu, a tak je takové řešení 

vstupu nelogické. Majitelé zástavby na obrázku níže se rozhodli pro zvolení odlišené barvy fasády, 

což v tomto případě vůbec nevadí, ba naopak to celý prostor oživuje. Drobným nedostatkem může 

být chápáno odlišné oplocení, které díky použití transparentní výplně působí nerušivým dojmem. 

Při průchodu ulicí pozorovatele zaujme především samotná stavba. 

 

 

Obr. č. 32 – Zástupce 4. kategorie Obr. č. 33 – Zástupce 5. kategorie č. 1 
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Poměrně kontroverzní názory vznikají při pohledu na moderní budovu na obr. č.34. Na první 

pohled je patrné, že přístavba nerespektuje historii a ani styl okolních budov. Přístavba převyšuje 

2 patra a na její střeše je pravděpodobně umístěna terasa. Ačkoliv z této fotografie může stavba 

připomínat jakousi věž, tak v reálu působí neokoukaným dojmem. Tento fakt je způsoben především 

použitými materiály. Cihelný obklad připomínající anglické domy je moderní a se zateplenou fasádou 

šedé barvy působí kompaktně. Dominantou čela stavby jsou masivní kovové dveře, které nedoplňují 

žádná okna. I tento fakt, že zde nejsou okna, na mne osobně působí zajímavým dojmem. Jak již bylo 

zmíněno, stavba je velice kontroverzní a balancuje mezi 5. a 3. kategorií.  

Pozn.: Hlavní důvodem, proč jsem se rozhodl zařadit tuto budovu do 5. kategorie je fakt, že oceňuji 

odvážný styl této moderní budovy. Zároveň si myslím že se jedná o zajímavou architekturu, která se 

bezesporu nemusí líbit každému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KATEGORIE 

Důkazem že jsou na Spořilově i původní stavby v zachovalém stavu je příklad na obrázku níže. 

Je patrné, že se jedná o řadový dům typu B, tedy o středně velký dům. Zachovaná je celková původní 

hmota, včetně oken a fasády. Nově zde jsou osazeny bílé, dřevěné dveře a nové oplocení, které 

je však nízké a transparentní, proto působí příjemným dojmem a je v symbióze s domem. Drobným 

nedostatkem se mohou zdát dřevěné latě pro popínavé rostliny v levé části domu, neboť v době 

vegetačního klidu rostlin by mohl být narušen celkový dojem domu. V době průzkumu se zde žádné 

rostliny nenacházely, proto latě nebyly brány jako prvek 2. řádu. 

Tento dům je ukázkovým příkladem, jak domy na Spořilově vypadaly dříve. Klasický dům 

obsahoval nízké, transparentní oplocení s malou předzahrádkou. Tím bylo dosaženo optické zvětšení 

uličního prostoru. 

 

Obr. č. 34 – Zástupce 5. kategorie č. 2 Obr. č. 35 – Zástupce 6. kategorie č. 1 
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Dalším příkladem že se na Spořilově nachází domy s původní hmotou, je tento samostatně 

stojící dům po rekonstrukci. Majitelé se rozhodli pro zateplení objektu s použitím šedé fasády o dvou 

odstínech. Použitím tmavší fasády na římsách bylo docíleno moderního vzhledu. Použití šedé barvy 

na fasádu místo obvyklejší béžové je v tomto případě bráno pozitivně. Dům je zateplen 

a zrekonstruován střídmě, po obvodu domu je zachováno kamenné obložení soklu. Zachováno 

je i původní oplocení, u kterého lze předpokládat že jej majitelé obmění za nové. Tento dům se 

nachází v blízkosti nově zrekonstruovaného řadového domu, který byl popisován jako příklad 

v 5. kategorii. 

 

5. STUDIE NÁVRHŮ ZMĚN STAVEB 

5.1. METODIKA NÁVRHŮ ZMĚN 

Smyslem modelů je ověření kvality změn na co nejvěrnějších modelech. Řešení stavebních úprav 

v bakalářské práci probíhalo na 4 typech domů – řadový dům, trojdomek, samostatně stojící dům 

a vila typu D. Jedná se o nejčastěji vyskytované domy v řešeném území. Výjimku tvoří vila typu D, 

která se v území nachází pouze jedna ve značně změněné podobě. Z tohoto důvodu nebyl modelován 

její stávající stav.  Největší pozornost byla věnována řadovému domu, jelikož se na Spořilově 

vyskytuje nejčastěji.  

Každý dům byl modelován pomocí softwaru Archicad. Poté byl model převeden do programu 

Artlantis, ve kterém byl vizualizován a následně exportován do obrázkového formátu PNG.  

Modelovány byly 3 stavy. Nejprve byla vymodelována původní hmota, tedy stav před stavebními 

úpravami. Následně byl u každého typu domu konstruován stávající stav. Objekty ve stávajícím stavu 

byly vybrány náhodně a žádné objekty při vybírání nebyly upřednostňovány. Poslední fázi tvoří 

samotný návrh. Součástí vizualizací nejsou pouze idealizované případy ale i extrémní stavy, ke kterým 

by mohlo dojít v případě nestanovení regulačních podmínek.  

Samotné modelování, jak již bylo zmíněno, probíhalo v programu Archicad. Půdorysné rozměry 

byly získány z katastrální mapy. Výškové poměry byly stanoveny odhadem z fotografií a terénního 

průzkumu. Z tohoto důvodu modely nemusí odpovídat reálným rozměrům. V případě řadového 

domu, byla modelována pouze strana se vstupy z ulice. Bylo tak učiněno z důvodu snížení počtu 

modelů řešených úprav. Vila typu D byla jako jediná vymodelována za pomocí původních plánů, díky 

kterým je možné vidět, jak vila vypadala v 30. letech minulého století. V modelech jsou k vidění bílá 

okna s příčkami. Takto dělená okna byla součástí původních domů.  

K samotným návrhům bylo přistupováno na základě řady kritérií. Největší důraz byl kladen 

na zachování architektonické kvality objektů a na využití užitkové plochy. Zároveň bylo uvažováno 

několik řešení, u kterých bylo porovnáno zachování nebo zrušení oplocení. Nejčastější stavební 

úpravou na Spořilově je dostavba zádveří. Zádveří jsou řešena bočním vstupem do objektu, Obr. č. 36 – Zástupce 6. kategorie č. 2 
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nebo vstupem orientovaným kolmo na ulici. Druhé řešení je hojně spojeno se zachováním oplocení. 

Vzniká tak minimální prostor na manipulaci při vcházení a vycházení z objektu, jelikož jsou zádveří 

v nedostatečné vzdálenosti od uliční čáry. Zároveň je oplocení řešené pomocí netransparentní, 

dřevěné výplně. Spojením takovéhoto řešení vzniká optické uzavření ulice a z pohledu uživatele 

i zbytečné komplikace při vcházení do objektu. Tento stav se objevuje především u řadových domů. 

V případě zachování původní hmoty mají majitelé řadových domů k dispozici předzahrádku, kde lze 

pěstovat květiny a zachováním oplocení je lze chránit před vandaly. Pokud se majitelé rozhodli pro 

dostavbu zádveří, tak o tuto možnost přišli a oplocení zde ztrácí význam. V některých případech 

u řadových domů ve svahu majitelé dostavěli zádveří v nedostatečné vzdálenosti od hrany pozemku. 

To zlodějům může usnadnit vniknutí do prvního patra objektu. 

Mezi další úpravy objektů spadá dostavba patra, vikýře, případně spojení zádveří a patra. 

Dostavbou zádveří a patra zastřešeným pultovou střechou vznikají výškové rozdíly, které v některých 

případech stíní nižšímu objektu. Výstavba nových vikýřů se na Spořilově objevuje spíše ojediněle.  

Majitelé se ve více případech rozhodli pro rekonstruování stávajícího vikýře na větší rozměr 

s odlišným sklonem zastřešení oproti sousedním vikýřům. Takto samoúčelné řešení ve výsledné 

formě působí nesourodě a pozorovatele na první pohled negativně zaujme. 

U vilové zástavby je způsob rozšiřování obvykle volen samostatně stojícími přístavbami, případně 

dostavbou garáže a propojením se stávajícím objektem. Vilový dům typu D v řešeném území je 

atypický. Jeho majitelé přistupovali k rekonstruování metodou vlaštovčího hnízda, tedy 

postupným „lepením“ nástaveb a přístaveb. Výsledkem je neúměrně členitá stavba.  

Zmíněnými rekonstrukcemi došlo k výraznému přetvoření architektury původního Spořilova. 

Regulační podmínky popsané v kapitole 6.3 NÁSTROJE REGULACE ZÁSTAVBY NA SPOŘILOVĚ mají 

za cíl usměrnit další vývoj přestaveb a zcelit architekturu Spořilova. 

5.2. POSTUP PŘI RENDEROVÁNÍ MODELŮ 

Pojmem renderování se obecně vyjadřuje proces převádění počítačového modelu do realistické 

podoby. Tedy tvorba obrázku, například ve formátu PNG, z původního seskupení polygonů. 

Renderování probíhalo v programu Artlantis. Po převedení modelu z Archicadu byly jednotlivým 

plochám přiřazeny textury. Následně byly voleny parametry pro renderování. Při tvorbě vizualizací 

bylo přistupováno tak, aby modely byly co nejvěrněji vymodelovány, ale zároveň se nesnažily 

simulovat reálné fotografie. Jako podklad byla z tohoto důvodů použita černá, lesklá barva. Nebe 

z estetických důvodů bylo zachováno realistické. 

Časová náročnost jednoho objektu od vymodelování po konečný výsledek byla přibližně 5 hodin. 

Z toho vymodelování jednoho objektu v Archicadu trvalo odhadem 2-3 hodiny. Jednu hodinu zabralo 

nastavování parametrů pro renderování v programu Artlantis. Samotné renderování v průměru 

trvalo zhruba 1 hodinu. Doba renderování se odvíjela od zvolených parametrů a od členitosti 

renderovaných prvků. 
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Obr. č. 37 – Pohled na řadový dům v současném stavu č. 1 

Obr. č. 38 – Vizualizace současného stavu řadového domu 

Obr. č. 39 – Pohled na řadový dům v současném stavu č. 2 

5.3. MODELY STAVEB V SOUČASNÉM STAVU 

Pro porovnání kvality modelu s reálnými objekty je u každého příkladu přiložena fotografie. 

Vpravo na obr. č. 38, je vymodelován stávající stav řadového domu. Na první pohled je patrná 

nesourodost přistavěných hmot. Nejméně radikálním způsobem do původního objektu zasáhli 

majitelé prvního domu vlevo. Majitelé 2. a 4. domu zleva se rozhodli pro zásadnější změnu objektu 

v podobě dostavby zádveří s patrem. Dostavba patra s pultovou střechou má za následek zastínění 

vedlejšího objektu, jak je patrné v pravé části vizualizace. V těchto případech je přistavěná hmota 

dominantnější oproti původnímu stavu objektu. Tento stav by neměl nikdy nastat, vždy je třeba 

respektovat původní hmotu objektu. Třetí dům zleva byl popsán v kapitole 3.5 ZÁSTUPCI KATEGORIÍ. 

Mezi jeho hlavní nedostatky patří členitost objektu a zachování oplocení, které ztrácí význam. 

V pravé části fotografie na obr. č. 39 oplocení dokonce chybí. 
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Obr. č. 40 – Pohled na samostatně stojící dům v současném stavu 

Obr. č. 41 – Vizualizace samostatně stojícího domu v současném stavu – pohled A 

Obr. č. 42 – Vizualizace samostatně stojícího domu v současném stavu – pohled B 

Na příkladu typu samostatně stojícího domu jsou patrné 3 přístavby. Nejdominantnější je čelní 

přístavba s patrem v kombinaci pultové střechy se střechou původního vikýře. V levé části objektu 

je přistavěn skleník a v pravé části garáž s terasou. Použitím pultové střechy působí přistavěná část 

dominantněji oproti původnímu objektu. Zastřešením přístavby sedlovou střechou by bylo docíleno 

kompaktnější formy.  
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Obr. č. 43 – Pohled na trojdomek v současném stavu 

Obr. č. 44 – Vizualizace trojdomku v současném stavu – čelní pohled 

Obr. č. 45 – Vizualizace trojdomku v současném stavu – zadní pohled 

Trojdomek na snímcích vpravo si ze strany do ulice zachoval hmotu původní zástavby. Ze strany 

do zahrady si majitelé krajních domů rozšířili zástavbu. Majitelé levého domu na obr. č. 45 si přistavěli 

malé zádveří ze dřeva. Majitelé domu vpravo přistavěli přístavbu, která plní účel zádveří, dílny 

a voliéry. Tato přístavba zásadně narušuje hmotové rozdíly domů a zároveň stíní prostřední zahradě. 

Velikost rozšiřování zástavby zvyšuje koeficient zastavěnosti a tím pádem se snižuje plocha pro 

zasakování a pro zeleň.  
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6. NÁSTROJE REGULACE ZÁSTAVBY 

6.1. ZPŮSOBY REGULACE 

Regulace je pojem, který stanovuje podmínky omezující charakter změn v území. Tyto regulační 

podmínky jsou stanoveny v Územně plánovacích podkladech a v Územně plánovací dokumentaci.  

Územně plánovací podklady, dle Stavebního zákona, tvoří Územně analytické podklady a Územní 

studie. Tyto studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územně plánovací dokumentace 

je soubor textových a grafických dokumentů, které regulují výstavbu v území. Územně plánovací 

dokumentace obsahuje Zásady územního rozvoje, Územní plán a Regulační plán. Analytické podklady 

pořizuje Úřad územního plánování a Krajský úřad v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování 

územních plánů, regulačních plánů a zásad územního rozvoje. [13] 

Nástroje regulace a jejich rozsahy se liší na jednotlivých úrovních. Úrovně jsou rozlišovány 

na republikovou, krajskou, obecní a lokální úroveň. Regulační podmínky, kterým se věnuje tato 

bakalářská práce, se pohybují na lokální úrovni a jejich případné použití by bylo uvedeno 

v regulačních plánech. [12]  

Následující úryvek se vztahuje k definování stanovených podmínek, uvedených v regulačních 

plánech. Tento text je vyňat ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) [13] 

... Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 

a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby 

nebo veřejně prospěšná opatření. 

 

6.2. POUŽÍVANÉ REGULATIVY NA LOKÁLNÍ ÚROVNI 

Regulování na lokální úrovni má za hlavní cíl zachovat stávající hodnoty a navýšit architektonickou 

kvalitu v území. Regulativy jsou na této úrovni obecně rozdělovány do skupin – prostorové 

uspořádání, intenzita a kapacita využití ploch či pozemků, regulaci charakteru, dispozice, proporcí 

a vzhledu zástavby či veřejných prostranství, a v neposlední řadě na plošné regulace prostřednictvím 

různých druhů regulačních čar. Následující výčet regulativů bývá obsažen v regulačních plánech. [14] 

Podlažnost – tento parametr určuje množství pater budovy. Bývá často uveden v regulačních 

plánech, zpravidla bývá součástí stanovení výšky objektů.  

Výška budovy a ostatní výškové parametry – výškové parametry jsou jednou z nejčastějších 

regulačních podmínek uváděných v regulačních plánech. Výška objektů je nejčastěji vztažena 

ke hřebeni střechy nebo k atice. 

Tvar střechy – v regulačních plánech bývají uvedeny regulativy z hlediska tvaru střechy (plochá, 

valbová, mansardová, sedlová, pultová atd.). Dále jsou uváděny sklony, orientace hlavního hřebene 

střechy, výskyt vikýřů a střešních oken. Stanovením těchto podmínek lze zachovat stávající hodnoty 

architektury.  

Stanovení výměr budov, pozemků, užitných ploch – tyto parametry bývají obvykle uvedeny 

v textové části regulačního plánu. 

Intenzita (míra) využití (koeficienty zastavění a zeleně) – stanovením koeficientu zastavění a zeleně 

je předejito záboru celého pozemku. Tento koeficient je důležitý mimo jiné i z důvodů zachování 

zasakovacích ploch a má vliv na mikroklima v území. 

Charakter či struktura zástavby – bývá zde uveden charakter zástavby v podobě – blokové zástavby, 

řadové zástavby, kobercové apod.) Rovněž zde bývá uvedena doporučená poloha budov. 

Regulativy dispozice, proporcí a vzhledu zástavby, architektonicko typologické regulativy – těmito 

parametry bývají uvedeny požadavky na bariérové řešení budov, umístění dominant, definování 

parametrů oplocení apod.  
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Regulativy parametrů veřejných prostranství a prvků dopravního řešení – těmito parametry bývá 

stanoveno vymezení uličního prostoru. Patří sem rovněž navržení dispozice uličního prostoru 

rozčleněného na pěší a dopravní komunikace, parkovací plochy, plochy pro zeleň apod. Velmi často 

se uvádí závazná poloha vjezdů na pozemky. 

Uliční čára – tato čára vymezuje veřejný prostor od bloků a ploch pro zástavbu. Její stanovení je pro 

urbanistický rozvoj zásadní. Jedná se o nejvýznamnější prvek regulace na úrovni regulačních plánů. 

Parcelní čára – parcelní čára ovlivňuje velikosti stavebních pozemků. 

Stavební čáry – těmito čárami bývají vymezeny polohy staveb na pozemcích. Stanovení stavebních 

čar významně ovlivňuje návrh regulativů popsaných na předešlých řádcích. 

Ze zmíněného výčtu byly pro stanovení regulativů zástavby na Spořilově použity především 

parametry pro stanovení sklonů a tvarů střech a vikýřů, dále stavební čáry v podobě odstupu objektu 

od hranice pozemku a stanovení parametrů oplocení.  

Zajímavost v podobě stanovení regulativů ve světě – kromě popsaných regulačních podmínek, lze 

regulovat i způsoby zastřešení v podobě zelených střech. Příkladem je hlavní město Dánska – Kodaň, 

které se chce do roku 2025 stát uhlíkově neutrálním městem. Z tohoto důvodu stanovilo, že všechny 

střechy se klonem menší 30 ° musí být pokryty zelení. Takovýmto způsobem se mimo dalších výhod, 

sníží efekt tepelného ostrova, tedy rozdíl mezi teplotami ve městě a na jeho okrajích. [15] 

6.3. NÁSTROJE REGULACE ZÁSTAVBY NA SPOŘILOVĚ 

Následující nástroje regulace se věnují primárně řadovým domům, pokud není ustanoveno jinak. 

Důvodem takovéhoto rozhodnutí je množství řadových domů v řešeném území oproti dalším typům 

domů. Cílem vytvoření regulativů je zachování hodnot původní zástavby, architektonické 

zatraktivnění a zefektivnění využívaného prostoru. K regulativám bylo přistupováno z pohledu 

chodců a ostatních uživatelů veřejných prostor, proto se omezení týkají především prostoru směrem 

do ulice. 

 

 

• ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST FASÁDY OD HRANICE POZEMKU 

Regulováním vzdálenosti přístavby od hranice pozemku, lze docílit několika efektů. Jedním z nich 

je optické otevření uličního prostoru. Stísněné prostory mají zásadní vliv na psychickou stránku 

člověka, proto je třeba je respektovat. Nastolením řádu v podobě vzdálenosti od hranice pozemku 

je možné zvýšit architektonickou kvalitu a navázat na styl původní zástavby ze 30. let minulého 

století.  

V současné době se v řešeném území mění vzdálenost objektů od chodníku (bude-li hrana 

chodníku brána jako hranice pozemku), prakticky v každém případě. Tento fenomén je spojen 

s přístavbami zádveří, které jsou jednou z nejčastějších stavebních úprav na Spořilově.  

Regulovaná vzdálenost objektu od hrany pozemku byla stanovena různorodě v závislosti 

na následujících faktorech. V případě, že bude dodržena vzdálenost přístavby ve vzdálenosti 2 m 

od hranice pozemku, je možná dostavba transparentního oplocení, podle stanovených zásad v části 

PARAMETRY OPLOCENÍ. 

Pokud by majitelé nesouhlasili se stanoveným odstupem, tak je možné dostavět objekt až 

do vzdálenosti 1 m od hranice pozemku. V tomto případě majitelé ztrácí právo na dostavbu oplocení. 

Vzdálenost přístavby 1 m od hranice pozemku je striktně stanovena a její překročení je možné pouze 

v odůvodněných případech a po schválení majitelů sousedních objektů. 

Vzniklý prostor v šíři 1 m mezi objektem a chodníkem může být využit pro dostavbu víceúčelové 

skříně, do které je možné umístit nádobu na odpad, schránku, elektroměrné rozvaděče apod. 

Je důležité předem stanovit maximální možné rozměry. Orientačně by tyto rozměry mohly být 

Obr. č. 46 – Schéma odstupu fasády od hranice pozemku 
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Obr. č. 47 – Schéma sklonů střech Obr. č. 48 – Schéma sklonů vikýřů 

například 1300x800x1500 mm (šířka, hloubka, výška). V případě rozhodnutí o sjednocení uličního 

prostoru se ulice rozšíří o 2 m, tím vznikne prostor 11,5 m. Sjednocením dopravního prostoru by bylo 

umožněno vytvořit více parkovacích stání, kterých je na Spořilově malé množství. Jelikož jsou 

chodníky v mnoha případech v neuspokojivém stavu, tak i dnes využívá většina chodců raději silnici 

místo chodníku. Vzhledem k poklidnému charakteru zástavby nehrozí sjednocením dopravního 

prostoru nárůst dopravních nehod. 

• VÝŠKOVÉ PARAMETRY PŘÍSTAVEB A NÁSTAVEB 

U řadových domů a trojdomků bylo rozhodnuto o zákazu rozšíření zádveří o nástavbu. Důvodem 

je zastínění okolních objektů a prostorová agresivita vůči menším stavbám. Je tedy možné přistavět 

pouze zádveří o výšce přízemí. Zastřešení zádveří může být řešeno v podobě pochozí střechy, díky 

které majitelé získají další užitnou plochu. Alternativou nástavby může být rovněž rozšíření vikýře 

do pochozí střechy přístavby. Podmínkou je dodržení rozšíření vikýře maximálně do poloviny zádveří. 

Toto řešení je modelováno na obr. č. 52. 

Nástavby u samostatně stojících domů jsou možné do maximální výšky stávajícího objektu. Tyto 

nástavby musí obsahovat zastřešení sedlového typu.   

• TVARY A SKLONY STŘECH 

Tvar zastřešení byl stanoven na sedlový typ se sklonem v rozmezí 40–45 ° bez přesahu. Důvodem 

zvolení takovéhoto rozmezí bylo navázání na styl zastřešení původní zástavby. Zastřešení 

se sklonem 40 ° bylo použito pro modely řadových domů. Tento sklon má hlavní výhodu v množství 

využitelné plochy podkroví. Dále by bylo vhodné sestavit vzorník barev střešních tašek, které je 

možné použít. Tím by se zamezilo používání černých tašek, které se do zahradního města nehodí. 

Varianty sklonových poměrů znázorňuje schéma na obr. č. 47. 

 

 

 

 

• PARAMETRY VIKÝŘŮ 

Regulace sklonů vikýřů korespondují s doporučeným sklonem zastřešení 40 °. Z možností řešení 

na schématu obr. č. 48, byl zvolen jako ideální sklon 20 °. Vzhledem ke stanovenému rozpětí sklonů 

střech, je i zde možnost volit sklon v rozmezí 15–20 °. Důvodem zvoleného rozptylu je maximální 

povolená vzdálenost napojení vikýře na střechu. Tato vzdálenost byla regulována s ohledem 

na výsledný estetický dojem, stanovena byla na minimální povolenou hodnotu 1 500 mm. Jedná se 

o hodnotu měřenou svisle od hřebene střechy. Změna této hodnoty v závislosti na sklonu vikýře 

je znázorněna na schématu níže. V případě rozšíření vikýře do poloviny zádveří a propojení s terasou 

je doporučeno použít sklon 15 °. Tento sklon nejlépe vyhovuje podmínce vzdálenosti od hřebene 

střechy a zároveň je nerušivý po estetické stránce. Zastřešení vikýřů s nižším sklonem v podobě 

pultové střechy není možné. Dále byla stanovena šířka vikýře, která musí být v rozmezí 

2 000 - 4 000 mm a zároveň musí respektovat minimální odstup od hrany střechy z obou 

stran 1 500 mm.  

V případě vilové zástavby je nutné dodržet odstupňování jednotlivých nástaveb na 3 úrovních. 

Touto regulativou je zamezeno vzniku masivních hmot tvaru kostky. Odstupňováním střech bude 

zároveň zajištěn bezpečný vstup na všechny úrovně střechy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 
 

Obr. č. 49 – Schéma parametrů oplocení 

• ZACHOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ 

Zachováním okrasných říms původní zástavby by bylo docíleno navýšení architektonické kvality 

zástavby. Této kvality lze rovněž docílit stanovením přípustných barev fasády světlých tónů. 

Vytvořením vzorníku jednotlivých odstínů by se předešlo případnému narušení panorama.  

Jedním z dalších nástrojů regulování, je určení vhodné okenní výplně. Původní Spořilovská okna 

obsahovala členění pomocí příček bílé barvy. Navzdory dnešní poptávce po velkých oknech bez 

členění, je možné regulovat tloušťku okenních rámů a jejich barvu. Tloušťka rámů nesmí 

přesáhnout 50 mm. Barva okenních rámů musí respektovat barvu fasády, a tak by měla mít bílou 

barvu nebo barvu stejnou jako fasáda. 

• PARAMETRY OPLOCENÍ  

Z důvodů výskytu vysokého, netransparentního oplocení, které má za následek optické stísnění 

prostoru, je třeba regulovat nové oplocení. Navržením regulativ se rovněž docílí celkového 

sjednocení a navýšení architektonické kvality.  

Rozměrově musí každé oplocení obsahovat podezdívku do maximální výšky 400 mm. Sloupky 

vyzděné na podezdívce musí splnit maximální povolený rozměr 300x300x1000 mm. Výplň oplocení 

je třeba zachovat transparentní. Použitým materiálem může být například pletivo. V odůvodněných 

případech je možné udělit výjimku a postavit jen částečně transparentní oplocení 

do výšky 1 750 mm. Takové oplocení je možné použít pouze u samostatně stojících domů. Pojmem 

částečně transparentní oplocení se rozumí takové oplocení, které má jako výplň dřevěná prkna 

v maximální šířce 120 mm s rozestupy po 40 mm. Jiné netransparentní oplocení není přípustné. 

Alternativou navýšení soukromí je možná kombinace transparentní výplně oplocení a živého plotu. 
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Obr. č. 50 – Vizualizace návrhu řadového domu s pochozí střechou a atikou 

Obr. č. 51 – Vizualizace návrhu řadového domu s pochozí střechou a transparentním zábradlím 

Obr. č. 52 – Vizualizace návrhu řadového domu s pochozí střechou a rozšířeným vikýřem  

6.4. MODELY NÁVRHOVÝCH ŘEŠENÍ 

• ŘADOVÝ DŮM 

Při tvorbě návrhů stavebních úprav pro řadový dům bylo hlavní ideou skloubit potřeby obyvatel 

a zároveň nijak výrazně nenarušit hmotu objektu. Všechny návrhy obsahují zádveří, které mají 

v některých případech pochozí střechu. Vznikla tak další užitná plocha, která může sloužit 

k relaxování, případně k dalším aktivitám. Pro představu vlivu zábradlí na terase byly vymodelovány 

dva stavy, kdy v jednom případě je zvýšena atika do výšky 900 mm nad terasu. V druhém případě je 

použito transparentní oplocení, které má pozitivnější dopad na prostorové vnímání hmoty. 

Na obrázku č. 54 je vymodelován stav, ke kterému by v extrémním případě mohlo dojít, v případě 

nestanovení regulativ. 
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Obr. č. 53 – Vizualizace návrhu řadového domu se zádveřím bez pochozí střechy 

Obr. č. 54 – Vizualizace návrhu extrémního stavu řadového domu Obr. č. 55 - Vizualizace návrhu umístění nádob na odpad u řadového domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovením minimální odstupové vzdálenosti od hranice pozemku vznikla otázka – kam umístit 

nádobu na odpad. Z toho důvodu byla navržena 4 řešení. Návrhy se nachází na obr. č. 55.  

Postupováním zleva byla v prvním případě nádoba na odpad umístěna do víceúčelové skříně, kam 

je rovněž možné umístit poštovní skříňku, elektroměrný rozvaděč spolu s dalšími prvky. Výhodou 

tohoto řešení je možnost ochrany proti vandalům pomocí uzamykatelných dvířek. V druhém návrhu 

bylo zmenšeno zádveří a popelnice byla umístěna vedle schodišťových stupňů. U dalšího řešení byla 

nádoba na odpad umístěna do niky. Problém tohoto řešení spočívá v nutnosti řešení vykonzolování 

rohu. Alternativou by mohlo být posunutí niky do jiné části stěny. V posledním návrhu byla nádoba 

na odpad umístěna na předzahrádku. Toto řešení je nejekonomičtější, ale zároveň nejméně vhodné 

po estetické stránce. 
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Obr. č. 56 – Vizualizace návrhu samostatně stojícího domu č. 1 

Obr. č. 57 – Vizualizace návrhu samostatně stojícího domu č. 2 

Obr. č. 58 – Vizualizace návrhu samostatně stojícího domu č. 3 

• SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DŮM 

U samostatně stojícího domu byly vymodelovány 3 stavy. Ve všech návrzích byla dostavěna 

garáž, která je v dnešní době jednou z hlavních potřeb obyvatel. U modelu na obr. č. 56 nebyly 

provedeny další změny. Model na obr. č. 57 se od předešlého liší snížením zádveří a použitím 

stejného sklonu střechy jako u vikýře. V případě posledního modelu na obr. č. 58 byla provedena 

největší stavební úprava v podobě zádveří s dostavěným jedním patrem. Bylo zde použito zastřešení 

sedlového typu se sklonem 40 °. I přes velký stavební zásah se jedná o rekonstrukci s uspokojivým 

výsledkem.  
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• TROJDOMEK 

Návrh stavebních úprav trojdomku se vyznačuje poskytnutím velkého množství užitné plochy 

majitelům všech domů. Ke krajním domům bylo navrženo nové zádveří v zadní části pozemku. 

Spojení moderní přístavby ke stávajícímu objektu nepůsobí rušivým dojmem především díky volbě 

situování zádveří. Větší část je skryta za stávající objekt. U prostředního domu bylo navrženo zádveří 

s dostavěným patrem. Stejný způsob řešení byl použit i u návrhu samostatně stojícího domu. 

  

Obr. č. 59 – Vizualizace návrhu trojdomku – čelní pohled 

Obr. č. 60 – Vizualizace návrhu trojdomku – zadní pohled 



 
Katedra urbanismu a územního plánování  
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v  Praze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

• VILA TYPU D 

Návrhy stavebních změn vily typu D byly řešeny s ohledem na zachování odstupňování 

jednotlivých pater. Na obr. č. 61 je oproti původní hmotě dostavěna nástavba na místě bývalé 

terasy v 1. patře. Střecha této nástavby je navržena jako pochozí. Změny proběhly i ve 2. patře, kde 

byla opět rozšířena zástavba o plochu původní terasy. K této zástavbě byla navržena terasa směrem 

do pozemku se střešní pergolou. 

  

Obr. č. 61  – Vizualizace návrhu vilového domu typu D – čelní pohled 

Obr. č. 62 – Vizualizace návrhu vilového domu typu D – zadní pohled 
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Modely na obr. 63-64 znázorňují extrémní stav, ke kterému by mohlo dojít v případě nestanovení 

regulativů v podobě odstupňování pater. Výsledkem je nevzhledná, masivní hmota, která 

nerespektuje hmotové poměry vůči okolní zástavbě. 

 

7. ZÁVĚR 

Spořilov byl v době první republiky vybudován jako zahradní město s velkým množstvím zeleně. 

Na dochovaných fotografiích je možné vidět, jakou sílu má jednoduchá architektura ve spojení 

s otevřeným prostorem. V dnešní době je podoba původního Spořilova značně změněna a objekty 

v původní podobě se na území vyskytují jen ojediněle. Hlavním důvodem přestaveb jsou odlišné 

nároky na bydlení oproti bydlení ve 30. letech minulého století. Současní majitelé často neznají 

historii původních domů a zároveň nerespektují dopad jejich stavebních úprav na okolí. To má 

za následek, že se architektura Spořilova transformuje z autentického původního zahradního města 

na prostředí připomínající soudobá satelitní městečka. V této souvislosti je možné se na Spořilově 

setkat s přístavbami až na samotnou hranici pozemku, nástavbami o jedno patro u řadových domů 

a vikýři všemožných tvarů a sklonů. Důvodem, proč tyto stavební úpravy vznikly, bylo nevčasné 

stanovení regulačních podmínek.  

Území Spořilova je i dnes příjemným místem k bydlení. Vyskytují se zde významné hodnoty 

například v podobě funkcionalistického kostela sv. Anežky České nebo veřejného prostranství 

v podobě parku na Roztylském náměstí – místem konání farmářských trhů. Toto prostranství 

je udržováno a lidé se zde scházejí mimo jiné i z důvodů sportovně rekreačních, jelikož se zde nachází 

sportovní hřiště. 

V této bakalářské práci byly analyzovány problémy spojené se stavebními úpravami na Spořilově. 

Na základě terénních průzkumů byly problémy identifikovány. Těmto problémům byla věnována 

kapitola 6.4 MODELY NÁVRHOVÝCH ŘEŠENÍ, ve které byla navrhovaná řešení zobrazena v podobě 

3D vizualizací. Kromě návrhových řešení byly modelovány domy ve stávajícím stavu s dostavbami 

a také domy v původní podobě. Díky modelům zmíněných stavů je nyní možné objektivně porovnat 

jednotlivé výsledky. Pouhým přiložením fotografií by mohlo v některých případech dojít ke zkreslení 

dojmů vzniklých špatným stavem domů. Na základě návrhových řešení byly stanoveny regulační 

podmínky s ohledem na zachování architektonické kvality původního Spořilova. Cílem 3D modelů 

je názorně ověřit a ukázat, že vývoj Spořilova lze ovlivnit a řídit správným směrem.  

Pro zachování a navrácení hodnot původního zahradního města Spořilov, je zapotřebí vytvoření 

kvalitního regulačního plánu, který by jasně určil, jaké stavební úpravy jsou možné a jaké nikoliv.   

Obr. č. 63 – Vizualizace extrémního stavu vilového domu typu D – čelní pohled 

Obr. č. 64 – Vizualizace extrémního stavu vilového domu typu D – zadní pohled 
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Obr. č. 67 – Pohled na místní kavárnu 

Obr. č. 68 – Pohled na restauraci na Roztylském náměstí 

8. FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 65 – Funkcionalistický kostel sv. Anežky České 

Obr. č. 66 – Pohled na veřejné prostranství na Roztylském náměstí 
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Obr. č. 69 – Prosklený vikýř 

Obr. č. 70 –Vikýř s pultovou střechou 

Obr. č. 71 – Vikýře se sedlovou střechou a balkonem 

Obr. č. 72 – Nevhodné napojení hřebenů střech 
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Obr. č. 73 – Zádveří řadového domu 

Obr. č. 74 – Zimní zahrada u řadového domu 

Obr. č. 75 – Moderní přístavba řadového domu 

Obr. č. 76 – Garáž s rohovými vraty 
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