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Anotácie03

abstrakt_

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konk-
rétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je 
podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z 
tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a 

riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene.

Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti 
schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovš-

etkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. 
Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu 

blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných 
priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.

 

abstract_

The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of 
the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a 
more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street 

from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of 
a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastruc-

ture, transport and green.

This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden 
in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly 

in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of 
Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building 

of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer 
connection.

 

klúčové slová_
Smíchov, priehľady, námestia, parter
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Popis územia
Preddiplom05

SMÍCHOV  PRAHA

širšie vztahy_

Zadaná lokalita  sa nachádza západne od 
starého centra Prahy a to v mestskej časti 
Prahy 5 – Smíchov.  Je ohraničená ulicami 
Strakonická a Nádražní, otvorená k východ-
nému nábrežiu s priamym kontaktom 
s Vltavou.  Územie je jasne ohraničené 
železnicou a brehom rieky.
Z územia je jasne viditelná dominanta 
vyšehrad. 

NC Nový Smíchov

Smíchovské nádraží

Cisárska lúka

Vyšehrad

Autobusové nádr. Na Knížecí

Dívčí hrady

Lihovar

doprava_

V zadanej lokalite je podla úzmného plánu plánovaný nový most - pešia lávka v náväznosti na cyklostezku prechádza-
júcu cez cisársku lúku. Lokalita je výborne dopravne oblúžená mestskou hromadnou dopravou. Územím prechádza 
trať metra so zastávkou nádraží smíchov, železničná trať so zastávkou ako lokálnych tak aj diaľkových spojov, ďalej 
tramvaj a autobus. Na nábreží Vltavy nájdeme prístav, ktorý slúži v prípade ohrozenia aj ako ochranný prístav mesta 
Praha.  Po nábreží prechádza rušná komunikácia, a paralelne s ňou o úroveň vyššie vedie magistrála smerom k stra-
hovskému tunelu. Lokalita na Smíchove nespadá do záplavovej zóny Prahy.

Z hľadiska aktuálneho stavu je lokalita plná prázdnych nevyužitých budov, oplotených a zchátraných súkromných 
pozekov.  Po nábreží je vedený 2,5m plot ohradzujúci nábrežie od celého územia, dôležitými výhľadovými a orien-
tačnýi bodmi v lokalite sú komíny -  typické pozostatky “starého smíchova” a Vyšehrad na východnom brehu vltavy. 
Nábrežie rovnako tak poskytuje výbornú orientáciu a panoramatický výhlad na Prahu .

problémy_

 - územie  je  prevážne polyfunkčné, s množstvom súkromných areálov skladových plôch, alebo napríklad
   plôch autoservisov. 
 - výborná dopravná dostupnost, avšak s nedostatočnými rozptylovými plochami.
 - neprístupnost nábrežia a neudržovaná zelen v území - nedostatok zelene.
 - iné funkčné využitie lokality -  napríklad bývanie?

aktuálny stav (hodnotenie)_
 
Fotografie reprezentujúce súčasný stav lokality Smíchovského nádraží a jeho okolia, nachádza sa tu množstvo objek-
tov,  ktoré sú nevyužité, a taktiež množstvo prelúk. Nástupné hrany mestkej hromadnej dopravy sú riešené nepre-
hľadne (bus) a priestory medzi nimi neposkytujú žiadny rozptylový priestor. V okolí stanice sa pohybuje velké množst-
vo osôb na malej ploche, a naopak smerom k pivovaru sa počet osôb zmenšuje takmer na 0.  
Územím prechádza železničná trať, ktorá kupodivu nespôsobuje taký hluk, ako komunikácia vedúca po nábreží.

anaýza_  

Zadaná lokalita je v územnom pláne vedená ako zmes rôznych plôc využitia. Súčastou ÚP je aj prípadný novo navrho-
vaný most - lávka z Cisárskeho ostrova. Spodná čast nábrežia je v aktívnej záplavovej zóne, a všetok navrhovaný 
mobiliár musí byt odplavitelný. Čo sa týka skladby, v území by sa mali nachádzat prevažne obytné súbory, s rôznymi 
doplnkovými funkciami v parteri. V návrhu je využívaný priestor pred železničným nádražím ako hlavná rozprtylová 
plocha, na ktorú naväzujú plochy administratívy. 



Širšie vzťahy
Preddiplom06

Legenda

mestská zeleň

železnica

hlavné cestné komunikácie

zadané územie

hlavné centrá



Fotofokumentácia
Preddiplom07

stávajúca zástavba

predpriestor smíchovského 
nádraží

nábrežie

pozícia fotografií



Limity územia
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Problémový výkres
Preddiplom09

+ -nábrežie, výrazné výhľadovébody (Vyšehrad, letohrádok), dostupnosť mestsk-
ou hromadnou dopravou (metro, bus, tram, železničná  a lodná doprava), 
prebiehajúca rekonštrukcia areálu liehovaru

nerprístupné nábrežie, nedostatok zelene v mestskom priestore v kontraste 
s neudržiavanou zeleňou na nábreží, nevyužívané areály, hluk spôsobený 
železnicou a frekventovanou Strakonickou ulicou



Koncept návrhu
Preddiplom10

koncept_

Koncept riešenia vychádza z centrálnej osi, ktorá prechádza naprieč celým územím. Na nej sú umiestné dve hlavné centrá lokality, a to v severnej časti - administratívnej štvrti, a na opačnom konci v centre obytného súboru. Ti-
eto dve centrá majú hlavnú osu smerujúcu k dominante vyšehradu, a sú navzájom poprepájané pešími trasami skrz lokalitu a zeleň v nej. Samostatný návrh vychádzal z pravdepodobne najvytaženejších trás, a to predovšetkým 
peších. Tie najčatejšie zahŕňali trasy od zastávok mhd a prepojenie zelene na nábreží, a prepojenie týchto dvoch centier navzájom. Rovnako bola pri návrhu snaha o skľudnenie dopravy, a to predovšetkým čiastočným zahra-
baním rušnej komunikácie Strakonická pod povrch, aby sa tak sprístupnilo nábrežie a znížil hluk v území. Samozrejmostou je riešenie podzemného parkovania prislúchajúcim objektom. 

Zo súčasnej zástavby sú zachované objekty, ktoré su vo vyhovujúcom stave. V severnej časti územia sú mnohé z nich už dokonca po úspešnej rekonštrukcii a preto bude táto zástavba doplnená do bloku. V strednej  časti naväzu-
je zástavba administratívnych a polyfunkčných objektov,  s hlavným centrálnym námestím, pokračuje ďalej, kde bloková zástavba pomaly ustupuje. V južnej časti je obytný súbor, ktoý sa rozoviera smerom k centrálnemu bodu 
na nábreži. táto orientácia je volená predovšetkým  ako ochrana pred hlukom a takisto ako poskytnutie príjemného prostredia a zároven oslnenia čo najväčšiemu počtu bytových jednotiek.  Roztrúsená bytová zástavba  na 
Nádražní ulici poskytne ochranu pred hlukom. 
Územie bude doplnené množstvom zelene a parkových plôch v medziiblokoch, ktoré sú v súčasnom stave nedostatočné. 
Stav cisárskej lúky je takmer nezmenený, jedná sa predovšetkým o revitalizáciu. Cisársky ostrov aj v dnešnej dobe poskytuje množstvo aktivít a športovísk, ktoré budú príjemným doplnkom navrhovaným bytovým súborom.



Typológia VP a inšpirácie
Preddiplom11

Typológia verejných priestorov

Nábrežie

Schodisko s mlatovým 
povrchom, vysokou 
zeleňou a betónovými 
stupňami na sedenie

Mlatový povrch na velko-
plošnom námestí doplnený 
o solitérnu zeleň

Vnútroblok

Námestie s dominantou

solitérna zeleň

skupina vysokej zelene



Analýza návrhu
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Varianty riešenia dopravy_

Hlavným pilierom konceptu tejto štúdie je aspoň čiastočné sprístupne-
nie nábrežia verejnosti, a taktiež zástavbe. Návrh vychádza z hlavných 
pohľadových ôs a umiestnenia dvoch hlavných verejných priestranstiev.  
Vo variantnom riešení je možno vidieť dve rôzne polohy hlavnej komu-
nikácie, a to s odsunutím až k železnici, alebo naopak ponechaním komu-
nikácie na svojom mieste, no s možnosťou schovania pod zem.  V prípade 
môjho návrhu som pokračovala s variantou č.2, a to čiastočným zakrytím 
Strakonickej tunelom. Toto riešenie som si vybrala predovšetkým z dôvo-
du menšieho množstva stretov rôznych druhov dopravy, ako aj peších. 
Rovnako tak odklonením by nedošlo k skľudneniu komunikácie, skôr by 
narastala možnosť preťaženia tejto cesty.



Vizualizácia
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Vizualizácia
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Vizualizácia
Preddiplom16



Vizualizácia
Preddiplom17



Rezy nábrežím
Preddiplom18

pohľad

rez nábrežím pred vyústením tunela

rez nábrežim v priestore móla



DIPLOM_



Špecifikácia zadania
Zadanie20

zadanie_

Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým 
vyústením ul. Strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architekton-

ickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, 
dopravy a zelene.



Urbanistická situácia 1:750
Urbanistická časť21



Výpis prvkov_mobiliár
Urbanistická časť23

S1 HessAmerica
 vysoká lampa

Iné

Svetláx

Povrchy

S2 HessAmerica
 bollard

S3 
 lin. podsvietenie

S4 
 bodové svetlá

S5 
 bodové svetlá

Lavičky

L1 mmcité blocq
 drevená lavička

L2  
 betónová lavička

L3 Escofet Milenio
 modulárny syst.

L4 Connexurban Up
 modulárny syst.

L5 
 betónové stupne 

B1 mmcité 
 stojan na bicykel

O1 
 odpadkový kôš

D1 
 ocelový “kameň”

W1
 pítko

P1 Golden Massimo 
 veľkoform. dlažba

P2 
 zámková dlažba

P3 
 mlatový povrch

P4 
 betónový monolit

P5 
 pochozia tráva



Nadhľadová vizualizácia
Urbanistická časť24



Vizualizácia
Urbanistická časť25



Vizualizácia
Urbanistická časť26



Vizualizácia
Urbanistická časť27



Pôdorys 1NP 1:500
Architektonická časť28



Pôdorys 2NP 1:500
Architektonická časť29



Pôdorys typ. podlažia 1:500
Architektonická časť30



Pôdorys atika 1:500
Architektonická časť31



Rez
Architektonická časť32

1NP

1PP

2NP

3NP

4NP

5NP

6NP

tunel



Fasády
Architektonická časť33

východná fasáda

západná fasáda



Fasády
Architektonická časť34

južnáná fasáda

severná fasáda



Skladba zelene 1:1000
Časť zeleň35

Rešerše a inšpirácie

MFO Park Zuerich

Burckhardt + Partner und 
Raderschall Landschaftsar-
chitekten AG

2002

zdroj: 
www.thelandscape.org

Hauser & Wirth Garden

Piet Oudolf

2011

zdroj: 
www.hauserwirthsomerset.
com

Pfäffikersee, CH

zdroj: 
vlastné fotografie



Knižnica skladobných prvkov
Časť zeleň36

Platan javorolistý
(Platanus acerifolia)

20 - 30
6 - 12

opadavý
5

platanovité

Názov stromu
(latinský názov)

výška (m)
koruna (m)
opadavosť

doba kvitnutia
čeľaď

Javor babyka ‘Elegant’
(Acer campestre ‘Elegant’)

5 - 15
3 - 6

opadavý
4

mydelnikovité

Dub letný
(Quercus robur)

20 - 45
9 - 12

opadavý
4

bukovité

Habr obecný 
(Carpinus betulus)

20 - 30
5 - 9

opadavý
4

habrovité

Muchovník lamarckov
(AmelanchierLamarckii)

4-6
6-7

opadavý
4

ružovité

Sakura ozdobná
(Prunus serrulata)

6 - 8
6 - 8

opadavý
4

ružovité

Nízka zeleň

užitkový trávnik vysoký trávnik

Stromy

Trvalky

Popínavá zeleň

zmes popínavých rastlín

Zmes “kvitnúca mozaika”

saphyr
astra

čerňucha
šafrán

kosatec
tulipán a iné.

Zmes “průhonická pestrá 
zmes”

liliochvostec 
 agastache 

 proso prutnaté
zlatobýl

sasanka lesná
levandula úzkolistá a iné.

Zmes “indiánske leto”

 klejicha  hĽuznatá
 baptisia južná

 slnečnica 
astra
dračík

pupalka a iné.



Koordinačná situácia 1:1000
Časť technická infraštruktúra37



Bilancie návrhu
Časť technická infraštruktúra38

Základné výpočty pre návrh inžinierskych sietí 
Vstupní údaje (celé objekty - z detailu riešenia): 

              nové budovy                                         ... 8
              počet bytov                                            ... 316
              zastavaná plocha                                   ... 11 545 m2 
              plocha pre bývanie                               ... 36 958 m2 
              plocha vybavenosti                               ... 14 359 m2 
              počet obyvateľov                                 cca. 1270 osob 
              celkový objem zástavby                     ... 165 071 m3 

1, Potreba vody: 

              Priemerná denná potreba vody: 
                          Qp = N1*(A+B) = 1270*(150+80)  
                          Qp = 292 100 l/den 

              Maximálna denná potreba vody: 
                          Qm = kd*Qp = 1,35*292 100  
                          Qm = 394 335 l/den 

              Maximálna hodinová potreba vody: 
                          Qh=Qm*kh/24 = 394 335*2,1/24  
                          Qh= 34 504 l/hod 

              Potreba požiarnej vody: 
                          Qpož  = Qpož.out+Qpož.in = 20+35 
                          Qpož = 55 l/s

2,Kanalizácia: 

      Splašková kanalizácia

              Priemerný odtok splašiek: 
                          Qs = Qp*0,9=292 100*0,9 
                          Qs = 262 890 l/den (0,00304 m3/s) 

              Maximálny odtok splašiek: 
                          Qs,max = Qs*kh=0,00304*2,1 
                          Qs,max = 0,00638 m3/s 

      Dažďová kanalizácia
              Odtokové množstvo dažďovej vody: 
                          Qd = A*qs*ᴪ 
                                   strecha:       Qd1 = (11 545/10000)*1*180 = 206,172 l/s 
                                   námestie:   Qd2 = (5871/10000)*0,7*180 = 73,97 l/s 
                                    zeleň:          Qd3 = (1939/10000)*0,3*180 = 10,47 l/s 
                          Qd = Qd1+Qd2+Qd3 = 206,172+73,97+10,47 
                          Qd = 290,612 l/s 

              Maximálny odtok: 
                          Qs,max = Qd*k = 0,290*1,5  
                          Qs,max  = 0,435 m3/s 

3,Odpadové hospodárstvo: 

                    Oh = 250 kg/os/rok -> N1*Oh 
                           = 1270*250 
                    Oh = 317 500 kg/rok (317,5 t/rok) 

4,Energie:

      Vykurovanie objektov: 
                    Qvyk = m*(4,5-7,5)+(q*V*Δt) 
                    Qvyk = 316*(7500)+(0,8*165071*35) 
                    Qvyk = 6 991 996,4 W (7,0 MW) 

      Vetránie objektov: 
                    Qvet = m*(3-4)+(0,35*n*0,9*V*Δt) 
                    Qvet = 316*4000+(0,35*1*0,9*165071*24)  
                    Qvet = 2 511 939,03 W (2,5 MW) 

     Príprava TV: 
                    Qtv = ((N1*q1)/24)*kd*kh*1,163 
                    Qtv = ((1270*40+1200*20)/24)*1,5*1*1,163
                    Qtv= 3 606,8 W (3,6 kW) 

      Ostatné funkcie: 
                    Qost = 0,6*N = 0,6*1270 
                    Qost = 0,762 kW 

      Občianska vybavenosť: 
                    Qobč.vyb. = N*(0,3+0,3) = 500*0,6 
                    Qobč.vyb. = 300 kW 

      Umelé osvetlenie budov: 
                    Qosv. = F*(8-12 W/m2)  
                    Qosv. = 513 170 W (0,51 MW) 

      Verejné osvetlenie: 
                    Qver.osv.= A*(1,5-3)=6953*2  
                    Qver.osv. = 13 906 W (13,9 kW) 

      Celkové množstvo energie: 
                    Q = Qvyk+Qvet+Qtv+Qost+Qobč.vyb.+Qosv+Qvwr.osv.
                    Q = 6992+2512+3,6+0,762+0,300+513,2+13,9                           
                    Q = 10 035,76 kW (10,0 MW)
 

LEGENDA:

_voda

N1 - počet osôb
A   - množstvo vody pre byt. fond
B  - množstvo vody pre obč. budovy
kd  - koef. dennej nerovnomernosti 

odberu(podľa tabuliek z MS 1,35)
kh  - koef. hod. nerovnomernosti odberu 

vody(podľa tabuliek z MS 2,1)
Qpož out - potreba vody pre zásah v exteriéry 

(10-20l/s)
Qpož in - potreba vody pre zásah v interiéery 

(10-35l/s)

_kanalizácia

A  - plocha v ha
qs  - intenzita dažďa (zvolené 180)
k  - predpoklad nerovnomernosti (1,5)
ᴪ  - súčiniteľ odtoku

_energie

m  - počet bytov
q  - tepelná charakteristika(0,4-0,8 W/

m3K)
V  - objem budov (m3)
n  - počet výmen vzduchu(0,4 - 2,5h-1) 
Δ t  - rozdiel teplôt (35 oC, 24 oC)
Ni  - počet obyvateľov trvalých, zamest-

naných
qi  - špecif. potreba vody (trvalý 40 l/os/

den), (zam. 20-60 l/os/den)
F  - plocha všetky podlažia (m2)
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Technická správa riešenia infraštruktúry územia
 

Novo navrhované územie je v lokalite Pražského Smíchova vymedzené zo 
západu ulicou Nádražní a z východu ulicou Strakonická ataktiež nábrežím. 
Navrhované riešenie predpokladá možné napojenie novovzniknutých ulíc 
na stávajúce inžinierske siete. Rovnako tak sú navrhnuté preložky hlavnej 

kanalizačnej stoky do pridruženého dopravného priestoru strakonickej ulice. 
Väčšina inžinierskych sietí bude do území zavedená nanovo. 

Splašková kanalizácia 
Potrubie bude vedené osou navrhnutých peších zón a komunikácií, jedná sa 
o napojenie na jednotnú kanalizačnú sieť. Vstupné šachty budú prefabriko-

vané (DN 1000), s pojazdným liatinovým poklopom. Vstupy budú osadené v 
miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych úsekov, avšak v maximálnej 

vzdialenosti 50 metrov od seba. Napájacie miesto leží na križovatkách s ulicou 
Nádražní. Kanalizácia je navrhnutá z PVC-KG. 

Dažďová kanalizácia 
Vštky komunikácie, chodníky a spevnené plochy budú odvedené prevážne do 
zelných plôch námestia s následným možným prepadom do uličnej vpusti. Tá 

bude betónová s liatinovým košom, a odvodňovacím žlabom z nerezového 
materiálu s protišmykovou krycou mriežkou. Dažďová voda bude odvedená 

do recipientu - rieky Vltavy. V lokalite sa nenachádzajú žiadne trasovania 
dažďovej komunikácie, teda odvodnenie objektov bude zriadené do re-

tenčných nádrží v každom objekte, pre spätné využitie vody. Súčasťou návrhu 
vnútrobloku je aj polder, ktorý slúži k odvodneniu striech pri nadmerných 

zrážkach. Nádrže budú opatrené prepadom a spätnou klapkou a taktiež odve-
dené do rieky Vltavy. Každý objekt využíva vegetačné strechy, ktoré menšie 

množstvo zrážok absorbujú.

Rozvody vody 
Napojenie nového trasovania vodovodného radu na stávajúci vodovodný 

rad bude v miestě kríženia ulíc s ulicou Nádražní (viď. koordinačná situácia). 
Nové vodovodné potrubie je vedené v chodníku. Rozvody a prípojky, ktoré 

nekorešpondujú s novou zástavbou budú odstránené. Vodovod bude navrh-
nutý z PE, vodovodné prípojky budú napojené na novú zástavbu navŕtavacím 

pásom. Napojenie domu bude cez vodomernú zostavu umiestnenú v 1PP 
- garážach. 

Protipovodňová ochrana 
Lokalita nie je v záplavovom území v zmysle zákona č. 254/2001 Sb. (kate-

górie A1-určená k ochrane). Napriek tomu bude územie je protipovodňovou 
stenou na prietok Q2002. Protipovodňová stena je vytvorená ako konštrukcia 

novo navrhovaného tunela. Podzemné podlažia budú opatrené technoló-
giami pre odčerpanie vody. V jednotnej kanalizačnej sieti budú umiestnené 

spätné klapky proti spätnému vzdutiu vody. 

Rozvody plynu 
Plynovodná sieť je v území ponechaná stávajúca, vedená v chodníku. Napo-

jenie je na plynovodný rad z križovatiek ulíc s ulicou Nádražní. Plynovod v 
objektoch bude mať pravdepodobne prípojky navrhnuté z PE, a napojenie 

pomocou potrubnej navŕtacej tvarovky. 

Centrálne zásobovanie teplom 
V lokalite sa nenachádza rozvod teplovodu, ktorý by bol schopný obslúžiť  

územie. V území sa nachádzajú prevažne bytové objekty, pričom každý 
objekt bude zabezpečovať ohrev TV pre užívanie a vykurovanie samostatne. 
Technické miestnosti s kotolňami sú v každom objekte umiestnené v prvom 

nadzemnom podlaží.

Rozvody slaboprúdu 
Napojenie nového trasovania slaboprúdu na stávajúci slaboprúd na ulici 
Nádtažní (viď. koordinačnú situáciu). Nové trasovanie slaboprúdu je ve-

dené v chodníku. Rozvody, ktoré nekorešpondujú s novou zástavbou budú 
odstránené bez náhrady. Práce s vedením slaboprúdu budú prevedené pod 

dozorom správcov inžinierskych sietí. 

Rozvody silnoprúdu 
Napojenie prípadného nového trasovania silnoprúdu na stávajúci silnoprúd 

bude umožnené na ulici Nádražní, poprípade v pridruženom dopravnom 
priestore ulice Strakonickej (viď. koordinačnú situáciu). V území sa nachádza-

jú vedenia silnoprúdu, ktoré budú ponechané.

Rozvody verejného osvetlenia 
V celom území bude navrhnuté nové verejné osvetlenie, ktoré bude roz-

vádzané zo stávajúcich káblov silnoprúdu NN. Hlavné osvetlenie ulíc bude 
stožiarové, budú použité svietidlá s vysokotlakými výbojkami (sodíkové) o 

výkonu 28W a výške stožiaru maximálne do 6 metrov. Osvetlenie hlavného 
námestia bude stožiarové so sodíkovými výbojkami o výške 4,1 metra. Jed-

notlivé použitie typov bude špecifikované v knižnici prvkov. Káble povedú vo 
voľnom teréne s minimálnym krytím 0,5 metra na okraji chodníku. 

Možné využitie alternatívnych zdrojov 
Alternatívne zdroje je možné použiť k pokrytiu energie potrebnej pre vykuro-

vanie, vetranie, ohrev TV a osvetlenie. Prvým alternatívnym zdrojom môže 
byť solárna energie pomocou fotovoltaických panelov, alebo fotovoltaických 

potlačí na fasáde objektov, predovšetkým v podlaží atík. Druhým alter-
natívnym zdrojom môžu byť tepelné čerpadlá. Lokalita má vysokú hladinu 
spodnej vody, teda by bolo možné využiť systému zem/voda, voda/voda, 
vzduch/voda. Treťou variantou je celkové stavebné riešenie objektov ako 

nízkoenergetických. Lokalita poskytuje výhodnú orientáciu svetových strán, 
ochladzovaný vzduch od rieky Vltavy a veľké množstvo plôch pre využitie 

slnečnej energie.
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Návrh vychádza z úvahy o možnosti zakopania frekventovanej Strakonickej ulice pod zem. Te-
leso tunela bude vytvorené na jednom úseku zmienej ulice a to konkrétne od budovy lihovaru 
až po jeho vyústenie v okolí nového nábrežia. Toto riešenie poskytne možnosť odľahčenia 
dopravy a taktiež navrhovanej zástavby. 
Z dôvodu predpokladu zvýšenej frekventovanosti ulice nádražní je potrebné prispôsobiť jej 
uličný profil. Navrhnutý uličný profil s minimálnymi polomermi 5m a šírkou 19,7m. Je zložený 
z jazdného pruhu o minimálnej šírke 3,25m a tramvajového telesa, ktoré bude konštrukčne 
prevedené z betónu. Pridružený dopravný priestor je tvorený striedavo parkovacími stániami 
a vysokou zeleňou.

V lokalite sú taktiež navrhnuté dve nové zastávky mestskej hromadnej dopravy, ktoré 
taktiež prispejú k lepšej obslužnosti.
Parkovanie v lokalite je zaistené dostatočným množstvom parkovacích stání v 
podzemných garážach objektov, pričom stánia pre návštevy sú súčasťou uličného profilu. 
IObslužnosť a zásobovanie drobnej vybavenosti je zabezpečená pomocou komunikácií 
typu D, kde hlavné námestie bude časovo obmedzené možnosťou zásobovania, a bytové 
domy sú prístupné, všetky chodníky sú navrhované z pojazdnej dlažby a minimálnymi 
polomermi 4m.

Koncepcia dopravnej obslužnosti novo navrhovaného súboru
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Bilancie dopravy v pokoji

 účel využívania objektu 1 -bytový dom 
  koeficient 85 ...90%viazané stánia, 10% stánia návštev
  bytový dom  ...111bytov (100-150m2)

  bytový dom 
   plocha ...14 337 m2
   /85 =168,67stání  ....170 stání
   90/10 =153 viazaných stání, 17 stání pre návštevy

  ateliéry a drobná vybavenosť v parteri
   typ 3a  ...240m2 =4,8 stánia
    90/10= 1 stánie pre návštevy a 5 stání viazaných

   typ 2b ...500m2 =12,5 stání
    90/10= 11 stání pre návštevy a 2 stánia viazané

Navrhovaný objekt sa nachádza na rozhraní plôch zóny 02 a zóny 04. Pre výpočet bola použitá 
hodnota zóny 02 z dôvodu zvýšenia minimálneho počtu stání.

 koeficienty Zóna 02 ...15-55%
  bytový dom stánia návštev  15% (17 stání) =2,55 stání
      55% (17 stání) =9,35 stání
    stánia viazané 80% (153 stání) = 122,4 stání

  iné funkcie stánia návštev  15% (12 stání) =1,8 stánia
      55% (12 stání) =6,6 stání
    stánia viazané 15% (7 stání) = 1,05 stánia
      55% (7 stání) = 3,85 stánia
Podľa predpisov musí objekt obsahovať minimálne 124 viazaných stání (až 127) a návštevnícke 
stánia v rozmedzí 5 až 16 stání. Objekt je navrhnutý s 125 stániami, pričom poskytuje priestor 
na rozšírenie o ďaľších 45 stání. Návštevnícke stánia sú vždy umiestnené v parteri.
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