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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně. Všechny informace a podněty jsem čerpal ze zdrojů, knih a interneto-
vých podkladů, které byly volně přístupné, nebo mnou zakoupené. Tyto zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Dále jsem práci 
vypracovával na základě vlastních prohlídek místa, konzultací a debat vedených ze zapojenými osobami. 

V Praze dne 16. 05. 2021

Bc. Tran Anh Tuan

Nesouhlasím s tím, aby má práce byla využívána ke studijním účelům na Českém vysokém učení technickém v Praze bez mého písemného 
souhlasu. Písemný souhlas je vždy nezbytný pro jakékoliv komerční i nekomerční využití této diplomové práce.
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval panu Doc. Ing. arch. Janu Mužíkovi, CSc. za trpělivé vedení práce a živé a velmi přínosné diskuze, které 
jsem s ním měl možnost vést po celý studijní rok i v této nelehké době. V rámci vypracování diplomové práce jsem se díky němu dozvěděl 
spoustu dalších užitečných informací, které se budou jistě hodit i do další profesní praxe. Cenné rady, lidský přístup a pozitivní motivace byly 
aspekty, které byly pro naší spolupráci charakteristické.

Dále chci poděkovat své rodině za podporu, poskytnuté prostředky a důvěru. Bez nich by toto náročné studium nebylo možné dokončit.

V neposlední řadě děkuji všem svým přátelům a spolužákům, které jsem mohl potkat během studia a se kterými jsem zažil nespočet krásných 
a obohacujících chvilek při studiu. 

Děkuji,

Tran Anh Tuan

ANOTACE
Předmětem diplomní práce je centrální osa modernistického sídliště Červený Vrch na Praze 6, které vzniklo mezi lety 1960 a 1972 v pracovním 
kolektivu pod vedením Milana Jarolíma. Cílem je dotvoření přechodu mezi dvěmi odlišnými strukturami a překonávání bariér v podobě ulice 
Evropské a výrazných terénních zlomů. Tzv. Osa Červený Vrch představuje lokální centrum, které by mělo poskytnout občanské vybavení pro 
zdejší obyvatele. Velký důraz při zpracování diplomního projektu je kladen na veřejné prostranství, jeho hierarchii a návaznost na stávající a 
navrhované objekty.

/

The main subject of this diploma project is the local centrum of modernist housing estate Červený Vrch, that was founded between years 
1960 and 1972 under the leadership of architect Milan Jarolím. The main scope was to create a link between two various structures a to over-
come barriers in the form of the street Evropská and significant terrain features. The so called Axis Červený Vrch represents a local centrum, 
that would offer public equipment for local inhabitants. Big emphasis was put on public space, its hierarchy and connection to existing and 
proposed objects.
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ZADÁNÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE 

 Příjmení:    Jméno: ����ní��í���: 

 Zadávající katedra: 

 Studijní program: 

 Studijní obor:    

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

 Název diplomové práce:    

 Název diplomové práce anglicky: 

 Pokyny pro vypracování:  

 �e�n�m��������en�����e������: 

 Jméno vedoucího diplomové práce: 

 Datum zadání diplomové práce:   Termín odevzdání diplomové práce: 

Podpis vedoucího práce Podpis vedoucího katedry 

III� ���������������

é uvést 
v 

 

����m��ře�zetí zadání Podpis studenta(ky) 

Bc. Tran Ahn Tuan 439122

Katedra urbanismu a územního plánování

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství

Praha 6 - ervený vrch, centrum

Praha 6 - ervený vrch, city

Doc. Ing. arch. Jan Mu ík, CSc.

15.2.2021 16.5.2021

Diplomová práce bude zam ená na vypravování urbanistického návrhu p estavby a dostavby lokálního centra 
obytného souboru. Návrh bude vycházet z ir ích urbanistických souvislostí a zásad stanovených v 
p eddiplomním projektu. Urbanistická ást DP bude obsahovat podrobn j í analýzu sou asného stavu e eného 
území, komplexní urbanistický návrh a podrobné e ení vybraného ve ejného prostranství. Sou ástí DP bude 
také objemová studie vybrané stavby i souboru staveb, která proká e reálnost urbanistického návrhu. Dále bude 
diplomová práce obsahovat návrh terénních a vegeta ních úprav, návrh dopravní a technické infrastruktury.

Územn  analytické podklady, d íve zpracované územní studie dot eného území, územní plán hl. m sta Prahy, 
p ípadn  Metropolitní plán.
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K A T E D R A  U R B A N I S M U  A  Ú Z E M N Í H O  P L Á N O V Á N Í  F S v  Č V U T  V  P R A Z E  
 

D I P L O M O V Á  P R Á C E  
 

z a m ě ř e n í  A + U   
 
SPECIFIKACE ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE (DP)  
 
 
Diplomant: Bc. Anh Tuan Tran 
Název DP: Praha 6 – Červený vrch, centrum     
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.   
  
 
1. Část: URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ, KONCEPCE KRAJINNÝCH A ZAHRADNÍCH 

ÚPRAV, TERÉNNÍ ÚPRAVY, REGULAČNÍ PRVKY   
Konzultanti (K 127): Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Dipl. arch. Jan Hendrych.  
  
Upřesnění úkolů:  
Urbanistická část diplomové práce bude vycházet ze zásad stanovených v předdiplomním 
projektu, širších souvislostí řešeného území, z územně plánovacích podkladů a dokumentace a 
z vlastní podrobnější analýzy současného stavu řešeného území. Obsahovat bude komplexní 
urbanistický návrh struktury zástavby, návrh funkční skladby a návrh vybraného veřejného 
prostranství.  
Dokumentace bude obsahovat: 
- Analýzu současného stavu řešeného území – problémový výkres                           situace 1:2000 
- Širší vztahy návrhu včetně začlenění navrhované struktury do okolí                                  schéma                                                        
- Komplexní urbanistický návrh prostorové struktury                                                   situace 1:1000 
- Návrh funkční skladby včetně systému dopravy                                                                  schéma  
- Návrh vybraného veřejného prostranství, terénních a vegetačních úprav        situace 1:200                                                                                         
-     Návrh prostorové a funkční regulace vybrané části území – situace případně řezy                1:500                                       
-     Vizualizace návrhu prostorové struktury - axonometrie, perspektivy, zákresy do foto 
- Textovou část – průvodní zprávu včetně základních bilancí 
 
                                                              
Datum:   15.2.2021                                    Podpis konzultanta:   …………………………… 
 
   
2. Část:   ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
   
Konzultant (K 127): Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.     
 

Upřesnění úkolů:  
V úrovni objemové architektonické studie bude zpracován návrh vybrané stavby, nebo souboru staveb 
a to včetně bezprostředně navazujících částí veřejných prostranství. Hlavním cílem objemové studie je 
ověřit vhodnost a reálnost urbanistického řešení. Návrh bude obsahovat tuto dokumentaci: 
- Situaci, půdorysy, řezy, pohledy vybrané stavby či souboru  staveb                   1:200 (1:400) 
- Návrh parteru, terénních a vegetačních úpravy, povrchů a mobiliáře půdorys   1:200 (1:400) 
-      Vizualizace, axonometrie, perspektivy, zákresy do foto 
-     Textovou část – průvodní zprávu včetně základních bilancí 

 
   

Datum:   15.2.2021                                 Podpis konzultanta:   ……………………………… 
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3. Část: KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
    
Konzultant (K 127): Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.  
   
Upřesnění úkolů:  
V rozsahu urbanistické části DP bude vypracován návrh systému místních komunikací 
s důrazem na jejich hierarchii (motorové, cyklistické, pěší), včetně rozmístění parkovacích ploch 
a garáží. Tato část DP bude obsahovat: 
- Koordinační situaci navrhovaných komunikací, ploch a zařízení - situaci                    1:1000                                                                        
- Vzorové půdorysy, příčné, případně i podélné řezy vybranými komunikacemi     1:50 (1:100)                                                 
- Textovou část – technickou zprávu 
 
 
Datum:   15.2.2021                                  Podpis konzultanta:   ……………………………… 
 
 
4. Část: KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Konzultant ( K 127): Ing. Václav Jetel   
 
Upřesnění úkolů:  
V rozsahu urbanistické části DP bude vypracován návrh koncepce technické infrastruktury ob-
sahující splaškovou a dešťovou kanalizaci, rozvody vody, zásobování el. energií a plynem a 
návrh veřejného osvětlení. Návrh bude obsahovat tuto dokumentaci: 
- Koordinační situaci                                                                                                    1:1000 
- Textovou část – technickou zprávu včetně základních bilancí 
 
 
Datum:   15.2.2021                                 Podpis konzultanta:   ……………………………… 
 
 
PREZENTACE A ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
DP bude prezentována způsobem odpovídajícím prezentaci DP na celém oboru A+S.  
- Základní součástí odevzdání DP je portfolio na formátu A3 ve dvou výtiscích a celá  
  práce v digitální podobě na datovém nosiči.  
- Pro obhajobu DP je potřebné vytisknout hlavní výkresy (situace, řezy, pohledy, půdorysy atd.,  
  2 formáty 70/100) a je možno připravit prezentaci v PowerPoint. 
- K obhajobě je možné vypracovat fyzický model (pokud není součástí  této specifikace zadání). 
 
- Diplomovou práci musí diplomant odevzdat – vložit do IS KOS   do 23:59 hod. dne 16.5.2021  
 
 
Poznámka:  
Rozsah dokumentace může být rozšířen a měřítko uvedených výkresů upraveno po dohodě s 
konzultantem a vedoucím DP. 
 
 
 
 
Datum     15.2.2021        Podpis vedoucího diplomové práce … … … … … … … … … 



PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT

0.
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Sídliště Červený Vrch, vystavěné na stejnojmenném kopci na západním břehu Vltavy, vzniklo mezi lety 1960 a 1972 na zelené louce ve 
Vokovicích. Podobně jako u nedalekého Veleslavína, který je od Vokovic oddělen kladenskou železnicí, zahrnuje sídliště Červený Vrch 
prvorepublikovou zástavbu, modernistické sídliště a členitou terénní konfiguraci. Do Vokovic se ale spíše chodí koupat ke Džbánu a na  
procházky do přírody v podobě nedaleké Divoké Šárky.

Zásadním prvkem, který má dopad na chod, vzhled a existenci sídliště, je bezpochyby městská třída Evropská. Ta odděluje moder-
nistickou zástavbu na severní a jižní část, která dále přechází do prvorepublikových domů soustředěných v okolí ulice Kladenská. Již 
samostatná existence těchto dvou ulic naznačuje jakési „schizma“, které se dodnes výrazně podepisuje na životě na sídlišti.

Ulice Kladenská původně sloužila jako hlavní osa celého sídla. Vedla zde tramvaj a důležité dopravní tahy z Prahy směrem na západ, 
jak její samotný název naznačuje, do Kladna. Kolem ní se soustřeďovala prvorepubliková bloková zástavba s podlažností kolem pěti 
nadzemních podlaží a se sedlovou střechou. To je zřetelné i dnes z dimenze ulice a velkého množství komerčních ploch v přízemních 
podlažích, třebaže se dnes Kladenská nachází ve velmi špatném stavu.

V poválečném období po roce 1945 se naplno rozjely plány na výstavbu modernistické struktury na zelené louce směrem k Divoké 
Šárce. Sedmipodlažní domy, usazené do složitého terénu, s akcentem v pěti čtrnáctipodlažních panelových domech, navíc rozdělené 
podle jejich orientace na západní a východní část, změnily celé měřítko Vokovic a nadobro připojily tuto okrajovou část k hlavnímu 
městu. Koncentrace kolem vysokokapacitní městké třídy Evropské přenesla i těžiště Vokovic do této části, nicméně současně s tím se 
začaly objevovat problémy v podobě absence jakékoliv občanské vybavenosti a nulového společenského života. Jedinými náznaky ve-
řejných budov zde byl obchodní dům Šárka, na protější straně Evropské klub Drancy a kousek od nich menší objekt Včelka, dnes KFC.

V tomto stavu se celé sídliště nachází dodnes, to vše je usazeno v těsné blízkosti k přírodě jak ze severu, tak z jihu. Přechod do Divoké 
Šárky vede přes zahrádkářskou kolonii a višňovou alej, nicméně v rámci sídliště je jakýkoliv potenciál zakryt ploty, bariérami a neudr-
žovaným veřejným prostranstvím, kterému chybí i základní městký mobiliář. To samé se dá říci i o jižní vazbě v místě ZŠ Na Dlouhém 
Lánu, jejíž sportoviště přímo sousedí se zeleným pruhem na severním svahu, ve kterém se původně nacházelo i proslulé Strnadovo 
zahradnictví. Celá tato část je také zanedbaná a chybí zde i potřebné napojení mezi Veleslavínem a Vokovicemi.

Pro celou lokalituje charakteristická komplikovanost terénu a jeho značné převýšení skrz celou zástavbu. Není překvapením, že největší 
rozmanitost terénu se nachází právě v centru celé zástavby, v ose Červeného Vrchu, což se projevuje hlavně v okolí OD Billa ( převýšení 
6 m) a klubu Drancy ( převýšení 4 m) a pod ulicí Africkou (převýšení 5 m). V každém případě se jedná i o nejkomplikovanější místa z 
pohledu průchodnosti, orientace a spokojenosti obyvatel sídliště.

Nejvyšší bod sídla v severovýchodní části, tzv. Červený Vrch, po kterém je pojmenované celé sídliště, navazuje přímo na vstup do Divo-
ké Šárky. Při podrobnější pochůzce místem si nezaujatý pozorovatel všimne, že terénu zde nabízí spoustu míst se zajímavým výhledem,  
různá soukromá zákoutí pro posezení a trávení volného času. Všechna tato místa poskýtají velký potenciál k rozvoji, do kterých lze 
umístit vhodný program a to vše lze orámovat stromy a vegetací. 

Potenciál osy přesahuje samotnou lokalitu sídliště. Severní vazba s jedním nejstarších parků na území České republiky a Prahy, Divokou 
Šárkou, je více než zřejmá. Navíc se zde kromě přírody a odpočinku nachází historicky a kulturně zajímavá míst, například zámek Jene-
rálka a jeho okolí. Zároveň by tento vztah umožnil i přístup občanské vybavenosti, škol a sportovního zázemí pro obyvatele Nebušic a 
dalších menších sídel v rámci Divoké Šárky.

Z jihu řešená lokalita navazuje na současný „greenfield“, který se koncentruje kolem kladenské železnice. Jedná se o dlouhý zelený 
pruh celoměstské zeleně, který ze západu navazuje na Bílou Horu, z východu pokračuje až do Letenských sadů. Zahrnuje například 
Pražský Hrad a Hradčany, teplárnu na Veleslavíně, která je dnes klasifikovaná jako brownfield, dopravní uzel u stanice metra Hrad-
čanská, bývalé Strnadovo zahradnictví, několik zahrádkářských osad a oboru Hvězdu. Napojení a zpřístupnění této části je na místě 
a nasvědčuje tomu i dění kolem tohoto greenfieldu - rekonstrukce železniční tratě, která by měla být přesunuta pod zem a i náznaky v 
Metropolitním plánu, který propojení se sídlištěm Petřiny udává jako prioritu území.

TŘI ODLIŠNÉ POVAHY

TERÉN A JEHO CHARAKTER

DIVOKÁ ŠÁRKA A VELESLAVÍN
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ČASOVÁ OSA

1922Připojení Vokovic k Velké Praze

1370První zmínka o Vokovicích, jako o obci s rozsáhlým vrchnostenským dvorem 
a svatovítskou kapitulou

1612Zmínka v Knize purkrechtní vzpomíná na dvanáct poddanských usedlostí, kovárnu 
a krčmu, která „brala pivo horké od jistého pražského nákladníka.“ 

1850Založení dolů na železnou rudu a dalším nerostném bohtaství ve Vokovicích

1925Propojení městské třídy Evropské (tehdejší Dejvická) k Vítěznému náměstí

1920 - 30Vznik meziválečné zástavby v okolí ulice Kladenské

1959 - 72Vznik modernistického sídliště Červený Vrch pod vedením architekta 
Milana Jarolíma pro 10 000 obyvatel

1962Pojmenování ulic jižní části podle států v Africe

1964Prohlášení Šáreckého údolí za chráněné území Prahy

1967Přeložení tramvajové tratě na ulici Evropskou 
a vybudování tramvajové smyčky Červený Vrch

1968Po Kladenské ulici se projely tanky vojska Rudé armády

1970Otevření koupaliště Džbán

1972Dostavění OD Šárka a klubu Drancy

1989Obnovení zahrádkářské kolonie v severní části sídliště Červený Vrch

1991Přejmenování hlavní třídy na Evropskou. Předchozí názvy byly Velvarská, Leninova, 
a Eduarda Beneše.

2017Iniciace projektu „Osa Červený Vrch“ zahrnující participaci veřejnosti
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Podloží Prahy 6 je vhodné na 
těžbu hlíny pro výrobu cihel. 
Dobová fotografie zachycuje 
pracovníky při obědové pau-
ze mezi seřazenými cihlami. 
(1938)

Teplárna Veleslavín zásobuje 
teplem celé sídliště nejen na 
Červeném Vrchu, ale i na Pe-
třinách. Do provozu byla uve-
dena v roce 1961. 
(1962)

Bývalá budova Koopspolu od 
architektů Stanislava France, 
Jana Nováčka a Vladimíra 
Fencle. Známá byla hlavně 
díky zahraničním podnikům, 
které nabízely jinak v ČR ne-
dosupné zboží (Tuzex).
(1962)
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Obchodní dům Šárka je dnes 
přirozeným centrum sídliště 
Červeného Vrchu. Třípodlaž-
ní budova se dnes nachází 
v neutěšeném stavu, čemuž 
nasvědčuji prázdné komerční 
prostory uvnitř.
(2021)

Naproti OD Šárka se přes ulici 
Evropskou vyjímá klub Dran-
cy. Jeho využití se v průběhu 
let měnilo, dnes se zde na-
chází obchod s potravinami, 
restaurace a fitness centrum. 
(2021)

Svah pod ulicí Africkou před-
stavuje přechod mezi dvěmi 
odlišnými zástavbami, jednu 
z největších bariér uprostřed 
sídliště a místo s hezkým vý-
hledem na Veleslavín.
(2021)
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TECHNICKÁ SITUACE
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ARCH. SITUACE
M_1:2000
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VEGETACE

LEGENDA

M_1:1000
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VÝBĚR STROMŮ
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VÝBĚR STROMŮ
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PANORAMATICKÝ ŘEZ
M_1:500
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URBANISTICKÝ DETAIL
M_1:200

0 4 8 16 24 [m]

mmcité
SINUS

DESIGN: Roman Vrtiška
ROZMĚRY: 450 x 450 x 3200 mm
MATERIÁL: kov, dřevo

mmcité
LOTLIMIT

DESIGN: David Karásek
ROZMĚRY: 1000 x 600 mm

MATERIÁL: kov, corten

GRAVELLI
SIMPLY

DESIGN: Gravelli
ROZMĚRY: 1600 x 460 mm

MATERIÁL: beton

mmcité
BOHÉM

DESIGN: Aleš Kachlík
ROZMĚRY: 500 x 535 x 765 mm
MATERIÁL: kov

mmcité
MANTA

DESIGN: Lucie Koldová
ROZMĚRY: 900 x 900 x 710 mm

MATERIÁL: kov

mmcité
STACK

DESIGN: Lucia Lehrer
ROZMĚRY: 440 x 450 x 460 mm
MATERIÁL: kov, dřevo

mmcité
NANUK

DESIGN: Radek Hegmon
ROZMĚRY: 330 x 920 mm

MATERIÁL: corten

MODŘÍNOVÉ DŘEVO
„MODŘÍN SIBIŘSKÝ“

Mobiliář
Pobytové schodiště

BETONOVÁ STĚRKA

Pobytové sokly
Mobiliář

DLAŽEBNÍ KOSTKY

Platanové náměstí
Zpevněné povrchy

VELKOFORMÁTOVÁ 
BETONOVÁ DLAŽBA

Hlavní náměstí

ČERVENÁ CIHELNÁ DLAŽBA
„NIZOZEMSKÁ CIHLA“

Kulturní náměstí
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REGULAČNÍ PLÁN
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Architektonické a
stavebně - technické řešení

2.
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
Soubor staveb ve středu řešeného území představuje občanskou vybavenost celé osy. Důraz je kladen hlavně na vazbu veřejných pro-
stranství s přilehlými stavbami, které by svým umístěním měly oživit a propojit celou osu od zahrádkářské kolonie u Divoké Šárky až k 
základní škole Na Dlouhém Lánu. Jedná se o polyfunkční náplň, která pojme komerční plochy, obchody, kavárny, knihovnu a chybějící 
kulturní centrum s přilehlým prostranstvím pro venkovní vyžití. V přímé návaznosti s navrhovaným bytovým domem, jehož přízemí bude 
uvolněno pro komerční plochy, zde význam tohoto místa podtrhuji loubím, které po vzoru renesančních měst přidává do centra Červe-
ného Vrchu varibilitu veřejného prostoru.

Architektonické řešení:
Soubor staveb je umístěn v relativně zahuštěném a stísněném prostoru v místech, kde se odehrávají největší terénní změny. Na základě 
těchto vstupních podmínek je terénní konfigurace rozdělena do tří hlavních úrovní, které jsou ohraničené vloženými objemy. Nadzemní 
hmota je spíše střízlivějšího charakteru, od okolní, bytové zástavby se liší tvary připomínající základní geometrické obrazce. Naprostá 
většina plochy je situována do podzemních prostor, kde se nachází zázemí pro širší záběr - hromadné parkování, technické zázemí, 
zásobování, skladování a doprovodné funkce k nově narhované struktuře. Cílem je zároveň co nejvíce využít panoramatický výhled 
směrem na jih a na Hradčany.

Hmoty, které svým vzezřením odkazují na modernistické stavby z minulého století, jsou jednoduché, jejich tvarosloví a vzhled fasády 
také. Hlavní, otevřené náměstí v přímé návaznosti je ukončeno třípodlazní stavbou obchodního domu, která pojme nejvíce návštěvníků 
a logicky se nachází na nejexponovanějším místě. Ve směru k ulici Evropské bude tato stavba prosklenná, s fasádou z pohledového 
betonu. Směrem do uzavřeného „kulturního“ náměstí ve středu navrhovaných staveb, které zde budou mít umístěny vstupy, bude tato 
stavba na fasádě prorostlá přísavníkem tříprstým, který tento spíše uzavřený prostor určený k pobytu zvelebí. Knihovna, která tento 
prostor uzavírá, bude přístupná z dvou podlaží s otevřeným výhledem do středového prostoru. Kulturní dům bude z větší části ponořen 
do terénního zlomu, hlavní prostory se tak nacházejí pod zemí.

Poslední prostor, v přímé návaznosti na ulici Africkou a zvýšenou pobytovou střechu nově navržené hmoty orientované do starší části 
Červeného Vrchu, se orientuje kolem vzrostlého platanu a vodní plochy. Jedná se o klidovou zónu, která je ze všech stran pocitově 
uzavřená .

Funkční řešení:
Hromadné garáže v 2-4.PP pojmou 220 stání pro automobily, včetně všech komunikačních jader a technických místností pro bytový 
dům  a občanské stavby. Další parkovací stání se nachází v 1.PP, kde se dále nachází zásobovací trasa pro obchodní dům, skladovací 
prostory a směrem do přízemí dále první komerční plochy v podobě obchodu, dvoupatrové knihovny a vstupu do kulturního domu s 
kavárnou a hlavním sálem. Ve vyšších patrech se pak již v rámci obchodního domu nacházejí komerční plochy pro pronájem a restau-
race v nejvyšších patrech. 

Bilance čistých podlažních ploch podle funkce:

Podzemní garáže       9494 m2

Služby - Supermarket       1037 m2

 z toho sklad       377 m2

Služby - komerční plochy      325 m2

Služby - stravovací zařízení      395 m2

Knihovna         280 m2

Kultruní stavby        344 m2

Hygienické zázemí       193 m2

Konstrukční řešení:
Konstrukční systém je ve většině případech sloupový v rastru 6x5 m, umožňuje lepší variabilitu tam, kde je třeba (obchodní dům, gará-
že). Ve stavbách občanské vybavenosti navrhuji konstrukční systém stěnový, v bytovém domě se bude jednat o kombinovaný systém. 
Materiálové řešení navrhuji primárně z železobetonu.
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DISPOZICE
M_1:400
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Z dopravního hlediska je pro řešenou lokalitu zásadní ulice Evropská, která krom hlavního automobilového tahu představuje i vazbu na 
tramvajové linky a vazbu na vyšší jednotky hromadné městské dopravy (stanice metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín). Pro celé území 
je charakteristické vertikální členění ulicemi, které celou osu protínají. V podstatě se jedná (od severu) o ulice Arabská, Evropská, Afric-
ká, Kladenská a Na Dlouhém Lánu. 

Základní údaje o území
Plocha řešeného území:      70 300 m2 (7,03 ha)
Zastavěná plocha:      15 063 m2 (21 %)
Zpevněná plocha:      15 466 m2 (22 %)
Nezpevněná plocha:      40 071 m2 (57 %)

Výpočet počtu parkovacích stání 
(Nařízení č. 10/2016 - PSP s aktualizovaným odůvodněním)
Parkovací zóna 04:
Koeficienty pro přepočet návštěvnických stání bydlení, vázaná a návštěvnická stání ostatních účelů užívání
50% - 90%

Obchodní centrum:

40 m2 /1 stání - 10% vázané - 90% návštěvnické
HPP = 1715 m2

Výpočet         (1715/40) * 0,9 = 43 * 0,9 = 39 stání
Návštěvnické         0,9 * 39 = 35 stání
Vázané         0,1 * 39 = 4 stání

Knihovna:

120 m2 /1 stání - 20% vázané - 80% návštěvnické
HPP = 278 m2

Výpočet        (278/120) * 0,9 = 2,1 = 3 stání
Návštěvnické        0,8 * 3 = 2,4 = 2 stání
Vázané         0,2 * 3 = 0,6 = 1 stání

Kulturní centrum:

60 m2 /1 stání - 20% vázané - 80% návštěvnické
HPP = 436 m2

Výpočet        (436/60) * 0,9 = 7,26 = 8 stání
Návštěvnické        0,8 * 8 = 6,4 = 6 stání
Vázané         0,2 * 8 = 1.6 = 6 stání

Komerce v parteru:

70 m2 /1 stání - 10% vázané - 90% návštěvnické
HPP = 1260 m2

Výpočet        (1260/70) * 0,9 = 16,2 = 17 stání
Návštěvnické        0,9 * 17 = 15,3 = 15 stání
Vázané         0,1 * 17 = 1,7 = 2 stání 
    
Koeficient pro přepočet vázaných stání bydlení
90%

85 m2 /1 stání - 90% vázané - 10% návštěvnické
HPP = 35 340 m2

Výpočet        (35340/85) * 0,9 = 415,76 = 416 stání
Návštěvnické        0,1 * 416 = 41.6 = 42 stání
Vázané         0,9 * 416 = 374.4 = 374 stání
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LEGENDA
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STÁVAJÍCÍ STRUKTURA
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE TŘÍDY C1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE TŘÍDY C2

MÍSTNÍ KOMUNIKACE TŘÍDY D

Doprava v návrhu dozná výraznější změn, které se týkají primárně parkování, zklidňování ulic a průchodností územím pro pěší trasy. 
Jelikož je dnes většina ulic jednosměrných (až na ulice Evropskou a Kladenskou), opírá se návrh o již existující systém, který funguje 
relativně dobře. Většina aut se v dopravě v klidu přesune do podzemních garáží, tím pádem se uvolní prostor na povrchu pro lepší 
úpravu vozovky. Nepřehlednost dnešního stavu je určen primárně nedostatkém dlouhodobějších odstavným stání.

Evropská 

Hlavní městská třída propojující centrum Dejvic s letištěm Václava Havla a mířící dále do Kladna, je největším zdrojem automobilového 
provozu. Její celoměstský význam je zásadní, nicméně v rámci Osy Červený Vrch navrhuji v místě dnešního přechodu zklidnění ulice a 
změnu materiálového řešení v této zklidněné části. Doprava je v těchto místech dnes řešena semafory, které doporučuji zachovat, pro 
lepší pěší zážitek je toto ale nedostačující. Primárně jde tedy o přiblížení vozovky v dotčených místech na úroveň chodníku a úprava 
terénu, který bude upraven a vysvahován pro lepší průchodnost a odstranění zábradlí. Pěší provoz bude podpořen zachováním tram-
vajových zastávek a vysázením stromořadí po obou stranách, které oddělí automobily od pěšců.

Arabská

Tato ulice dozná největších změn, které se týkají i změny trasování v místě, kde se dnes nachází nevzhledné parkoviště severně za klu-
bem Drancy. V jednosměrném provozu zde budou kolmá návštěvnická stání, většina vázaných míst se přesune do podzemních garáží 
pod nově navrženými objekty. Ke zklidnění Arabské dojde v centrálních místech, které vedou ke gymnáziu, do parku, k navrhované ZŠ a 
bytovému domu. Zároveň v těchto místech navrhuji tři K+R parkovací stání, které lépe pracují s intenzivním provozem školních institucí.

Arabská ve směru k zahrádkářským koloniím
U této komunikace předpokládám zvýšení intenzity provozu, nicméně pořád se bude jednat o ulici s nízkou intenzitou dopravy, jejíž 
hlavní devízou bude primárně obshluha občanské vybavenosti. Umístění dostačujícího množství návštěvnických stání bude doprová-
zenou oboustrannými stromořadími,které oddělí klidovou zónu bytového domu od parku a školních zařízení.

Africká

Jednosměrná ulice Africká je dnes nejvíce zatížená dopravou v klidu, je proto logické z ní vést hlavní vjezd do podzemích a zásobova-
cích prostor pod novým centrem Červeného Vrchu. Zároveň se díky složitému terénu dá počítat s umístěním vjezdu na úrovni přízemí. 
Uvolnění prostoru tuto nesmírně komplikovanou ulici otevře pěšímu provozu, s čímž se v rámci návaznosti veřejných prostranství od-
straní vnímání ulice jako bariéry. Zklidnění provozu a změnu materiálu v kratším úseku navrhuji v místech předpokládaného největšího 
pěšího provozu.

Kladenská

Ulice Kladenská bude zrekonstruována a v jejím středu dojde k obnově zeleného pruhu, který do sebe pojme stromořadí. Díky charak-
teru menších obchodů a pestré občanské vybavenosti, dojde ke zúžení jízdních pruhů a do takto uvolněného prostoru navrhuju záso-
bovací zálivy, parkovací stání a cyklistické pruhy. S ohledem na vazbu na přihlehlé parky a Základní školu Na Dlouhém Lánu v centrální 
části opět doporučuji zklidnění, změnu materiálu terénu pro příjemnější přechod a parkovací K+R zálivy.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Spotřeba vody

Průměrná denní spotřeba vody

Qp = N1 . A + N2 . B + N3 . C [ l/den ]    Qp = 0 . 0 + 450 . 30 + 30 . 60 = 15 300 [ l/den ]

N1 počet trvale bydlících osob
N2 počet zaměstnanců
N3 počet pracovníků v průmyslu
A množství vody pro bytový fond = 150 l/os.,den
B množství vody pro občanské budovy = 30 l/os.,den
C množství vody pro výrobní areály = 50 l/os.,den

Maximální denní spotřeba vody

Qm = kd . Qp [ l/den ]      Qm = (kd = 1,35 (DO 20000 obyvatel)) . 15 300 = 20 655 [ l/den ]

Maximální hodinová spotřeba vody

Qh = ( Qm . kh )/ 24 [ l/hod]     Qh = ( 20 655 . (kh = 2,1(hustá zástavba) )/ 24= 1807,31 [ l/hod]

Odvodnění území
Množství dešťových vod

Qd = A. Ψ .i [ l/s ]

A odvodňovaná plocha [ ha ]
Ψ součinitel odtoku
i intenzita deště [ l/s.ha ]
pro větší sídla i10 = 160 – 180 [ l/s.ha ]

ZELEŇ    A=40 ha   Ψ=0,1  i=180 [l/s.ha]   QD1 = 720 [ l/s ]
ZPEVNĚNÉ PLOCHY  A=15,466 ha   Ψ=0,25  i=180 [l/s.ha]   QD2 = 696 [ l/s ] 

Množství splaškových vod

Qs= ( 0,9 – 0,95 ). Qp [ l/s ]     Qs= ( 0,9 – 0,95 ). 15 300 l/s ] = 13 770 - 14 535 = 14 152,5 [ l/s ]
Qs max = Qs.kh [ l/s ]     Qs max = Qs.kh [ l/s ] = 14 152,5 . 3,8 (do 20 000 obyvatel) = 53 779,8 [ l/s ]

Energetická spotřeba sídla

Qcelk = Qvyt + Qvět + QTV + Qostatní + Qobč.vyb. + Qosvět + Qpr,zem + Qveř. osvětlení [MW]
Qxelk = 0,152 + 0,081 + 0,026 + 0,072 + 0,072 + 0,055 + 0 + 0,32 = 0,778 [MW]



Výpočet spotřeby vody u jednotlivých staveb

Obchodní centrum:

Roční spotřeba vody dle normy přílohy 12. vyhlášky č. 120/2011 Sb.:

  WC, umyvadlo a tekoucí teplá voda       18 m3

  Qr = 30 * 18 = 540 m3

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh       Umyvadlo   Pisoár    Záchodová mísa
Počet       12    9    18
Jmenovitý výtok (l/s)    0,2    0,15    0,15

Kapacita přípojky:
Qv = ∑(qv * √n) = 0,2 * √12 + 0,15 * √9 + 0,15 * √18 = 1,78 l/s

Navrhuji: DN40

Knihovna:

Roční spotřeba vody dle normy přílohy 12. vyhlášky č. 120/2011 Sb.:

  1 zaměstnanec          18 m3

  1 návštěvník           2 m3

  Qr = 5 * 18  + 40 * 2 = 170 m3

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh       Umyvadlo   Pisoár    Záchodová mísa
Počet       2    2    3
Jmenovitý výtok (l/s)    0,2    0,15    0,15

Kapacita přípojky:
Qv = ∑(qv * √n) = 0,2 * √2 + 0,15 * √2 + 0,15 * √3 = 0,754 l/s

Navrhuji: DN25

Kulturní centrum:

Roční spotřeba vody dle normy přílohy 12. vyhlášky č. 120/2011 Sb.:

  1 návštěvník           10 m3

  Kapacita sálu          100 lidí
  
  1 zaměstnanec kavárny         60 m3

  

  Qr = 100 * 10  + 60 * 1 = 1060 m3

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh    Umyvadlo  Pisoár   Záchodová mísa  Myčka nádobí Kuch. dřez
Počet    6   4   12    1   1
Jmenovitý výtok (l/s) 0,2   0,15   0,15    0,15   0,2

Kapacita přípojky:
Qv = ∑(qv * √n) = 0,2 * √6 + 0,15 * √4 + 0,15 * √12 + 0,15 * √1 + 0,2 * √1 = 1,66 l/s

Navrhuji: DN40
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Odtoku odpadních vod a dimenze kanalizační přípojky u jednotlivých staveb
 

Obchodní centrum:
Splašková odpadní voda:

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh       Umyvadlo   Pisoár    Záchodová mísa
Počet       12    9    18
Výpočtové DU (l/s)     0,5    0,5    2
DU (l/s)      6    4,5    36
Celkem   46,5 (l/s) 
Qww = K * √ ∑DU = 0,7 * 6,81 = 4.77 l/s

Navrhuji DN100 (Qmax = 5.641 l/s)

Dešťová odpadní voda:
Plocha střechy - 397 m2

Intenzita deště - 0,03 l/s
Součinitel odtoku - 1

Qr = i * A * c = 0,03 * 397 * 1 = 11, 91 (l/s)

Navrhuji DN150 (Qmax = 16.883 l/s)

Knihovna:
Splašková odpadní voda:

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh       Umyvadlo   Pisoár    Záchodová mísa
Počet       2    2    3
Výpočtové DU (l/s)     0,5    0,5    2
DU (l/s)      1    1    6
Celkem   8 (l/s) 
Qww = K * √ ∑DU = 0,7 * 2,83 = 1.97 l/s

Navrhuji DN100 (Qmax = 5.641 l/s)

Dešťová odpadní voda:
Plocha střechy - 137 m2

Intenzita deště - 0,03 l/s
Součinitel odtoku - 1

Qr = i * A * c = 0,03 * 137 * 1 = 4, 11 (l/s)

Navrhuji DN100 (Qmax = 5.641 l/s)

Kulturní centrum:
Splašková odpadní voda:

  Počet zařizovacích předmětů:
  
Druh    Umyvadlo  Pisoár   Záchodová mísa  Myčka nádobí Kuch. dřez
Počet    6   4   12    1   1
Výpočtové DU (l/s)  0,5   0,5   2    0,8   0,8
DU (l/s)   3   2   24    0,8   0,8
Celkem   30,6 (l/s)
Qww = K * √ ∑DU = 0,7 * 5,53 = 3,87 l/s

Navrhuji DN100 (Qmax = 5.641 l/s)

Dešťová odpadní voda:
Plocha střechy - 148 m2

Intenzita deště - 0,03 l/s
Součinitel odtoku - 1

Qr = i * A * c = 0,03 * 148 * 1 = 4, 44 (l/s)

Navrhuji DN100 (Qmax = 5.641 l/s)
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Zásobování teplem u jednotlivých staveb

Potřeba tepla pro vytápění

Gvyt = Vvyt * q0 * (ti - te) [W]

Vvyt   objem vytápěného prostoru
q0   tepelná charakteristika objektu (uvažováno 0,5 W/m3K)
ti   střední vnitřní teplota
te   výpočtová venkovní teplota

Obchodní centrum    Gvyt = 6952 * 0,5 * (20 + 12) = 111, 232 kW
Knihovna     Gvyt = 1104 * 0,5 * (20 + 12) = 17, 664 kW
Kulturní centrum    Gvyt = 1457 * 0,5 * (20 + 12) = 23, 31 kW

Potřeba tepla pro větrání

Gvet = 0,34 * Vvet * n * (tis - tes) [W]

0,34   součin průměrných hodnot hustoty vzduchu
Vvet   objem větraného prostoru
n   intenzita výměny vzduchu (uvažováno 1/h)
tis - tes  rozdíl výpočtových teplot vzduchu - uvažováno 25 °C

Obchodní centrum    Gvet = 0,34 * 6952 * 1 * 25 = 59, 092 kW
Knihovna     Gvet = 0,34 * 1104 * 1 * 25 = 9, 384 kW
Kulturní centrum    Gvet = 0,34 * 1457 * 1 * 25 = 12, 384 kW

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody

Gtv = ((N * qtv)/24) * kd * kh * cw * Δt [kW]

N   počet měrných jednotek (počet návštěvníků)
qtv   specifická potřeba teplé vody na měrnou jednotku
Δt   rozdíl teplot Ttv - Tsv = 55 -10 = 45 °C
cw   měrná tepelní kapacita vody (cw = 1.163 Wh/kg*K)

Obchodní centrum    Gtv = ((10 * 300)/24) * 1.39 * 2.3 * 1.163 * 45 = 20,914 kW
Knihovna     Gtv = ((5 * 45)/24) * 1.39 * 2.3 * 1.163 * 45 = 1,568 kW
Kulturní centrum    Gtv = ((5 * 100)/24) * 1.39 * 2.3 * 1.163 * 45 = 3,486 kW

Hodinová potřeba tepla

Gh = Gvyt + Gvet + Gtv [kW]

Obchodní centrum    Gtv = 111, 232 + 59, 092 + 20,914 = 191.238 kW
Knihovna     Gtv = 17, 664 + 9,384 + 1,568 = 28,616 kW
Kulturní centrum    Gtv = 23,31 + 12, 384 + 3, 486 = 39,18 kW

Zásobování elektrickou energií

Soudobý příkon

Ps = A * P [kW]

A   podlahová plocha [m2]
P   průměrná hodnota soudobého specifického příkonu (uvažuji 0,04 kW/m3)

Obchodní centrum    Ps = 2100 * 0,04 = 84 kW
Knihovna     Ps = 276 * 0,04 = 11.04 kW
kulturní centrum    Ps = 436 * 0,04 = 17,45 kW



78

KOORDINAČNÍ SITUACE

LEGENDA

M_1:500
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TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

TRASA PLYNOVODU STL

TRASA TEPLOVODU

TRASA  VODOVODNÍHO ŘADU

TRASA VEDENÍ VN 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Předmětem práce je lokální centrum sídliště Červený Vrch, které vzniklo mezi lety 1960 a 1972 v pracovním kolektivu pod vedením Mi-
lana Jarolíma. Umístěna na ulici Evropské, Dnes je tato neutěšená lokalita známá především nevhodně umístěným obchodním domem 
OC Šárka a hudebním klubem Drancy, které představují jedinou občanskou vybavenost pro celé sídliště. V kombinaci s komplikovaným 
terénem se jedná o problematické místo, které v rámci své diplomové práce zapojuji zpět do lokálního života.

PITNÁ VODA
Řešené území patří do zásobního pásma přečerpávací stanice Bruska. Hlavní zásobní vodovodní řad DN 600 vede ulicí Evropská, na 
kterou je ideální se napojit s nově navrženými objekty. Vzhledem k tomu, že navrhovaná zástavba je spíše menšího rozsahu, stačí se 
držet kapacity, která vychází z předběžných odhadů.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Nejbližší okolí sídliště Červený Vrch je odváděno do  kanalizační stoky „D“, která dále vede do ÚČOV na Císařském ostrově. V posled-
ních letech došlo k renovaci kanalizační stoky, včetně samotné ÚČOV.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Dešťové vody z řešeného území jsou odváděny dešťovými výpusťmi z oddělovačů. Při návrhu odvádění dešťových vod je nutno re-
spektovat požadavky normy ČSN 756101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a kanalizací odvádět pouze znečištěné dešťové vody. 
V maximální možné míře by mělo být umožňeno územní vsakování a retence neznečištěné dešťové vody. Z toho důvodu zde navrhuji 
suchý poldr v jižní části osy (u ulice Africká) a další umělé jezero v přírodním náměstí severně od ulice Evropská. Tyto řešení by měly sní-
žit dopady srážkových vod. Pro bytové domy doporučuji instalaci zelených střech. V budovách občanské vybavenosti navrhuji prověřit 
možnost sběru dešťové vody a její využívání pro splachování toalet. Zpevněné nezelené povrchy navrhuji z dlažby s velkým množstvím 
spár pro lepší vsakování do terénu.

TEPLOVOD
Řešené území je zásobováno teplárenskou soustavou na Veleslavíně spadjící pod PT, a.s. Na existující teplovodní síť budou napojeny  
bytové domy a stavby občanské vybavenosti a tuto energii budou využívat pro ohřev TUV a vytápění.

EL. ENERGIE
Území je zásobováno transformovnou 110/22 kV Červený Vrch, která se nachází ve Vokovicích nedaleko řešeného území. 

PLYNOVOD
V řešeném území nepředpokládám využití a napojení na stávající plynovody.
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