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1.1 řešené území

Území	řešené	v	analytické	části	a	vymezené	pro	pozdější	koncepční	rozvahu	je	

vymezeno	ulicemi	Novosibiřská	(ta	do	řešeného	území	nespadá),	Rohožnická	(ta	

je	v	oblasti	přiléhající	k	sídlišti	součástí	řešeného	území)	a	hranicí	Středočeského	

kraje	v	krajině	jižně	od	ulic	Žlebská	a	Žehušická.	Řešené	území	se	nachází	v	kata-

strálním	území	Újezd	nad	Lesy,	ve	správním	obvodu	MČ	Praha	21.

1.2  cíle a charakter dokumentu

Cílem	analytické	fáze	je	popsat	stávající	stav	řešeného	území	zejména	z	hlediska	

veřejných	prostranství	a	identifikovat	hodnoty	a	problémy	sídliště.	Dokument	se	

stane	výchozím	podkladem	pro	Koncepční	rozvahu	revitalizace	sídliště	Rohožník	

(dále	jen	Rozvaha),	jejíž	cílem	je	zvýšení	kvality	života	v	území	a	poskytnutí	zákla-

du	pro	jeho	koordinovaný	rozvoj.

1.3 obsah a využití dokumentu

Dokument	bude	sloužit	jako	výchozí	věcný	a	argumentační	základ	pro	přípravu	

návrhové	roviny	Rozvahy.



2 Základní údaje o území
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KONCEPČNÍ ROZVAHA SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK - ANALYTICKÁ ČÁST
Zatížení území - kapacity, plochy, % zastavění

ha podíl z celkové pochy 
území (%)

Plocha řešeného území 28,96

Plocha zastavěného území 2,67 9,22%
Plocha nezastavěného území 26,29 90,78%

Plocha oplocených areálů/pozemků 2,94 10,15%
Plocha veřejně přístupných prostranství 26,02 89,85%

Plocha nezpevněných ploch v nezastavěném území
Plocha travnatých ploch 6,08 23,12%
Plocha vzrostlé zeleně (izolační zeleň - remízek) 8,55 32,52%
Plocha hřišťě + ostatní 0,20 0,75%
Plocha pole 1,57 5,97%
Plocha lesíku 3,69 14,04%

20,09 76,41%

Plocha zpevněných ploch v nezastavěném území
Plocha zpevněných pochozích ploch (chodníky, cesty, plácky) 1,68 6,39%
Plocha zpevněných asfaltových ploch pro automobily (silnice, parkování, prvky TI) 4,46 16,97%
Plocha zvýšených vchodů do domů 0,06 0,23%

6,20 23,59%

Základní demografické údaje
počet přihlášených 
obyvatel

Přibližný počet obyvatel 3000 -
Počet obyvatel na ha 104 -

Hodnota pozemků
Kč/m2

Průměrná cena stavebních pozemků 4140 -
Maximální cena stavebních pozemků 6230 -
Minimální cena stavebních pozemků 2050 -

ZATÍŽENÍ	ÚZEMÍ	-	KAPACITY,	PLOCHY,	%	ZASTAVĚNÍ
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ŘEŠENÉ	ÚZEMÍ	1:2500



3 Urbanismus a architektura 

 vývoj a stávající stav
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3.1 širší souvislosti

Řešené	území	se	rozkládá	na	jihovýchodním	okraji	Újezda	nad	lesy,	těsně	na	

hranici	hlavního	města	Prahy	a	Středočeského	kraje.	Ze	severozápadu	je	pro-

dloužením	rozvolněné	blokové	zástavby	Újezda,	jejíž	plošnou	výstavbu	rodinných	

domů	se	zahradou	rozděluje	ortogonální	uliční	síť	téměř	bez	přítomnosti	centrál-

ních	veřejných	prostranství.	Ze	severovýchodní	a	východní	strany	k	území	přiléhá	

významný	krajinný	celek	Klánovického	lesa	–	konkrétně	přírodní	park	Klánovice	

-	Čihadla,	na	který	pak	jihovýchodně	navazuje	přírodní	park	Škvorecká	obora	–	

Králičina.

3.2 urbanistický vývoj lokality

Území	bylo	původně	pastvinou	za	hranicemi	obce	Újezda	nad	Lesy,	sousedící	s	

poli	patřícími	sedlákům	ze	Sibiřiny.	Součástí	území	byla	i	rozsáhlá	zahrada	patřící	

panu	Seibtovi	(obr.1)	Územní	plán	z	roku	1976	(obr.4	a	5)	počítal	s	vybudováním	

železnice	a	center	občanské	vybavenosti	podél	jižní	hranice	zástavby	zahradní-

ho	města	Újezda,	na	kterou	by	pak	dále	jižně	navazovala	vícepodlažní	zástavba	

nová,	jejíž	součástí	by	byla	i	oblast	dnešního	sídliště,	kde	se	počítalo	s	o	něco	

nižší	zástavbou	než	v	oblastech	blíže	k	centru	Prahy.	Ta	pak	měla	být	směrem	do	

krajiny	oddělena	izolační	zelení	od	nově	plánované	automobilové	komunikace.	

Po	odkupu	jednotlivých	polí	a	pozemků	pro	parcelaci	pro	stavební	účely	bylo	

nejprve	počítáno	se	zástavbou	rodinných	domů	s	prodejnou	potravin	a	školkou.	

Pozdějším	plánováním	technické	infrastruktury	došlo	z	důvodů	efektivity	poměru	

nákladů	na	inženýrské	sítě	a	na	výstavbu	k	navyšování	obytných	ploch.	Původní	

projekt,	jehož	investorem	bylo	Železniční	stavitelství,	se	rozšířil	o	další	pozemky	

včetně	v	místě	přítomné	zahrady.	Zde	bylo	investorem	Federální	ministerstvo	

vnitra.	Urbanistická	koncepce,	která	byla	původně	plánována	soukromým	sta-

vebním	družstvem,	které	bylo	v	roce	1970	zrušeno,	vznikala	v	Energoprojektu	(ten	

směl	původně	zpracovávat	zadání	související	s	energetikou,	výměnou	za	50	bytů	

pro	projektanty	na	vznikajícím	sídlišti	ale	navýšil	své	projekční	kapacity).

3.3 urbanismus

Sídliště	má	trojúhelníkový	tvar	a	jeho	urbanistické	uspořádání	by	se	dalo	popsat	

termínem	„volná	kompozice“	(Michal	Kohout:	Sídliště,	Jak	dál?	FA	ČVUT,	2016)	

–	jednotlivé	objekty	nejsou	řazeny	podle	jednoduchého	geometrického	pravi-

dla,	nedrží	uliční	čáru	a	jsou	volně	rozmístěny	v	zeleni.	Projekt	sídliště	vznikal	v	

druhé	polovině	70.	let	a	v	duchu	řady	dalších	později	vznikajících	sídlišť	pracoval	

částečně	s	atypickými	řešeními	(šlo	o	reakci	na	uniformnost	větších	sídlištních	

celků)	–	komplikovanějšími	formami	domů	a	mezi	nimi	vznikajícími	veřejnými	

prostranstvími.	Taková	řešení,	ačkoliv	se	snaží	o	živější	a	zajímavější	prostře-

dí,	často	trpí	špatnou	čitelností	a	definovatelností	vzniklých	prostranství.	Oproti	

mnoha	sídlištím	má	Rohožník	řadu	kvalit	–	je	výhodně	urbanisticky	položen	na	

hranici	sídla	a	krajiny	a	nabízí	spoustu	výhledů	do	krajiny	a	možností	rekreace	v	

přilehlých	krajinných	celcích.	Svou	rozlohou	patří	k	sídlištím	menším,	a	netrpí	tak	

neuchopitelnou	rozlehlostí.	Urbanismus	sídliště	od	začátku	počítá	s	centry	ob-

čanské	vybavenosti	(původně	se	jednalo	o	dvě	mateřské	školky	a	jedno	centrum	

se	smíšenými	veřejnými	funkcemi	–	převážně	obchody,	jeden	objekt	MŠ	pak	byl	

přestavěn	na	zdravotní	středisko),	které	fungují	dodnes.	Sídliště	přímo	přiléhá	k	

rozvolněné	blokové	zástavbě	Újezda	nad	lesy,	a	je	tak	v	kontaktu	s	kompaktnější	

městskou	zástavbou	a	pravidelnou	sítí	uličních	veřejných	prostranství.	Stejně	jako	

řada	ostatních	sídlišť,	trpí	však	Rohožník	také	řadou	urbanistických	nedostat-

ků.	Volně	stojící	stavební	objemy	neumožňují	stejnou	orientaci	v	prostoru,	jakou	

může	nabídnout	tradičně	vzniklý	veřejný	prostor	města.	Tím,	že	přirozeně	nevy-

tvářejí	bloky,	nevymezují	ulice	a	centrální	veřejná	prostranství	–	náměstí	a	parky,	

je	srozumitelnost	prostoru	snížená.	Ve	volně	komponovaném	urbanismu	sídliště	

je	plošně	veřejných	prostranství	o	mnoho	více,	než	v	kompaktním	městě,	funkce	

a	podoba	těchto	ploch	je	však	daleko	méně	jasná.	Prostranství	nejsou	hierarchi-

zována,	není	zde	žádné	centrální	veřejné	prostranství,	hlavní	osa,	ulice	ztrácejí	

svou	orientaci.	Ztráta	srozumitelnosti	a	jasné	náplně	veřejných	prostranství	jde	

ruku	v	ruce	se	zvýšenými	náklady	na	údržbu.	Čím	méně	jasná	a	pojmenovatelná	

veřejná	prostranství	jsou,	tím	hůře	se	také	hledá	shoda	na	jejich	možné	budoucí	

podobě.	Sídliště	všeobecně,	a	platí	to	i	pro	Rohožník,	trpí	náchylností	na	opakující	

se	problémy	v	celé	jejich	ploše	a	na	nutnost	rozsáhlých	zásahů	a	oprav	v	jednom	

časovém	úseku	z	důvodů	jejich	jednorázové	a	najednou	plánované	výstavby.

3.4 architektura

Původní	koncepce	sídliště	Rohožník	pracovala	se	škálou	typů	domů	různých	pů-

dorysů,	které	se	v	rámci	urbanismu	sídliště	opakovaně	vyskytují	v	menších	skupi-

nách.	V	následujících	schématech	analýza	používá	pro	jednotlivé	domy	označení,	

které	vychází	z	původního	pojmenování	jednotlivých	typů	v	návrhu.	Umístění	a	

typy	domů	se	však	postupně	v	průběhu	projekčních	prací	proměňovaly	a	pro	

účely	analýzy	je	zvoleno	nové	označení	jednotlivých	typů:
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typ	A	„větrník“

-	 vyskytuje	se	v	centrální	oblasti	západní	části	sídliště

-	 půdorys	má	tvar	větrníku

-	 v	přízemí	jsou	umístěny	garáže	a	technické	místnosti

-	 vstup	je	zvýšený	po	venkovním	schodišti

-	 v	typickém	patře	jsou	4	byty	(původně)

-	 má	5	pater	(původně)

typ	B	„řadový“

-	 nejčastější	typ	vyskytující	se	na	celém	sídlišti

-	 z	jednotlivých	modulů	jsou	skládány	řady

-	 v	přízemí	jsou	umístěny	garáže	a	technické	místnosti

-	 vstup	je	většinou	zvýšený	po	venkovním	schodišti,	v	řadě	domů	v

	 severozápadní	části	sídliště	jsou	vstupy	výjimečně	naopak	snížené

-	 v	typickém	patře	jednoho	modulu	jsou	2	byty	(původně)

-	 má	4	(v	jednom	případě	5)	patra	(původně)

typ	C	„deskový“

-	 vyskytuje	se	v	centrální	části

-	 v	přízemí	jsou	umístěny	garáže	a	technické	místnosti

-	 	vstup	je	z	úrovně	parteru

-	 v	typickém	patře	je	7	bytů	(původně)

-	 má	7	–	8	pater	(původně)

typ	D	„bodovka“

-	 vyskytuje	se	na	jižním	okraji	centrální	části	sídliště

-	 v	přízemí	jsou	umístěny	garáže	a	technické	místnosti

-	 vstup	je	zvýšený	po	venkovním	schodišti

-	 v	typickém	patře	jsou	pravděpodobně	4	byty	(původně)

-	 má	5	pater	(původně)

typ	E	„rodinný“

-	 vyskytuje	se	ve	východním	cípu	sídliště

-	 v	přízemí	jsou	umístěny	garáže

-	 vstup	je	zvýšený	po	venkovním	schodišti

-	 má	2	patra

3.5 změny oproti původní koncepci

V	průběhu	projekčních	prací	koncepce	oproti	současnosti	počítala	s	domy	„vě-

trníkového“	půdorysu	v	centrální	části	sídliště,	ty	pak	byly	nahrazeny	současný-

mi	deskovými	vysokopodlažními	domy	(obr…).	Původní	návrh	pracoval	s	výškou	

domů	od	dvoupodlažních	rodinných	domů	po	domy	osmipodlažní.	Nejvyšší	byly	

objemy	ve	střední	části	sídliště,	k	východu	(kde	byly	plánovány	domy	dvoupod-

lažní)	a	k	západu	(kde	byly	plánovány	domy	čtyřpodlažní)	se	pak	hladina	snižo-

vala.	Do	krajiny	na	jižní	části	Rohožníku	pak	byly	původně	orientovány	objekty	

maximálně	pětipodlažní.	Na	začátku	druhého	tisíciletí	prošel	Rohožník	výraznou	

architektonickou	změnou,	když	většině	objektů	přibyly	střešní	nástavby,	které	

proměnily	výškovou	úroveň	i	ráz	území.	Nástavby	byly	provedena	u	26	objektů	a	

zahrnovaly	úpravy	od	pouhého	změnu	sklonu	střechy	po	přibudování	dvou	nad-

zemních	podlaží.	Skokový	nárůst	počtu	obyvatel	přibližně	o	1000	lidí	v	důsledku	

nově	vybudovaných	obytných	ploch	měl	dopad	jak	na	technickou	infrastrukturu,	

která	se	potýkala	s	problémy,	tak	na	zvýšený	tlak	na	parkování	ve	veřejných	pro-

stranstvích.
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obr.	1:	archivní	letecký	snímek,	1975 obr.	2:	archivní	letecký	snímek,	1988-1989

obr.	4:	archivní	územní	plán,	1976 obr.	5:	archivní	územní	plán,	1976 obr.	6:	archivní	územní	plán,	1986

obr.	3:	archivní	letecký	snímek,	2000
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SCHÉMA	STŘEŠNÍCH	NÁSTAVEB	-	ZMĚN	
OPROTI	PŮVODNÍ	KONCEPCI

1	:	
3000

střecha	beze	změny	vůči	původní	koncepci

sedlová	střecha

změna	sklonu	střechy

sedlová	střecha	s	vikýři

LEGENDA

mansardová	střecha

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha
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SCHÉMA	ORIENTACE	DOMŮ	DO	VP	
(PARTERY)

1	:	3000
vjezd	do	garáží	z	parteru

hranice	řešeného	území

vstupy	z	úrovně	parterupřímý	kontakt	s	parterem

okolní	situace

vstupy	nad	úrovní	parteru	(po	schodišti)okna	do	parteru	(parapet)

zastavěná	plocha

bez	kontaktu	s	parterem

LEGENDA

parter	na	soukromém	pozemku

vstupy	pod	úrovní	parteru
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SCHÉMA	TYPOLOGIE	OBJEKTŮ 1	:	3000
typ	objektu	B	(řadový	dům,	4-5	pater,	2	byty/patro) objekt	veřejné	vybavenosti:	služby objekt	veřejné	vybavenosti:	MŠ

typ	objektu	C	(deskový	dům,	7-8	pater,	7	bytů/patro) objekt	veřejné	vybavenosti:	penzion

typ	objektu	D	(bodový	dům,	5	pater,	4	byty/patro) objekt	veřejné	vybavenosti:	zdravotní	středisko

typ	objektu	A	(větrník,	garáže	v	přízemí,	5	pater,	4	byty/patro)

LEGENDA

A

B

C

D

E

SLUŽBY

PEN-
ZION

ZDR.	
ST.

KO-
TELNA

MŠ

typ	objektu	E	(rodinné	domy,	garáže	v	přízemí,	2	patra) obejkt	technické	vybavenosti:	kotelna

hranice	řešeného	území

okolní	situace
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4.1 širší souvislosti

Sídliště	Rohožník	přiléhá	k	vytížené	silnici	1/12	na	trase	Praha	–	Běchovice	–	

Újezd	nad	Lesy	–	Úvaly	–	Kolín.	Jedná	se	o	silnici	1.	třídy,	která	tvoří	podstatnou	

bariéru	ve	středu	území	Újezda	nad	Lesy.	Do	budoucna	se	počítá	s	přeložením	

silnice	do	nové	polohy	jižně	od	Rohožníku,	čímž	má	dojít	k	odstranění	zdlouhavé-

ho	průjezdu	obcí	a	k	přeměně	stávající	silnice	na	komunikaci	nižší	třídy	s	mož-

ností	zklidnění	dopravy.	Výstavba	přeložky	bude	navazovat	na	stavbu	silničního	

okruhu	kolem	Prahy	D0	511	Běchovice	–	D1.

Frekventovanou	příjezdovou	komunikací	je	ulice	Rohožnická	při	severozápadním	

okraji	sídliště,	do	západní	části	sídliště	je	frekventovaný	příjezd	také	ulicí	Zbýšov-

skou	skrz	rozvolněnou	blokovou	zástavbu.

Při	„vstupu“	do	území	Rohožníku	se	nachází	autobusová	otočka	se	zastávkami	

autobusů	směrem	na	Depo	Hostivař	a	linky	391	pokračující	po	Novosibřinské	dále	

na	Květnici.	

4.2 cyklotrasy a turistické trasy

Středem	sídliště	(ulicemi	Malešovská	a	Žárovická)	prochází	značená	cyklotrasa	

č.	8207	z	Březí,	která	do	území	vstupuje	po	cestě	z	Květnice	a	dále	pokračuje	ke	

Klánovickému	lesu.

K	otočce	autobusů	vede	žlutá	turistická	trasa	z	přírodního	parku	Klánovice	–	Či-

hadla.	Těsně	za	hranicí	východního	cípu	území	prochází	lesem	trasa	červená,	na	

kterou	za	ulicí	Na	Ladech	navazuje	naučná	Včelí	stezka	Úvaly	procházející	přírod-

ním	parkem	Škvorecká	obora	–	Králičina.

4.3 současný stav

Území	je	vymezeno	dvěma	hlavními	příjezdovými	komunikacemi	–	Novosibřin-

skou,	která	je	silnicí	první	třídy	ze	severovýchodu	a	Rohožnickou,	která	je	silnicí	

druhé	třídy	ze	severozápadu.	Obě	komunikace	jsou	hlavním	zdrojem	uživatelů	

přijíždějících	na	sídliště,	ulicí	Novosibřinská	přijíždějí	k	sídlišti	autobusy.	Hlavní	

zastávkou	je	Sídliště	Rohožník	v	autobusové	otočce,	řada	uživatel	také	přijíždí	na	

zastávku	Rohožnická	a	přicházejí	do	území	skrze	rozvolněnou	blokovou	zástavbu	

ulicí	Zlivská.	Ostatní	komunikace	v	území	jsou	třetí	třídy	a	slouží	k	obsluze	úze-

mí	především	jeho	obyvateli,	hlavním	cílem	obyvatel	z	širšího	okolí	je	zdravotní	

středisko	ve	středu	území.	Sídliště	je	dále	obsluhováno	obousměrnou	komunikací	

při	hranici	s	krajinou	–	ulicí	Žlebskou	a	Žehušickou.	Středem	území	pak	prochází	

obousměrná	Měšínská	a	jednosměrné	ulice	Malešovská	a	Žárovická.	Západní	

cíp	Rohožníku	je	pak	také	středem	průjezdný	jednosměrnou	komunikací	–	ulicí	

Žíšovská.	Ostatní	dopravní	plochy	slouží	příjezdu	k	jednotlivým	domům	a	k	nim	

přiléhajícím	parkovacím	plochám.	Pro	cyklodopravu	nejsou	v	území	realizována	

žádná	chráněná	řešení.

Z	hlediska	pěšího	pohybu	je	v	území	přítomná	řada	bariér	prostupnosti.	Typicky	

se	jedná	o	chybějící	vodorovná	značení	v	místech	křížení	komunikací		-	řada	jich	

v	posledních	letech	přibyla	podél	ulic	Žlebská	/	Žehušická,	ve	zbytku	území	ale	

často	nejsou	realizována,	např.	při	vjezdech	do	parkovacích	ploch.	Řada	přecho-

dů	má	nadměrnou	délku,	chybí	jim	bezbariérové	řešení	či	signální	a	varovné	prv-

ky.	Častou	bariérou	je	umístění	veřejného	osvětlení	do	středu	chodníku	(typicky	

podél	ulice	Rohožnická)	či	nedostatečná	průchozí	šířka	chodníku.

4.4 parkování

Původní	urbanistická	koncepce	navrhovala	parkovací	kapacity	podél	ulice	–	pře-

devším	v	zálivech	při	Žehušické	/	Žlebské,	dále	počítala	s	centrálními	většími	

parkovišti	(např.	při	křižovatce	Rohožnická/Malešovská	vedle	centra	občanské	

vybavenosti,	z	ulice	Žárovická	v	místě	dnešní	skautské	klubovny	a	policejní	stani-

ce	či	v	západním	cípu	v	prodloužení	ulice	Žlebská)	a	doplňovala	kapacity	a	parko-

vací	plochy	přiléhající	k	jednotlivým	domům.	Ve	veřejném	prostoru	bylo	umístěno	

přibližně	500	parkovacích	míst.

Oproti	původnímu	návrhu	ubylo	centrální	parkoviště	v	místě	Douglasky,	naopak	

přibylo	vedle	ubytovny.	Podél	Žlebské	/	Žehušické	došlo	ke	sloučení	některých	

ostrovů,	parkoviště	přiléhající	k	objektům	byla	často	rozšířena	a	jejich	kapacita	

navýšena.	Oproti	koncepci,	která	pravděpodobně	počítala	s	rovnoměrně	vyme-

zenými	plochami	na	kontejnery	na	odpad	se	popelnice	v	současnosti	ve	většině	

případů	dostaly	do	parkovacích	ploch	(typicky	podél	Žlebské/Žehušické).	Sku-

tečných	parkovacích	míst	v	rámci	sídliště	je	dle	analýzy	přibližně	765	(550	kol-

mých	a	215	podélných).	Reálný	počet	je	navýšen	o	stání	na	plochách	vjezdů	do	

garáží,	kde	podle	průzkumu	přes	den	parkuje	kolem	70ti	aut.		Problémem	sou-

časné	dopravy	v	klidu	je	její	nejasné	označení,	neuspořádanost,	rozprostřenost	ve	

všech	„vyšlých“	plochách	sídliště,	vysoká	míra	vyasfaltovaných	povrchů	–	jejich	

nepropustnost	a	nepřítomnost	stromů	či	jiných	vegetačních	prvků	v	rámci	parko-

vacích	ploch.	
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SCHÉMA	DOPRAVNÍHO	REŽIMU 1	:	3000
silnice	II.	třídy	-	obousměrná

silnice	III.	třídy	-	jednosměrná,	obousměrná

silnice	I.	třídy	-	obousměrná

LEGENDA

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha
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SCHÉMA	PĚŠÍCH	A	TURISTICKÝCH	
TRAS

1	:	3000
uzly	a	cíle	na	hlavní	pěší	trase	

turistická	trasa	-	červená

odhadovaná	vedlejší	pěší	trasa

uzly	a	cíle	na	vedlejší	pěší	trase

spojovací	pěší	trasa

rekreační	pěší	trasa

odhadovaná	hlavní	pěší	trasa

LEGENDA

turistická	trasa	-	žlutá

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha
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SCHÉMA	PID	+	CYKLOTRASY 1	:	3000
značená	cyklotrasa	8207

PID	-	autobusová	doprava,	linky	163,	211,	250,	391,	264,	262,	909

LEGENDA

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha



5 Vybavenost

stávající stav



25Koncepční rozvaha 
revitalizace sídliště Rohožník 

Rohožník	je	součástí	Újezda	nad	Lesy,	který	nedisponuje	žádným	centrálním	

veřejným	prostranstvím,	ale	z	hlediska	komerční	a	občanské	vybavenosti	je	v	

rámci	něj	důležitá	křižovatka	Staroújezdské/Staroklánovické	a	silnice	I/12.	Na	ní	

se	nachází	objekt	Lidlu	a	polyfunkční	objekt,	který	sdružuje	řadu	veřejných	funkcí	

včetně	Domu	dětí	a	mládeže,	knihovny	a	kavárny.	Místo	je	z	Rohožníku	vzdálené	

přibližně	25	minut	pěšky,	nebo	6	minut	veřejnou	dopravou	či	autem.	Co	se	týče	

komerční	vybavenosti	přímo	na	Rohožníku,	důležitou	úlohu	hraje	supermarket	

Albert	(i	pro	širší	okolí,	přes	pole	sem	docházejí	obyvatelé	Květnice).	Menším	

nákupům	potravin	pak	slouží	obchod	s	potravinami	na	Rohožnické	ulici.	V	cent-

rální	části	sídliště	se	nachází	řada	objektů	dle	původní	koncepce	koncipovaných	

pro	veřejnou	vybavenost.	U	autobusové	otočky	je	polyfunkční	objekt	s	centrálním	

polootevřeným	atriem,	ve	kterém	se	v	současnosti	nachází	Albert,	několik	obcho-

dů,	hospoda	a	kasino.	Na	vedlejším	pozemku	se	nachází	objekt	mateřské	školy	s	

oplocenou	zahradou,	která	terénně	stoupá	do	ulice	Malešovská.	Původně	byl	se	

školkou	půdorysně	identický	objekt,	který	se	nachází	kus	jižně	po	ulici	Měšínská,	

zamýšlen	jako	jesle	-	v	90.	letech	byl	však	přebudován	na	zdravotní	středisko.	

Dřívější	funkce	determinuje	současný	způsob	užívání	objektu,	kdy	se	do	jed-

notlivých	ordinací	vstupuje	převážně	z	exteriéru.	K	objektu	také	náleží	oplocený	

zelený	areál.	Se	střediskem	sousedí	pozemek	původní	kotelny	–	o	odkupu	tohoto	

objektu	se	v	současnosti	jedná	a	v	místě	se	zvažuje	změna	funkce	související	s	

veřejnou	vybaveností.	V	nově	vybudovaném	jednopodlažním	objektu	na	hranici	

lesíka	se	vstupem	z	ulice	Žárovická	se	kromě	základny	městské	policie	nachází	

také	klubovna	skautského	střediska	Douglaska.

Z	původního	vybavení	ve	veřejných	prostranstvích	dožívají	zpevněné	kulaté	

plácky,	někdy	doplněné	lavičkami.	Některé	z	nich	jsou	využívané	více,	často	jako	

pískoviště.	V	rámci	sídliště	lze	nalézt	řadu	květinových	záhonů	opečovávaných	

obyvateli,	typickými	zástupci	jsou	např.	zahrádka	mezi	domy	č.p.	1664	–	1667,	

nebo	zahrádka	v	zatáčce	Žárovické	ulice.	Řady	oživení	se	dočkala	oblast	v	rámci	

izolační	zeleně	na	západě	území	–	vzniklo	zde	nové	dětské	hřiště,	fitness	prvky,	

pumptrack,	veřejné	grilovací	místo	několik	květníků	určených	k	zahradničení.		Do	

budoucna	se	plánuje	také	park	na	západní	hranici	řešeného	území.

Sídliště	Rohožník	je	na	hranici	sídla	a	krajiny	a	disponuje	celou	řadou	rekreačních	

příležitostí.	Pás	izolační	zeleně	je	v	současnosti	převážně	ruderálního	charakte-

ru,	s	porostem	s	remízky,	stromy	a	keři.	V	některých	místech	(při	vyústění	cesty	z	

Květnice)	jsou	drobné	kopce	(vzniklé	pravděpodobně	ukládkou	zeminy	během	

výstavby)	využívány	pro	sáňkování	a	další	aktivity.
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SCHÉMA	FUNKČNÍHO	VYUŽITÍ 1	:	3000
zdravotní	středisko skautská	klubovna objekty	DI

MŠ penzion bydlení

potraviny	-	večerka kotelna umělecké	prvky	ve	vp

polyfunkční	objekt

LEGENDA

policie	ČR objekty	TI



6 Technická infrastruktura

stávající stav
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Stejně	jako	u	řady	sídlišť,	nekopíruje	na	Rohožníku	vedení	sítí	nadzemní	dopravní	

infrastrukturu,	ale	zasahuje	o	do	volných	zelených	ploch,	čímž	komplikuje	mož-

nost	jejich	úprav,	zejména	výsadby	stromnů	(problematická	z	tohoto	ohledu	je	

zejména	západní	část	sídliště).	

6.1 kanalizace

V	předmětné	oblasti	se	nachází	jednotná	kanalizační	síť	v	provozování	PVK	a.s.	

Předpokládané	stáří	kanalizační	sítě	je	40	let.		Obytné	domy	jsou	napojeny	jed-

notnými	kanalizačními	přípojkami	do	veřejné	jednotné	kanalizace,	tj.	přípojky	od-

vádějí	vody	jak	splaškové	tak	i	dešťové.	S	dešťovými	vodami	není	nijak	nakládáno	

-	ve	smyslu	vsakování	dešťových,	retenování	dešťových	vod	nebo	akumulování	

a	využívání	jako	zdroje	užitkové	vody.	Dešťové	vody	z	komunikací	jsou	odváděny	

uličními	vpustmi	do	jednotné	kanalizace,	taktéž	s	těmito	vodami	není	nijak	naklá-

dáno.

6.2 dešťové vody - možnosti vsakování

Dle	konzultace	na	firmě	Ochrana	podzemních	vod	s.r.o.	se	dle	geologických	map	

a	zkušeností	jeví	daná	lokalita	jako	nevhodná	pro	vsakování.	Hladina	podzemní	

vody	se	bude	nacházet	cca	2	až	2,5	m	pod	terénem,	horizont	je	tvořen	prachov-

cem,	křemencem,	břidlicemi.	Schopnost	vsakovaní	je	odvislá	od	míry	zvětrání	a	

množství	puklin.	Pro	další	stupně	studií	nebo	projektů	bude	nutné	pořídit	hydro-

geologický	průzkum	nebo	hydrogeologickou	rešerši.	

potenciál	v	nakládání	s	dešťovými	vodami:

-	 dešťové	vody	ze	střech	stávajících	objektů	akumulovat	a	využívat	dešťo		

	 vou	vodu	jako	zdroj	užitkové	vody	v	domech;	tato	varianta	předpokládá		

	 rekonstrukci	vodovodu	v	objektu	–	a	přidání	potrubí	užitkové	vody

-	 přepady	s	akumulačních	nádrží	zaústit	do	nové/navržené	dešťové	kanali-	

	 zace

-	 zpevněné	plochy	odvodnit	povrchově	do	příkopů,	průlehů	–	zvolit	povr-	

	 chový	vsak

-	 dešťovou	vodu	ze	zpevněných	povrchově	směřovat	k	novým	výsadbám		

	 (substrátové	výsadbové	skupiny)		

-	 navrhovanou	dešťovou	kanalizaci	zaústit	do	poldru	–	zemní	nádrž,	případ-	

	 ný	bezpečnostní	přepad	z	poldru	zaústit	do	stávající	jednotné	kanalizace,		

	 vhodná	výsadba	do	poldru/evapotranspirace	

-	 podzemní	vsakovací	objekty	nejsou	možné

Z	výše	napsaného	leze	vybrat	pouze	některá	opatření	–	pokud	by	bylo	finanč-

ně	a	majetkoprávně	náročné	jímat	dešťové	vody	z	objektů,	tak	je	možné	pouze	

nakládat	s	vodami	ze	zpevněných	ploch	–	komunikací	a	chodníků.	Je	nutné	zvolit	

povrchové	vsakování,	pokud	další	průzkumy	nebudou	příznivější.

6.3 vodovod 

V	předmětné	oblasti	se	nachází	veřejná	vodovodní	síť	v	provozování	PVK	a.s.	

Předpokládané	stáří	vodovodu	je	40	let.	

V	případě	rekonstrukce	povrchů	komunikací	je	nutné	ověřit	technický	stav	vodo-

vodní	sítě	a	v	nutných/požadovaných	úsecích	síť	obnovit.

6.4 plánované investice PVS a.s.

Ulice	Milešovská	–	v	současné	době	je	vybrán	dodavatel	na	obnovu	jednotné	

kanalizace	v	ulici	Milešovská

Ulice	Machovická	a	Žehušická	–	v	části	ulice	Machovická	a	Žehušická	se	plánuje	

obnova	vodovodu	a	kanalizace	vč.	napojení	na	vodovod	u	ulice	Novosibřinská
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SCHÉMA	VEDENÍ	SÍTÍ	TI 1	:	3000

plynovod	(VTL,	STL	1-3	bar,	NTL)

zdroj:	geoportal.cz

kanalizace	jednotná	(splašková,	srážková)

elektro	(silnoproud)

elektro	(slaboproud)

LEGENDA

vodovod,	teplovod	(pitná	voda)

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha



7. Zeleň

stávající stav
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7.1 analýza stavu zeleně

Zhodnocení	stavu	zeleně	v	rámci	prováděných	analýz		Koncepční	rozvahy	sídliště	

Rohožník		má	za	cíl			definovat	a	popsat	hodnotné	vegetační	prvky,	které			před-

stavují	základní	hodnoty		území	z	hlediska	zelené	infrastruktury.		

Definování	těchto	prvků	a	jejich	zanesení	do	podkladů	pro	další	projekční	práce	

nastavuje	limity	umístění	objektů	dopravní	a	technické	infrastruktury		a		vytváří	

předpoklady	pro	minimalizaci	jejich	poškození	.			Analýza	bude	dále	sloužit	pro	

nastavení	systematické	péče	o	území	s	podporou	jejich	rozvoje	a			stanovení	

plánu	péče	o	ně.	

V	rámci	analýzy	stávajících	vegetačních	prvků	je	základní	řešená	plocha	roz-

volněných	výsadeb	mezi	jednotlivými	objekty	relativně	homogenní	z	hlediska	

kvality	a	řešení	vegetačních	prvků,	z	toho	důvodu	je	popisována	souhrnně.	Z	této	

základní	plochy	jsou	v	rámci	analýzy	samostatně		vyčleněny	logické	funkčních	

celky,	které	mají	specifický	výchozí	stav	zeleně.	Mezi	samostatné	celky	patří:

	 	 Okolí	domu	obchodních	služeb	a	autobusové	točny	(DOS)

	 	 Zahrada	mateřské	školy	(MŠ)

	 	 Okolí	domu	zdravotnických	služeb	(DZS)

	 	 Okolí	kotelny	(KO)

	 	 Lesopark	(LP)

	 	 Zelený	pás	(ZP)

7.2  půdní a stanovištní podmínky

Nadmořská	výška:	 	 	 	 	 277	–	289	m	n.m.	

Klimatický	pás:	 	 	 	 	 mírně	teplý,	mírně	suchý

Výrobní	hospodářský	typ:	 	 	 	 řepařský

Vegetační	stupeň:	 	 	 	 	 dubový

Průměrná	roční	teplota	 	 	 	 9,4°C

Průměrný	roční	úhrn	srážek	 	 	 	 487	mm

Vegetační	období:	 	 	 	 	 více	než	165	dnů

Výrobní	hospodářský	typ:	 	 	 	 řepařský

Vegetační	stupeň:	 	 	 	 	 dubový

Průměrná	roční	teplota	 	 	 	 9,4°C

Průměrný	roční	úhrn	srážek	 	 	 	 487	mm

Vegetační	období:	 	 	 	 	 více	než	165	dnů

 

Půdní	podmínky	celého	území	byly	významně	ovlivněny	výstavbou	sídliště	v	

70.	-	80.		letech	20.	století.	Původní	půdní	horizonty	byly	plošně	přemodelová-

ny.	Na	většině	území	lze	očekávat	převrstvené	půdní	horizonty	a	navážky	tvořící	

tzv.	antropozemně	na	povrchu	ohumusované	vrstvou	ornice.		Navážky	budou	na	

většině	ploch	výrazně	zhutněné,	lokální	odlišnosti	budou	tvořeny	zejména	neho-

mogenností	navážkového	materiálu.		Vliv	zhutněných	navážek	na	stromové	patro	

je	patrný	jak	v	jeho	vzrůstu,	tak	v	kvalitě	prokořenění	a	s	tím	související	velikostí	

prokořeněného	prostoru	a	odolnosti	vůči	přísušku.	

	 Navážky	a	antropozemně	výrazně	přesahují	zastavěnou	plochu	a	to	jak	

do	lesního	porostu	(zde	ovlivňují	25%	celkové	plochy)	tak	směrem	do	velké	části	

přilehlého	zeleného	pásu,	kde	místy	definují	sukcesní	stádium	rozvoje	vegetace.		

7.3 zhodnocení stavu zeleně

V	rámci		analýzy	rozvolněné	zeleně	mezi		současnou	zástavbou	byly	na	základě	

vizuálního	hodnocení	vybrány	stromy,	které	lze	označit	za	dlouhodobě	perspek-

tivní		tj.	kosterní	dřeviny	pro	budoucí	projekční	práce	(viz.	tab.	1).	U	těchto	stromů	

je	z	hlediska	systémové	péče	nutné	zajistit	jejich	ochranu	během	dalších	pro-

jekčních	a	stavebních	etap.	Z	důvodu	prevence	poškození	při	umisťování	staveb	a	

návrhu	změny	uspořádání	dopravy	byly	stromy	zaměřeny	(v	třídě	přesnosti	III.)	a	v	

grafické	části	byly	vyznačeny	jejich	kořenové	zóny	dle	definice	uvedené	v	ČSN	83	

9061	ochrana	stromů,	porostů	a	vegetačních	ploch	při	stavebních	pracích.	

Definice	kořenové	zóny:	Kořenová	zóna	je	plocha	povrchu	půdy	pod	korunou	

stromu	vymezena	u	přirozených	tvarů	korun	obvodem	kruhu	s	poloměrem	o	1,5	

m	větším,	než	je	poloměr	půdorysného	průmětu	koruny;	u	sloupovitých	tvarů	se	

poloměr	půdorysného	průmětu	zvětšuje	až	o	5	m	v	závislosti	na	taxonu	nebo	stá-

ří	dřeviny.	Skutečný	tvar	KZ	mohou	upravovat	podzemní	bariéry	a	překážky,	které	

limitují	prokořenění	v	určitém	směru.	V	rámci	výstupů	koncepční	rozvahy	budou	

doporučeny	postupy	preventivní	ochrany	vybraných	stromů.

Kosterní	dřeviny	tvoří	většinou	dospělé	perspektivní	stromy	z	výsadeb	po	založe-

ní	sídliště	(stáří	do	50	let),	které	se	úspěšně	prosadili	ve	zhoršených	půdních	pod-

mínkách	po	dokončení	výstavby.	V	menší	míře	jsou	mezi	kosterní	dřeviny	zahrnu-

ty	i	stromy	dospívající	u	kterých	je	patrné,	že	z	hlediska	jejich	vitality	a	celkového	

stavu	mají	predispozice	dobrého	růstu	do	budoucna.	

Mezi	kosterní	dřeviny	byly	zahrnuty	i	kvalitní	jedinci	rodů	bříza	(Betula	spp.)	a	javor	

(Acer	spp.).	Zástupci	obou	těchto	rodů	mohou	být	v	případě	zhoršení	klimatu	

(opakování	suchých	a	horkých	period	jako	v	letech	2018	a	2019	výrazněji	ohro-
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ženy	suchem.	Z	tohoto	důvodu	je	jejich	zařazení	do	kategorie	hodnotných	dlou-

hodobě	perspektivních	stromů	podmíněno	průběhem	klimatu.	U	javorů	se	toto	

dotýká	zejména	vybraných	jedinců	javoru	klenu	(Acer	pseudoplatanus),	který	v	

městských	podmínkách	vykazuje	sestupný	charakter	odolnosti	vůči	urbánním	

podmínkám.	

Jak	je	patrné	z	grafu	1	je	druhové	složení	kosterních	dřevin	zastoupeno	relativně	

malým	množstvím	druhů	s	převládající	tradiční	lípou	srdčitou	(Tilia	cordata).	Výše	

zmíněné	břízy	a	javory	u	kterých	je	jejich	budoucí	role	kosterních	dřevin	závislá	

na	průběhu	klimatu	tvoří	dle	četnosti	druhou	nejčastěji	zastoupenou	skupinu.	

Ostatní	taxony	jsou	zastoupeny	do	pěti	kusů.		V	rámci	dalších	prací	je	nutné	re-

vidovat	udržitelnost	vybraných	kosterních	dřevin	vzhledem	k	trasám	stávajících	

sítí	technické	vybavenosti.		Z	hlediska	koncepční	studie	je	nutné	se	zaměřit	na	

zvýšení	diverzity	druhů	a		významné	zlepšení	stanovištních	podmínek	stromů	z	

hlediska	přípravy	prokořenitelného	prostoru.	

graf	1:	druhové	složení	individuálně	zachycených	kosterních	stromů

tab.	1:	kosterní	stromy	v	prostoru	rozvolněné	výsadby	mezi	domy.
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7.3.1 okolí domu obchodních služeb a autobusové točny (DOS)

Stav	veřejné	zeleně	vč.	stromového	patra	je	v	lokalitě	autobusové	točny	a	okolí	

domu	obchodních	služeb	spíše	podprůměrné	kvality	s	relativně	nízkým	dlouho-

dobým	potenciálem.		Na	dřevinách	je	patrný	vliv	výrazně	zhoršených	stanovišt-

ních	podmínek,	zejména	zhutněných	navážek	(zvláště	v	prostoru	parkově	upra-

vené	plochy	mezi	točnou	autobusu	a	prodejnou	potravin).	Kromě	stanovištních	

podmínek	se	na	celkovém	stavu	vegetačních	prvků	podepisuje	velmi	nízká	kva-

lita	péče	o	ně	a	nevhodná	technologie	jejich	zakládání.	V	tvorbě	zeleně	a	nových	

výsadbách	není	patrná	koncepce	vedoucí	k	určitému	cíli.

Mezi	perspektivnější	partie	stromového	patra	patří	skupina	borovic.	Ač	se	u	těch-

to	stromů	projevuje	přísušek	minulých	období,	je	možné	je	s	podmínkou	probír-

ky	(cca	50%	jedinců)	a	zlepšení	vláhových	podmínek	(přivedení	srážkové	vody)	

zapěstovat	v	dlouhodobě	perspektivní	porost.	

Další	perspektivní	porostním	porostem	je	skupina	listnatých	stromů		ve	vnitřní	

části	autobusové	smyčky.	Jedná	se	především		lípy,	javory	a	duby.	Skupina	vyka-

zuje	úspěšný	růst	pravděpodobně	z	důvodu	minimální	vrstvy	navážek	na	původ-

ních	půdních	horizontech.		

Potenciál	ostatních	stromů	včetně	stromů	v	parkově	upravené	ploše	je	nízký.	

Vybrané	stromy	lze	v	nové	úpravě	zachovat,	ale	nelze	očekávat	že	převezmou	

funkce	kosterních	dřevin.	Celá	nová	kostra	stromového	patra	je	nutná	v	této	

oblastí	znovu	založit	s	důrazem	na	přípravu	stanovištních	podmínek	–	zejména	

prokořenitelnosti	půdy.	

7.3.2 zahrada mateřské školy (MŠ)

V	prostoru	zahrady	mateřské	školy	převládají	v	současné	době	jehličnaté	stro-

my	až		na	výjimky	průměrné	kvality	bez	zásadnějších	kompozičních	vazeb.	Mezi	

hodnotnější	stromy	patří	skupina		borovic	těžkých	(Pinus	ponderosa)	v	západním	

rohu	zahrady.		

Z	hlediska	rozvoje	stromového	patra	doporučuji	výsadby	zaměřit	na	velkokorun-

né	listnaté	stromy,	které	vytvoří	stabilní	kostru	zahrady	do	budoucna.	

 

7.3.3 okolí domu zdravotnických služeb (DZS)

V	prostoru	okolo	domu	zdravotnických	služeb	je	nejhodnotnějším	vegetačním	

prvkem	lipové	stromořadí	při	západní	hraně	pozemku.	V	rámci	případných	sta-

vebních	úprav	by	měli	být	minimalizovány	aktivity	v	této	oblasti	a	u	stromů	by	

měla	být	zajištěna	adekvátní	udržovací	péče.	

Ostatní	výsadby	na	pozemku	jsou	zastoupeny	zejména	jehličnany	(smrky	a	boro-

vice).	Hodnotnější	skupinu	tvoří	borovice	v	jihozápadním	rohu	pozemku,	ostatní	

stromy	jsou	průměrné	hodnoty	a	do	budoucna	je	žádoucí	porosty	smrků	rozvol-

ňovat	či	omezovat	s	náhradou	za	vhodnější	dřeviny.	

7.3.4 okolí kotelny (KO)

V	prostoru	objektu	kotelny	patří	mezi	hodnotné	jedince	listnaté	stromy	(lípy	a	

dub)	při	východní	hraně	pozemku.	

Při	vhodné	pěstební	péči	(probírky)	lze	za	kosterní	považovat	i	skupinu	borovic	

v	severozápadním	rohu	pozemku,	která	vhodně	navazuje	na	skupinu	borovic	na	

lokalitě	DZS.	

7.3.5 lesopark(LP)

V	současné	době	lesní	porost	charakterizovaný	v	typologii	lesa	jako	chudší	kyselá	

hlinitá	doubrava	představuje	plochu	příměstského	lesa	s	významnou	rekreační	

funkcí	sloužící	pro	místní	obyvatele.	Cílové	složení	porostu	bude	tvořit	dominují-

cí	dub	(80%)	s	příměsí	habru,	lípy,	břízy.	V	porostu	lze	dále	využít	pro	krajinářské	

účely	a	zvýšení	diverzity	buky,	modříny	a	borovice.	

I	přes	velice	špatný	stav	porostu	jak	z	hlediska	jeho	kvality	tak	bezpečnosti	je	

prostor	významně	využíván	jako	spojnice	pro	pěší	tak	zároveň	jako	vycházkové	

místo.	Prostor,	jeho	cestní	síť	a	vybavenost	neodpovídá	jeho	využívání.		

Celý	prostor	lesního	porostu	se	dle	jeho	stavu	dá	rozdělit	na	čtyři	části	(LP	1	až	LP	

4)	které	se	odlišují	jak	kvalitou	a	stavem	porostu	tak	předpokládaným	způsobem	

managementu	v	návrhové	části.	

LP1 

Lesní	porost	bez	dlouhodobé	pěstební	péče,	základ	porostu	tvořili	modříny	a	

topoly.	U	obou	dřevin	dochází	k	rozpadu,		modříny	jsou	vlivem	absence	probírek	

přeštíhlené,		část	z	nich	odumírá.		Kostra	porostu	je	podprůměrné	kvality	s	roz-

padající	se	strukturou.	Porost	vzhledem	k	intenzitě	pěšího	využívání	nevyhovuje	

z	hlediska	požadované	provozní	bezpečnosti.	Celý	porost	je	neperspektivní	a	je	

nutná	jeho	celková	obnova.	V	podrostu	jsou	odrostky	dubů	a	habrů	(u	několika	

jedinců	přecházející	již	v	dospívající	jedince)	které	lze	využít	pro	založení	budoucí	

kostry	lesa.		Ve	středové	části	LP1	došlo	již	k	probírkám	a	odstranění	nevhodných	

dřevin.		Díky	těmto	zásahům	je	tato	část	otevřenější	a	doporučuji	tento	charakter	

ve	středové	části	lesoparku	podpořit	(vytvoření	nezalesněných	palouků.		Stře-



34Koncepční rozvaha 
revitalizace sídliště Rohožník 

dová	část	plochy	LP1	má	navíc	vlivem	půdních	podmínek	a	konfiguraci	terénu	

mokřadní	potenciál,	v	současné	době	se	zde	vyskytují	vlhkomilné	rostliny	(např.	

Juncus	spp.	Carex	spp.),	mokřadní	potenciál	a	přirozený	recipient	srážkových	vod	

z	blízkého	sídliště.	

 LP2

Plocha	LP2	je	tvořena	opět	zahuštěným,	nepěstovaným	porostem	s	přeštíhlený-

mi	modříny	a	staticky	nestabilními	topoly.	V	podrostu	hodnotné	semenáče	dubu,	

habru,	třešně	ptačí	a	semenáče	tisu.	Porost	LP	2	opět	nesplňuje	požadavky	na	

provozní	bezpečnost	vzhledem	k	intenzitě	pěšího	provozu.	U	porostu	je	nutná	

jeho	proměna	se	zachováním	odrostků	a	a	semenáčů	hodnotných	dřevin	(nutné	

zajisti	jejich	ochranu	před	okusem	zvěří	(lokálním	oplocením).

 

LP3

Opět	porost	převážně		výsadeb	modřínů	(zalesnění	navážek	po	dokončení	síd-

liště)	a	topolů	bez	pěstební	péče.	Topoly		vykazují	četné	polomy	a	modříny	jsou	

často	přeštíhlené	nestabilní.	Při	obnově	lze	částečně	využít	potenciálu	dubových	

a	habrových	semenáčů,	do	určitých	partií	je	možné	zvolit	dosadbu	buků.		

LP 4

Tvoří	nejstabilnější	část	porostu	výskytem	dospělých	dubů	a	menším	zastou-

pením	břízy.	Charakterem	se	nejvíce	podobá	cílovému	stavu	lesa.	Podrost	tvoří	

keřové	patro	a	odrostky	dubu.		Na	rozdíl	od	částí	LP	1	až	LP	3	se	dá	rychle	pře-

měnit	na	lesní	porost	s	převládající	rekreační	funkcí.		Terénní	konfigurace	v	čás-

tech	přiléhajících	k	sídlišti	(LP	2	–	LP	4)		tvoří	navážky	překrývající	původní	půdní	

horizonty.	Terénní	konfigurace	se	dá	dobře	využít	pro	povrchový	odvod	srážkové	

vody	z	přiléhající	zastavěné	části	sídliště.	

7.3.6  Zelený pás (ZP)

Zelený	pás	při	jižní	straně	řešeného	území	tvoří	vegetační	doprovod	přeložky	

silnice	I/12	související	s	dostavbou	silničního	okruhu	kolem	Prahy.	Zelený	pás	má	

význam	jek	ekologický	tak	krajinotvorný.	Z	hlediska	přirozené	vegetace	spadá	

do	mapovací	jednotky	Luzulo-albidae-Quercetum	(biková	doubrava).	Přirozená	

sukcesní	vegetace	je	v	řešeném	místě	významně	ovlivněna	antropozemí	navá-

žek,	místy	výrazně	zhutněných,		které	mají	vliv	zejména	na	rychlost	vlastní	suk-

cese	ale	i	na	reálné	druhové	složení.		Současný	potenciál	zeleného	pásu	spočívá	

zejména	v	sukcesní	vegetaci	která	mu	dává	určitý	charakter	a	vzhledem	k	vě-

kovému	stádiu	již	poskytuje	významné	ekologické	a	ekosystémové	služby.		Ze	

stromového	patra	převažují	nyní	pionýrské	druhy	dřevin	jako	jsou	břízy	(Betula	

pendula)	a	topoly	(Populus	tremula)		v	podrostu	se	sporadicky	objevují	cílové	

dřeviny	jako	duby	(Quercus	robur,	Quercus	petraea)		limitovaně	pak	borovice	lesní	

(Pinus	sylvestris).	Dále	jsou	zastoupeny	třešně	ptačí	(Prunus	avium),	jabloně	do-

mácí	(Malus	domestica)	a		ořešák	(Juglans	regia)		Z	keřového	patra	převládá	růže	

(Rosa	canina),	hloh	(Crataegus	laevigata)	a	třešeň	(Prunus	cerasifera)	S	porostem	

se	dá	pracovat	podporou	cílových	taxonů	(prosvětlováním,	ochranou	proti	oku-

su),	lokálním	výsevem	a	probírkami.	Nežádoucí	taxony	s	invazivním	potenciálem	

(zachycen	např.	javor	jasanolistý	Acer	negundo)	z	plochy	eradikovat.		Polostepní	

charakter	území	je	významný	z	hlediska	ochrany	ptactva	a	doporučuji	část	území	

vhodným	managementem	udržovat	v	existujícím	stupni	sukcese		(výrazně	rozvol-

něný	keřový	porost).		Území	má	rekreačně	edukativní	potenciál	s	nutností	dopl-

nění	cestní	sítě	a	další	vybavenosti.	

7.4  Potenciál rozvoje modrozelené infrastruktury

Celé	řešené	území	má	velmi	dobrý	potenciál	z	hlediska	řešení	v	systémech	MZI.	

Mírná	sklonitost	terénu	a	relativně	velké	veřejné	prostranství	s	vegetací	dávají	

dobrý	základ	pro	návrh	propojených	systémů	MZI.	Pro	odvod	srážkové	vody	je	

využitelný	recipient	povodí	Sibřinského	potoka	na	jižní	straně	řešeného	území		-	

odvodnění	přes	zelený	pás.	Směrem	na	sever	lze	pak	využít	plochu	lesoparku.		V	

území	je	velké	množství	nepropustných	zpevněných	ploch	která	lze	přebudovat	

na	propustná	(možnost	využití	dotačních	podpor),	prostory	mezi	domy	a	zejména	

okolí	komunikace	při	jižní	hraně	řešeného	území	dávají	potenciál	výsadby	stro-

mů	propojených	se	systémy	HDV.		Kromě	mikroklimatických	funkcí	a	zastínění	je	

žádoucí	snížení
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VÝKRES	STAVU	ZELENĚ	V	
ÚZEMÍ

1	:	2500

LEGENDA

čísla	stromůxx

porosty

hranice	částí

šrafa	stromu

koruna	stromů

střed	stromu

cesty_lesoparku

kořenová	zóna	stromu

plocha	lesoparku	LP	1

plocha	lesoparku	LP	2

plocha	lesoparku	LP	4

plocha	lesoparku	LP	3

hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha



8. Výkres veřejně přístupných ploch a prostupnosti 1 : 2500

stávající stav
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STÁVAJÍCÍ	SITUACE 1	:	2500

LEGENDA

chodník

silnice,	komunikace

hranice	řešeného	území

izolační	zeleň,	remízek

vchody	do	objektů

zastavěná	plocha	v	území

travnaté	plochy

vrstevnice	-	1m

pěší	trasy

herní	hřiště,	přístupové	cesty

plocha	pole

pumptrack

kontura	oplocených	areálů



9. Problémy a hodnoty stávajícího stavu území
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KONCEPČNÍ ROZVAHA SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK - ANALYTICKÁ ČÁST
Tabulka problemů a hodnot

Oblast I. - točna autobusu
č. Popis problému -
 I.1 nepřehlednost celé situace točny autobusu (jedná se o potenciální vstup do sídliště, o těžiště území) 

 I.2
do prostoru točny - potenciálního vstupu do sídliště a těžiště území - se orientuje zadní zásobovací strana centra 
občanské vybavenosti, která je morfologicky utopená pod úroveň točny a  s prostorem vůbec nekomunikuje  

 I.3
objektový/technický smog (v oblasti se nachází trafostanice, kiosek - bývalé Potraviny, Večerka, zázemí pro řidiče 
autobusu, zídka)  

 I.4 O různorodost povrchů 

 I.5 zastávky autobusu jsou v havarijním stavu, rozměry a kapacita jsou nedostačující, prostor pro čekání nekomfortní  

 I.6 O odpadové hospodářství a částečně prvky TI v  neutěšeném stavu 
 I.7 O nedefinovatelná a zanedbaná zeleň
 I.8 blízkost dopravní tepny Novosibřinské - těžko překonatelná bariéra
 I.9 chybí přehledná návaznost zastávky na strukturu sídliště

Oblast II. - lesík
č. Popis problému -

 II.1
vstupy do lesíku jsou špatně rozpoznatelné, dominují jim objekty dopravní infrastruktury a nejsou dobře navázány na 
strukturu sídliště 

 II.2 špatně rozpoznatelná a neudržovaná cestní propojení
č. Popis hodnoty +
 II.1 pěší propojení, cestičky, místy drobné lavičky
 II.2 lesík je vhodný na běhání, venčení psů, procházky
 II.3 oddělení hluku od Novosibřinské ulice - hlavní dopravní tepny 

Oblast III. - blok řadových domů – ulice Machovická, Žehušická
č. Popis problému -
 III.1 hluk z blízkosti dopravní tepny Novosibřinské  
 III.2 O rozsáhlé nevyužívané plochy parkování 
 III.3 O nevhodně a neuspořádaně umístěné kontejnery na odpad 
č. Popis hodnoty +
 III.1 příjemné měřítko zástavby (parter + dvě podlaží bez nástavby) 
 III.2 oddělení od Novosibiřské plochou lesíku 
 III.3 návaznost na krajinu a blízkost značené turistické trasy

Oblast IV. - otevřený blok
č. Popis problému -
IV.1 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
IV.2 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
IV.3 O auta parkují před garážemi
č. Popis hodnoty +
 IV.1 zeleň uvnitř bloku
 IV.2 kontakt s lesíkem, výhledy na protější remízek, výhledy do krajiny 

Oblast V. - otevřený blok
č. Popis problému -
V.1 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
V.2 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
V.3 O auta parkují před garážemi
č. Popis hodnoty +
 V.1 kontakt s lesíkem, výhledy na protější remízek, výhledy do krajiny, zeleň uvnitř bloku
 V.2 O pokusy o vlastní komunitní zahrádky 

Oblast VI. - otevřený blok
č. Popis problému -
VI.1 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
VI.2 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
VI.3 O auta parkují před garážemi
VI.4 předprostory skautské klubovny nekomunikují s okolím
č. Popis hodnoty +
 VI.1 O velmi dobrá zahradnická iniciativa, udržovaná zahrádka s pestrým druhovým zastoupením  

 VI.2 O
drobné pískoviště, posezení na kulatých pláccích, lavičky prolézačky, kontakt s lesíkem, výhledy na protější remízek, 
výhledy do krajiny 

 VI.3 přítomnost skautské klubovny

Oblast VII. - otevřený blok
č. Popis problému -
 VII.1 zídka pro placená parkovací stání - objektový smog 
 VII.2 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
 VII.3 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
 VII.4 O auta parkují před garážemi
č. Popis hodnoty +
 VII.1 O zahradnická iniciativa před kratší stranou traktu (záhony, květiny)  
 VII.2 propojující cestička podél plotu skautské klubovny (23. skautské středisko)  

Oblast V. - otevřený blok
č. Popis problému -
V.1 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
V.2 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
V.3 O auta parkují před garážemi
č. Popis hodnoty +
 V.1 kontakt s lesíkem, výhledy na protější remízek, výhledy do krajiny, zeleň uvnitř bloku
 V.2 O pokusy o vlastní komunitní zahrádky 

Oblast VI. - otevřený blok
č. Popis problému -
VI.1 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
VI.2 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
VI.3 O auta parkují před garážemi
VI.4 předprostory skautské klubovny nekomunikují s okolím
č. Popis hodnoty +
 VI.1 O velmi dobrá zahradnická iniciativa, udržovaná zahrádka s pestrým druhovým zastoupením  

 VI.2 O
drobné pískoviště, posezení na kulatých pláccích, lavičky prolézačky, kontakt s lesíkem, výhledy na protější remízek, 
výhledy do krajiny 

 VI.3 přítomnost skautské klubovny

Oblast VII. - otevřený blok
č. Popis problému -
 VII.1 zídka pro placená parkovací stání - objektový smog 
 VII.2 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
 VII.3 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
 VII.4 O auta parkují před garážemi
č. Popis hodnoty +
 VII.1 O zahradnická iniciativa před kratší stranou traktu (záhony, květiny)  
 VII.2 propojující cestička podél plotu skautské klubovny (23. skautské středisko)  

Oblast VIII. - otevřený blok
č. Popis problému -
 VIII.1 O nadbytečné asfaltové plochy 
 VIII.2 O přerušené chodníky při vjezdech na parkoviště
č. Popis hodnoty +
 VIII.1 O zahradnická iniciativa před kratší stranou traktu (záhony, květiny)  

Oblast IX. - otevřený blok
č. Popis problému -
 IX.1 O rozsáhlé vyasfaltované plochy, chybí prvky zeleně
 IX.2 O chybí kontakt budov s parterem, v přízemí jsou vjezdy do garáží, vstupy vyvýšené
 IX.3 k zastávce vede vyšlapaná cestička - chybí přehledné napojení
 IX.4 chybí znatelný vstup do lesíku

 IX.5 O
rozsáhlé vyasfaltované plochy při vstupu do školky, auta parkující přímo před vstupem, chybí reprezenativní 
předprostor

 IX.6 O přerušené chodníky při vjezdech na parkoviště
 IX.7 chaotické parkování před č.p 1650
 IX.8 O nevhodně a neuspořádaně umístěné kontejnery na odpad v prostoru vozovky
č. Popis hodnoty +
 IX.1 O drobné zahradní iniciativy na okraji nebo uvnitř bloku  

 IX.2
středem bloku, podél areálu mateřské školky vede drobná cestička, která funguje jako zkratka lidem co jdou od 
zastávky autobusu 

 IX.3 blízkost lesíku
 IX.4 zelený areál školky

Oblast X. - otevřený blok – ulice Žárovická, Rohožnická, Malešovská
č. Popis problému -

 X.1
převážně slepá fasáda objektu veřejné vybavenosti - do ulice Žárovická se otevírá pouze vstupem do místní 
hospody

 X.2
do prostoru točny - potenciálního vstupu do sídliště a těžiště území - se orientuje zadní zásobovací strana centra 
občanské vybavenosti, která je morfologicky utopená pod úroveň točny a  s prostorem vůbec nekomunikuje  

 X.3 na straně k ulici Rohožnická se rozkládá velké parkoviště k Albertu bez přítomnosti skupiny stromů 

 X.4
na straně k Pensionu Rohožník v ulici Malešovská je obousměrná ulice s maximální rychlostí 30 km/h - netvoří 
adekvátní předprostor před budovou veřejné vybavenosti a Albertu

 X.5 O objektový, technický i stavební smog kolem celé budovy veřejné vybavenosti a Albertu
 X.6 stromy chybí i podél ulice Rohožnická 
č. Popis hodnoty +
 X.1 na dohled od Albertu je umístěn památník obětem II. světové války a plastika situace sídliště Rohožník  

 X.2 budova, ve které je v současnosti Albert, počítá s různorodým využitím a orientuje se do parteru otevřeným atriem

TABULKA	PROBLÉMŮ	A	HODNOT
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TABULKA	PROBLÉMŮ	A	HODNOT

Oblast XI. - otevřený blok – ulice Malešovská; ulice Měšínská, ulice Malotická
č. Popis problému -
 XI.1 O vstupní prostranství před centrálně umístěnými domy jsou tvořená pouze parkovišti
 XI.2 O chybí kontakt budov s parterem z důvodu umístění garáží v přízemí
 XI.3 O rozsáhlé vyasfaltované plochy před vstupními prostranstvími domů, chybí prvky zeleně
 XI.4 auta parkují před garážemi (před objektem č.p. 1647 - 1649 dplpnce ve dvou řadách podélně)
 XI.5 přerušené chodníky při vjezdech na parkoviště
č. Popis hodnoty +
 XI.1 O drobné pískoviště, posezení na kulatých pláccích, lavičky prolézačky 
 XI.2 morfologické úrovně terénu – na horním konci/svahu – výhled do krajiny  

Oblast XII. - otevřený blok – ulice Měšínská, Žlebská, Žíšovská
č. Popis problému -
 XII.1 málo stromů v parku, málo stromů v ulici Žíšovská - vedení sítí TI?  

 XII.2 O
partery směrem do vnitrobloku jsou zavřené, do ulice rozsáhlé vyasfaltované plochy před vstupními prostory - 
vjezdy do garáží

 XII.3 O odpadové hospodářství je umístěno do vymezených ploch/prostor, ale pouze na asfaltových blocích 

 XII.4 nevkusné pomalování trafostanice na okraji sídliště - objekty technické infrastruktury se příliš uplatňují ve VP

 XII.5
ulice Žíšovská - rozsáhlým prostranstvím mezi domy naprosto dominuje dopravní infrastruktura - rozsáhlé 
vyasfaltované plochy, parkování, vjezdy do garáží…

č. Popis hodnoty +

 XII.1
uvnitř bloku příjemné měřítko domů (větrníků) - členitý prostor vp, různorodý parter vp díky domům (na jedné straně 
garáže, na druhé straně zelený parter, okna domů níže než u jiných domů, pouze na jedné straně zvýšený parter) 

 XII.2
uvnitř bloku - udržované cesty, dobře využitý prostor pro hru (dětská hřiště, namalované dětské hry, dětská 
pískoviště o ohrádkou, prolézačky 

 XII.3 dobře využitá morfologie terénu pro vp 

 XII.4
okraj sídliště - blízkost Rákosníčkova hřiště, basketbalového hřiště, pumptracku a okrajových valů směrem do 
krajiny 

 XII.5 dětská, basketbalová hřiště

Oblast XIII. - otevřený blok – ulice Rohožnická, Žíšovská
č. Popis problému -

 XIII.1 O
směrem do vnitrobloku je situace kolem domu velmi neutěšená (mnoho asfaltové plochy, téměř veškerý vp je 
obětovaný pro automobily, nevhodně umístěné kontejnery na odpad) 

 XIII.2 velmi málo stromů 
 XIII.3 O parkovací stání před garážemi 
č. Popis hodnoty +
 XIII.1 směrem ven mají domy velkou předzahrádku  
 XIII.2 O v předzahrádkách se objevují malé individuální zahrádky, a záhony  
 XIII.3 příležitosti k posezení, dobrý poměr stromů 

Oblast XIV. - otevřený blok – ulice Rohožnická, Měšínská
č. Popis problému -
 XIV.1 O velké plochy pro parkování (zejména při vstupních plochách centrálně umístěných domů)
 XIV.2 O nevhodně umístěné kontejnery na odpad v příliš exponované poloze 
 XIV.3 chybí reprezentativní předprostor před zdravotním střediskem 
č. Popis hodnoty +
 XIV.1 O torzo kulatých prostranství s lavičkami  
 XIV.2 areál zdravotního střediska v zeleni
*O Obecné problémy a hodnoty
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VÝKRES	HODNOT	V	ÚZEMÍ 1	:	2500

X.0

X.0

LEGENDA

hranice	řešeného	území

zastavěná	plocha

vrstevnice	-	1m

značka	-	obecná	hodnota

značka	-	Hodnoty
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VÝKRES	PROBLÉMŮ	V	
ÚZEMÍ

1	:	2500

LEGENDA

hranice	řešeného	území

zastavěná	plocha

vrstevnice	-	1m

značka	-	obecný	problém

značka	-	Problémy

X.0

X.0



10 Majetkoprávní vztahy
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SCHÉMA	MAJETKOPRÁVNÍCH	
VZTAHŮ

1	:	3000
Obce	ČR	(Město	Úvaly) Fyzické	osoby

Vlastnictví	státu	(Lesy	ČR,	České	dráhy)

Podílnictví	dvou	a	více	subjektů

Hlavní	město	Praha

LEGENDA

Tuzemske	právnické	osoby hranice	řešeného	území

okolní	situace

zastavěná	plocha



Platný územní a připravovaný 
metropolitní plán
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ÚZEMNÍ	PLÁN 1	:	3000

LEGENDA
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METROPOLITNÍ	PLÁN 1	:	3000



Hluková mapa
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HLUKOVÁ	MAPA	-	DEN	 1	:	3000
70-75 45-50

60-70 40-45

55-60 35-40

75	a	více

LEGENDA	(dB)

50-55 hranice	řešeného	území

zdorj:	www.	geoportal.cz

okolní	situace

zastavěná	plocha


