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Všechna práva vyhrazena. 

Bez písemného souhlasu majitele autor-
ských práv nelze tuto PD kopírovat ani jinak 
šířit. Informace z tohoto projektu mohou být 
použity pouze v souvislosti s tímto projek-
tem. 

V případě, že bude třeba provést jakékoliv 
změny v tomto dokumentu, jediným autori-
zovaným subjektem k těmto úkonům je au-
tor návrhu.

Jakékoliv další změny projektu v dalších 
fázích nelze činit bez souhlasu autora. 

Tato dokumentace nezahrnuje dodavatel-
skou dílenskou dokumentaci. Rozsahově 
se jedná o studii. Větší podrobnosti budou 
doplněny v dalším stupni projektové doku-
mentace.



STUDIE REKONSTRUKCE ULIC STARÁ PRAŽSKÁ JARNÍ KRÁTKÁ VELKÉ CHVALOVICE

Kontext

Řešené území se nachází v Severozápadní části obce Velké Chvalovice. Jedná se o nejstarší část zástavby v obci vůbec.
Tomu odpovídá historická urbanistická struktura,  vyznačující  se kompaktní  zástavbou s šířkově limitovaným profilem
uličního prostoru.

Jižní část řešeného území je uvozena hasičskou nádrží s přilehlým prostranstvím. Společně vytváří tento celek veřejný
prostor se specifickým intimním charakterem.

Stávající  stav  veřejných  prostor  se  vyznačuje  absencí  jakéhokoliv  řešení  povrchů.  Sítě  v  území,  včetně  veřejného
osvětlení, jsou zavedeny. Chybí dešťová kanalizace.

Koncepce

Základní koncepce spočívá především v členění daného prostoru z funkčního hlediska tak, aby;

/ Veškeré nové zpevněné plochy odpovídaly své funkci a respektovaly dopravní režim.
/ Bylo vyřešeno hospodaření s dešťovou vodou.
/ Úprava povrchů přirozeně navazovala na stávající zástavbu a posilovala její genius loci.

Každá ulice je vyspádovaná do středu, který tvoří kamenný žlab s lokálně umístěnými uličními vpustmi. Tuto středovou
linii lemují po každé straně asfaltové pruhy, poskytující pohodlný povrch pro cyklisty i místní obyvatele. Ty jsou lokálně
přerušeny  obdélníkovými  vjezdy  z  kamenných  kostek.  Jejich  dotažení  ke  středu  ulic  umožňuje  změnu  povrchu
upozorňující na vjezdy a na omezeném prostoru tak přispívá k bezpečnosti dopravy.

Pruh u hrany zástavby tvoří  buďto dlažba ze žulových odseků kladených na divoko (před domy) Nebo štěrkový zá-
hon s odolnou výsadbou (před ploty). Takto logicky a funkčně poskládaná mozaika tvoří ve finále tvoří pohledově zajímavý
materiálový koberec, který v důsledku kvalitativně pozdvihuje stávající zástavbu o odpovídá pobytovému charakteru ulic.

Zvláštní kapitolou je navržená úprava hasičské nádrže. V současné době není řešen samostatný pohyb chodců přes most
v ulici Ke Hřišti, to znamená absentující pěší propojení celé severní části obce. Zároveň není plně využit potenciál vodní
plochy jako městotvorného prvku ve veřejném prostoru. Jednoduchou rekonstrukcí obvodových zdí nádrže, doplněním
postupných  terasovitých  stupňů  se  vyřeší  její  zpřístupnění  a  zprůchodnění  ulice  Ke  Hřišti  při  současném  zvýšení
bezpečnosti. Z důvodu vyřešení výškového rozdílu je pochozí chodníková hrana nádrže oddělena od komunikace nízkou
opěrnou kamennou zdí s integrovaným veřejným osvětlením. Povrch okolí nádrže je tvořen prorůstavými nášlapnými
kameny s vhodnou krajinářskou úpravou, jež bude předmětem dalších fází projektu.

V ulici Ke Hřišti bude doplněn nový chodník, spojující novou zástavbu na severu obce, sportovní areál s plánovaným
parkovacím terminálem a především řešené území se středem obce Velké Chvalovice. Tím dojde fakticky k propojení
kompletní pěší a cyklo infrastruktury v této části obce fakticky až do Peček a dále. Podél chodníku je plánována alej,
druhová specifikace bude vypracována dle podrobného krajinářského projektu v navazující projekční fázi.

Ulice Krátká na východní straně není přímo napojena na kompaktní celek ulic Stará, Pražská a Jarní. Tato ulice bude
obsluhuvat nově vznikající zástavbu na severu obce, dá se zde očekávat i do budoucna vyšší intenzita dopravy. I proto je
navržena v jiném dopravním režimu, který počítá s odděleným pohybem vozidel a chodců.

Dopravní řešení

Stávající stav je neutěšený, dopravní režim nebyl v době zpracování studie stanoven. Vzhledem k charakteru zástavby je
navrženo v rámci ulic Stará Pražská Jarní v režimu obytné zóny, V ulici Krátká pak zóna tempo 30.

Obytná zóna - kromě dopravního značení je vjezd do zóny uvozen změnou materiálu. Uliční profil vychází z logického
dělení povrchů popsaných v koncepci. Šířka silničního pruhu je 3,5 m, fakticky je však využit celý uliční profil v případě
nutnosti  vyhnutí  se  protijedoucích  vozidel.  Vzhledem  k  nízké  intenzitě  dopravy  není  navržen  jednosměrný  provoz.
Prověření směrovosti provozu bude nicméně předmětem navazující fáze PD.

Z  důvodu  limitovaného  prostoru  je  počítáno  s  parkováním  obyvatel  na  výhradně  vlastních  pozemcích.  Zřízení
návštěvnických parkovacích stání je počítáno v navazující investici na severovýchodě řešeného území v docházkové
vzdálenosti – přírodní parkovací terminál u hřiště. Studie zároveň nevylučuje zřízení jasně definovaných návštěvnický
parkovacích stání přímo v prostoru ulic, vhodnost jejich umístění je nutné prověřit v navazujících projekčních stupních.

V ulici Ke Hřišti bude doplněn nový chodník, čímž dojde k propojení chodníkové sítě v této části obce. Samotná ulice není
předmětem studie a dopravní režim zde zůstává beze změny, pouze dojde ke zřízení 2 přechodů pro chodce.

Materiály a povrchy

historická struktura a urbanistická kompozice tvoří přirozenou kulturní hodnotu lokality. V souladu se zachováním těchto
hodnot  je  navrženo  použití  tradičních,  trvanlivých  materiálů  ve  vhodné  kombinaci  se  současnými  povrchy.  Veškeré
povrchy jsou navrženy s ohledem na jejich funkční význam v prostoru.

Změna materiálů v rámci ulic přispívá ke zklidnění dopravy. S ohledem na různé funkce v prostoru počítáme s využitím
těchto materiálů;

Vjezdy a vjezd do obytné zóny, zvýšené prahy - kamenná kostka 8/10. Město v současné době disponuje velkou deponií
těchto kostek, pro realizaci projektu tak může využít vlastní, recyklovaný materiál.

Pruhy v rámci obytné zóny – živičný povrch. Pro zachování pohodlnosti užívání a jasného oddělení jednotlivých ploch
počítáme s vytvořením živičných pruhů. Menší šíře pruhů umožňuje použití méně rozměrné a hmotné techniky během
výstavby, čímž se snižuje riziko případného statického narušení okolních budov.

Lem kolem zástavy v rámci obytné zóny – žulové odseky kladené na divoko

Veškeré obruby – štípaný krajník, žulové kostky 15/17.

Okolí hasičské nádrže – nášlapné kameny velkoformátové, např. rula. V místě chodníku budou spáry vyplněny maltou do
hladka, na zbylém prostoru budou spáry ponechány jako prorůstavé.

Opěrné zdi – např. rigolový regulační kámen

Vyhrazené chodníky pro pěší - kamenná kostka štípaná 4/6.

Zábradlí – ocelové pozinkované kce opatřené dvousložkovým nátěrem, antracit

Lávky, sedací paluby – odolnější dřevina, např sibiřský modřín

Hospodaření s dešťovou vodou a řešení zeleně

Provozovatelem  infrastruktury  ve  vlastnictví  města  je  společnost  Pečecké  služby  s.r.o.  Zájmové  území  je  nyní
odkanalizováno jednotnou kanalizací. Jak odpadní, tak část dešťových vod z objektů je podle všeho svedena do této
kanalizace.

V rámci  rekonstrukce navrhujeme zřízení  samostatné dešťové kanalizace svedené do retenčního vsakovacího obje-
ktu s přepadem umístěného v rámci parkové úpravy v jižní části území,  přímo navazující na rameno Chvalovického
potoka a hasičskou nádrž. Variantně je možné dešťovou vodu ze střech objektů svést do akumulační nádrže a dále vyu-
žít. Z hlediska možného využití dešťových vod je nutné upřesnit plochy pro zálivku, případně očistu uličního prostoru
včetně frekvence.

V  rámci  navazující  dokumentace  je  nutné  provést  hydrogeologický  průzkum,  určit  vsakovací  poměry  a  zpracovat
podrobnou dokumentaci hospodaření s dešťovou vodou dle požadavků investora.

V další projektové fázi bude také vypracován samostatný krajinářský projekt řešení zeleně. Navrhujeme nové stromo-
řadí v ulici ke Hřišti,  Vícekmenné dřeviny v okolí hasičské nádrže, štěrkové záhony s odolnou výsadbou. Dále suku-
lenty ve spárách nášlapných kamenů, případně vhodná úprava travnatých povrchů v prostoru „návsi“.

Anotace

Návrh rehabilituje celé území, navrací mu a posiluje jeho historickou identitu. Zároveň vytváří příjemné a funkční prostředí
pro obyvatele území, přičemž řeší stávající nedostatky: nevyřešené hospodaření s dešťovou vodou, absence jakéhokoliv
dopravního řešení, vytvoření základních předpokladů pro důstojné užívání prostoru vůbec. Rytmické dělení dopravního
prostoru je v souladu s požadavky na řešení obytných zón a na omezeném prostoru jasně definuje význam a způsob užití
jednotlivých ploch. Velký důraz je kladen na napojení území na okolní dopravní infrastrukturu a plánované investice.
Studie řeší území komplexně, včetně kultivace stávající hasičské nádrže a její zapojení do veřejného prostoru.
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