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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
B.1.1  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně 
 
Navržené úpravy nejsou změnou dokončené stavby ani se nedotýkají úprav kulturních 
památek a nejsou v památkové rezervaci či památkové zóně. 
 
Nástin vývoje obce 
Obec Slivenec vznikla na hraně údolí potoka Vrutice při důležité cestě z jihozápadu do 
Prahy. Cesta, hrana údolí a prameniště potoka byly hlavní determinanty vývoje obce. Obec 
se mohla rozvinout pouze na jednu stranu od cesty, na opačné je sráz údolí. Mimo cestu nad 
prameništěm byl umístěn kostel jako svorník obce. Samotná zástavba pak vznikla, 
nepočítáme-li nejstarší vývoj do založení kostela Všech svatých ve 13. století, nejprve po 
obvodě trojúhelníku - cesta a spojnice cesty s kostelem okolo prameniště. V centru pod 
kostelem pak v prameništi vznikl návesní rybník. Výše nad kostelem a nad spojnicí obou 
cest pak leží dvůr křížovníků – hlava obce. Jádro Slivence si v dalším vývoji udrželo 
výraznost. Bylo vyplňováno, tak jak bylo ve vsích běžné, ale zůstalo čitelné, neboť novodobé 
etapy od konce 19. století jsou zakládány schematicky a nemají živost a malebnost centra. 
 
Analýza historických dokladů 
Z historických fotek a map jsou odhadnutelné změny, kterými prošlo řešené území centra 
obce. 
 Změny doznal návesní rybník. Na historických fotkách je patrná jeho výrazně větší 
velikost a nezpevněný severní a západní břeh. Kvalita vody v rybníku, i menší nároky 
tehdejších obyvatel, umožňovaly i koupání v něm. Později, zřejmě s úpravou silnice, dochází 
k vytvoření severní kamenné nábřežní zdi. V ní byl ponechán otvor pro vyústění pramene z 
prostoru před školou. Někdy v druhé polovině minulého století je rozsah vodní plochy 
zmenšen tak, že byly vytvořeny rovné stěny severní a západní a prostor za nimi, i k původní 
nábřežní zdi, byl zaplněn navážkou. Nakonec v nedávné době byl rybník kultivován 
odstraněním poléhavých jehličnatých keřů a obou zmíněných zídek na severu a západě. 
Břeh byl v této části zvlněn a zajištěn gabionovými stěnami. Hrázové stěny byly opraveny a 
obezděny z lomového kamene. Bylo vyměněno zábradlí. 
 K výrazné změně došlo v dnešním prostoru před školou. Původně, odhadem od 
18.století, vedle dnešní pumpy stálo malé domkářské obytné stavení. Přístup k nové budově 
školy, pro kterou se již nenašlo přímé místo v prostoru návsi, tak byl od silnice mezi tímto 
domkem a dnešním domem firmy Schäffer. Tomu odpovídala i orientace vstupu do školního 
areálu směrem k tomuto přístupu. Následně ale byl tento přístup zaplněn pomníkem padlých 
z 1 světové války. Možnost jeho umístění byla dána i existencí druhé, byť do té doby zřejmě 
méně důležité přístupové cesty ke škole z druhé strany domku. Tomu se přizpůsobil i vstup 
do školního areálu. Nakonec došlo ke zbourání domku. V prostoru zbyla pouze pumpa. 
 Odlišná byla i původní poloha Husova pomníku. Jeho počáteční umístění bylo před 
obecním úřadem. Tomu odpovídal i název prostoru - Husovo náměstí. V blíže neurčené 
době byl přemístěn na méně výrazné místo do travnaté plochy z druhé strany obecního 
úřadu. 
 Zásadní změnu doznala ve Slivenci zeleň. Nejstarší fotky jsou z přelomu století, 
neznáme tedy původní úpravu centra obce. Ze srovnání s jinými obcemi je pravděpodobné, 
že stromy byly zejména na hrázi rybníka a v kostelní zahradě (dříve hřbitov). Všechny 
budovy byly zřetelně viditelné, stromy je nestínily. Celek centra byl přehlédnutelný. Následně 
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s obecným rozvojem okrašlovacích spolků dochází k masivní výsadbě stromů v centru obce. 
Výsadba stromů pokračovala i za 1. republiky po zřízení pomníku padlým a výstavbě 
nábřežní zdi rybníku. Při výstavbě nábřežní zdi byly původní stromy u rybníka vykáceny a 
nahrazeny novými na zvýšené niveletě. Výsadba zeleně pak pokračovala i po 2. světové 
válce a to chaoticky bez jasného plánu. 

Zajímavý pohled skýtá historický pohled směrem z kopce Trpec nad Velkou Chuchlí. 
Je na něm patrná původní malebná situace obce v mírné sníženině při prameništi Vrutice a 
přitom na hraně údolí tohoto potoka. Novou dobu zatím ohlašují pouze nová silnice - 
serpentina dolů k Chuchli. Tehdejší silnice působí přívětivě, spíše zdůrazňují reliéf krajiny 
než by jej přehlušovaly. Následující výstavba bohužel tuto výraznou situaci obce smazala. 
Fotografie jsou součástí zpracované Studie. 
 

 
 
Přírodní determinanty 
Pro Slivenec je jedinečná poloha nad údolím, která umožňuje výhledy na údolí Vltavy. 
Bohužel je patrná z běžného horizontu pouze ve výhledu od úřadu dolů a v průhledu z ulice 
Na Křenkově. Je velmi důležité tato místa zachovat. Právě tato poloha vytvořila spolu s 
potokem obec. Potok by z téhož důvodu měl být též v obci přítomen, opět je cenné místo, 
kde je viditelný v ulici Na Křenkově. 
 
Struktura centra obce 
Historické jádro je tvořené ulicemi K Lochkovu, Ke Smíchovu a Na Křenkově, které vytvářejí 
uzavřený okruh (dále v textu jej nazýváme Slivenecký okruh). Dvě z nich jsou dopravně 
zatížené, třetí je zklidněná, což je historický paradox, neboť právě tato ulice byla původní 
hlavní obchodní cestou, při níž Slivenec vznikl. Zklidnění je způsobené zúžením ulice v 
místě barokního statku, postaveném poté co obchodní cesta ztratila na významu 
zprůchodněním údolí Vltavy pod Barrandovem. Tato část, spolu s částí uličky Pod rybníkem 
podél kostela, jsou nejmalebnější zákoutí centra Slivence. Kvalitou je i okruh sám, jeho 
uzavřenost, kompaktnost a možnost vnímání při procházce. Na tento okruh jsou dále 
navěšeny další prvky různé hierarchie. 
 Budovy: kostel (který má výrazně dominantní solitérní polohu středu obce – rozděluje 
a spojuje různá prostředí), dvůr křížovníků, úřad, objekt dnešní pizzerie a škola (byť je ve 
druhém plánu, ale svůj význam drží velikostí a kvalitou kompaktní architektury instituce). 
 A především prostory, které tyto a ostatní budovy vytvářejí či je obklopují. Na okruhu 
se objevují rozšíření a zúžení vytvořená jednak při postupném vznikání obce a také později 
jako tři přirozená prostranství při napojení jednotlivých stran Sliveneckého okruhu. 
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Současný stav 
Dnešní stav je výsledkem dlouhodobé absence dlouhodobější vize centra Slivence a 
omezené údržby v době po roce 1948. Pokud se soustředíme pouze na centrum, jsou patrné 
tyto fyzické nedostatky. 
 Průjezdní komunikace (Velká Chuchle - Barrandovská spojka a Slivenec - Barrandov) 
jsou rozbité, mnohdy nemají krajnici (obrubníky), jednotný profil a volně se zakusují do okolí. 
I díky tomu dochází ke svévolnému parkování, které nejen hyzdí prostředí (parkování před 
kostelem), ale i ohrožuje dopravu a zdraví účastníků provozu špatnou viditelností pěších i 
vozidel. Křižovatka před kostelem je zbytečně rozsáhlá a díky tomu provozně nepřehledná. 
Její "rozplizlost" způsobuje též problémy při vyjíždění ze současného parkoviště před 
dvorem Křížovníků. Na komunikaci byly z důvodu bezpečnosti umístěny umělohmotné 
prahy, které v centru obce působí nevzhledně a jsou pouze řešením z nouze. 
 Ostatní zpevněné plochy v centru trpí podobnou "rozplizlostí" a neurčitostí a tím 
zabírají příliš mnoho místa (prostor před školou, před pizzerií). Většinou jsou pojízdné 
povrchy tvořeny vyspravovaným asfaltem. Zbytečně se tím snižuje schopnost území 
vsakovat a voda, která by mohla napájet rybník, je svedena do kanalizace. Pouze před 
dvorem křížovníků je použita betonová zatravňovací dlažba, která ale svým charakterem 
patří spíše na periferii, a před domem č.p. 38 je vydlážděna plocha pro pěší i pro parkování 
žulovou kostkou bez jakéhokoliv vztahu k okolí. Chodníky buď zcela chybí, nebo jsou 
tvořeny asfaltem v různém stadiu rozpadu až do štěrkového povrchu. U přechodu mezi 
školou a křižovatkou je spojnice s chodníkem tvořena betonovými tvárnicemi. Prostor před 
školou je chaoticky z valné většiny vyasfaltovaný se zbytky různých betonových prvků. 
Působí velmi neutěšeně spíše jako vesnické parkoviště kamiónů. Jedinou výhodou je, že 
stromy si v tomto prostředí vydobyly svého druhu štěrkovou plochu, která je ale zcela 
uježděná a vsakuje minimálně. 
 Zeleň je v současnosti nejvýraznějším prvkem centra Slivence, který vše ostatní 
potlačuje. Původní výsadba stromů od okrašlovacích spolků mnohonásobně přerostla 
původní záměr a další dosazovaná zeleň byla umístěna bez záměru, respektive tak, aby 
jednotlivé stromy co nejlépe prosperovaly bez ohledu na své okolí. Výsledným dojmem tak 
centrum Slivence spíše připomíná chaotický park. To, že centrum tvoří též významný kostel, 
barokní dvůr a sympaticky klasická budova úřadu či školy, není návštěvníkovi vůbec patrné. 
Drobné plastiky (kříž, Husův pomník a pomník padlým) pak v zeleni téměř mizí. Přerostlé 
stromy též poškozují přilehlé stavby (hřbitovní zeď). Positivní zprávou je, že v rámci úprav 
rybníka byly ze severní a západní strany vodní nádrže odstraněny poléhavé jehličnaté keře 
ze 70. let, které tvořily neprostupnou (fyzicky i vizuálně) hradbu a zabraňovali přirozenému 
užívání rybníka. V 70. letech se zřejmě i jinde v centru objevily jehličnaté stromy pro obytné 
prostředí v našich zemích zcela netypické. Podrobnější zpráva k zeleni a vegetačním 
úpravám viz. samostatná část PD. 
 Prvky drobného mobiliáře (lavičky, zastávky, zábrany, odpadkové koše) buď zcela 
chybí nebo jsou ve špatném stavu. Navíc se v území vyskytují zbytky různých technických 
zařízení, která již ztratila, svou funkci (betonové skruže jako pseudokvětináče, zbytky 
oplocení pomníku padlým). Další drobné prvky jako poštovní schránka, telefonní automat, 
informační tabule a stojan na kola jsou umístěny sice co nejblíže úřadu, ale poměrně 
náhodně. Informační tabule pro návštěvníky pak chybí. Místo pro tříděný odpad by mohlo být 
kultivovanější. 
 Pomníky jsou v centru dva. Husův pomník je skryt v travnaté ploše za úřadem a není 
příliš vnímán. Pomník padlým z obou válek má podivuhodnou a zchátralou úpravu zeleně a 
rozpadlý plůtek. 
 Veřejné osvětlení v obci má charakter městské komunikace vyššího řádu; tvoří je 
poměrně vysoké stožáry (10 metrů) s nejběžnějšími světly. Jeho charakter tak rozhodně 
nepřispívá k vytvoření obytné kvality centra. 
 Stav budov v centru není uspokojivý. Hlavním problémem se jeví stav dvora 
křížovníků, nejvýstavnější budovy v obci, která je, včetně přilehlé zahrady, velmi zanedbaná 
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a ubírá prostředí na kvalitě. Průjezd a dvůr této stavby jsou ve zcela žalostném stavu. Ve 
špatném stavu je i budova dvora č.p. 11, na jejíž místo je dlouhodobě plánována novostavba 
tzv. Sliveneckého dvora. Budova zatím chátrá. Na hlavní křižovatce je tak v alespoň 
dostatečném stavu pouze budova kostela, nicméně malá kostnice a zejména popraskaná 
kostelní zeď vyžadují opravu. Kuriozitou tohoto prostředí je pak stánek potravin, který dává 
okolí punc levného autocampu. Budova úřadu je udržovaná, ale zcela ji chybí odpovídající 
předpolí pro pěší a vstupní schodiště je barierou. Nepříjemně působí zákoutí pod rybníkem 
směrem k autocampu kde jsou chaoticky přistavované a nastavované budovy autoservisu. 
 Jednotlivé prostory, které jsou navěšeny na Sliveneckém okruhu mají podobný 
neurčitý charakter podtržený všepřebíjející přebujelou zelení. Návštěvník ani místní příliš 
nevnímá přesun mezi těmito prostředími. Obecným pocitem je především neurčitost. 
Jediným pevným prvkem v prostředí je bohužel pouze silnice. Na křižovatce není patrná 
velkorysost dvora křížovníků ani kostel. Úřad je skryt za zelení a nemá před sebou běžný 
předprostor. Škola je schovaná za zelení a její předprostor před plotem vlastního pozemku 
školy potřebný pro čekání školáků je asfaltová plocha s trávníkem na okraji. A předprostor 
autocampu, kde vzniká potok Vrutice, vypadá jako odstavné parkoviště. 
 
 
 
B.1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
 

B.1.2.1 Vize vnímání a užívání centra - urbanistická koncepce 
 

Motto: ... přírodní útvary staré vesnice i venkovské krajiny jsou namnoze dosud živé, života a rozvoje schopné, 
že z této bohaté pokladnice tvarů může vyrůst nejen nová obytná příroda vesnic, ale i přírodní prostředí měst. 
 Ladislav Žák, Obytná příroda nové vesnice, 1947 
 
Základní premisy návrhu jsou: 
 - prostředí musí odpovídat náročností a rozsahu provedení své funkci = přiměřená náročnost úprav 
 - pokud nejsou městské funkce, není potřeba vytvářet městské prostředí = vesnice je také hodnota 
 zvláště v rámci Prahy 
 - do budoucna připravit prostor mezi křížovnickým dvorem, kostelem a úřadem pro funkci náměstí = 
 cílenost úprav na konkrétní místa 
 - jít cestou pečlivého provedení jednoduchého konceptu = kvalita namísto opulence 
 - řešení musí vycházet z úvahy nad celkem jádra obce, tedy ze širšího než zadaného území a to jak 
 z dnešního stavu, tak z historického vývoje 
 - zvýraznit společenskou funkci centra v rámci obce, jeho lepší užitnost a obytnost 
 
Z analýzy historického vývoje a současného stavu vyplynul základní koncept návrhu, jenž 
spočívá ve vytvoření jednoduché hierarchie prvků území. 
 Jako první stupeň hierarchie je tak zvýrazněn Slivenecký okruh (tvaru poupěte) jako 
celková kostra centra obce. 
 Z jednotlivých území a prostředí, které se na něm nacházejí, je pak vyzdvižen prostor 
před kostelem a dvorem křížovníků jako nejdůležitější z nich - druhý stupeň hierarchie. Z něj 
by se dle návrhu mělo stát jediné skutečné náměstí - prostředí s městskou kvalitou - v 
centru. Toto náměstí tak zvýrazní význam a funkci prostoru jako: 
 - duchovního a representačního centra obce. 
Na stejné úrovni pak hodnotíme samostatně i objekt kostela Všech svatých. 
 Nakonec jako třetí stupeň hierarchie následují ostatní prostory, které mají každý jinou 
kvalitu: 
 - klidová hlavní náves s rybníkem – společenské centrum běžného života 
 - prostor před školou – centrum vzdělání 
 - prostor před úřadem – pracovní, úřední centrum 
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Všechna prostředí pak spojuje kostel Všech svatých jako přirozený střed a kloub obce. Tuto 
hierarchii by měl vnímat jak občan při pohybu v centru, tak též návštěvník. Přičemž nám 
nejde o výrazné umělé předěly, ale o jemnou harmonii, která nemusí být vulgárně zřejmá na 
první pohled, ale o to více působí přirozenou silou, samozřejmě a klidně. Úpravy tak nejsou 
převratnou suverénní revolucí v prostředí centra, ale především očištěním od špatných 
zásahů, dohnáním zanedbané údržby a citlivým vyzdvižením přirozených vlastností prostředí 
a doplněním o prvky, které prostředí zobytní a zatraktivní pro užívání. 
 Úpravy z této prvotní úvahy vycházející představují zejména úpravu průjezdných 
komunikací tak aby byl jasně vymezen jejich profil, včetně křižovatky. Zvýšení rozsahu 
pěších ploch jak na veřejných prostranstvích a před institucemi (úřad, škola), tak též v 
parkové části centra. Omezení ploch příjezdů k domům v centru na nezbytné minimum a 
jasné vymezení parkovacích stání. Odlišení průjezdné komunikace, která bude ponechána v 
asfaltu (malá hlučnost) od zásobovacích vjezdů, kde dochází i k míšení s pěším provozem 
(dláždění z velkých kamenných kostek v části s travnatou spárou). Kultivaci zeleně v centru, 
včetně odstranění některých stromů a keřů a výsadby nových tak, aby se prostor zpřehlednil 
a zeleň byla především tam, kam tradičně patří (jasně definované skupiny stromů namísto 
jednolitého neurčitého umístění, osázení hráze rybníka, vytvoření stromořadí).  
 
 
 

B.1.2.2  Komplexní návrh úprav - architektonické řešení 
 
Popis návrhu je v návaznosti na předestřenou vizi dělen po jednotlivých hierarchických 
oddílech a následně územích. 
 
 Slivenecký okruh - 1. stupeň 
Vědomí celku a propojenosti okruhu je možné dosáhnout či podpořit více prostředky. Z nich 
navrhujeme  jednotnou úpravou povrchů, jasné přechodové prvky, spojující zeleň a pravidla 
pro pojednání prostředí na okruhu. 
 Úpravu povrchů pro centrum, s výjimkou průjezdné komunikace, předpokládáme z 
ušlechtilých a příjemných materiálů. Domníváme se, že je možné použít v centru i dražší (a 
trvanlivější) řešení oproti okolním prostředím, neboť centrum je rozsahem nejmenší a 
zároveň nejvíce používáno. Předpokládáme proto zejména pro pěší povrchy použít drobnou 
kamennou kostku 6x6, která je pražským standardem a zároveň díky své malé velikosti 
vytváří příjemný povrch pro chůzi. Předpokládáme zvážit kvalitu sliveneckého mramoru z 
lomu u Lochkova. Zatím na něj jsou rozporuplné reference ohledně trvanlivosti v exteriéru. 
Pokud by měl dostatečnou kvalitu, pak by jeho alespoň částečné použití na pěší povrchy - 
chodníky v centru bylo výrazným lokálním a tradičním motivem. Umístění chodníků 
předpokládáme vždy přímo u vozovky bez oddělovacího zeleného pásu, který se v 
současnosti v některých místech vyskytuje. Ten navrhujeme odstranit. Domníváme se totiž, 
že v centru mají komunikace působit jako ulice a nikoliv silnice se zelenou krajnicí. Existence 
zelené krajnice posiluje u řidičů pocit větší suverénnosti a rychlé jízdy, naopak vědomí, že 
projíždím ulicí, ponouká k městskému chování. 
 Přechod mezi kamenným dlážděním chodníků v centru a odlišným dlážděním v 
navazujících ulicích vytvoří jasnou hranici centra. Tu pak předpokládáme zvýraznit též přímo 
ve vozovce vyvýšenými přechody na vstupech do centra, které zároveň nahradí současné 
nouzové plastové prahy. Vyvýšený přechod je pak též pohodlnější pro chodce. Úpravy 
průjezdní komunikace však nejsou součástí tohoto projektu. 
 Navrhujeme podpořit na celém okruhu jednotný názor na zeleň - stromy a trávníky. 
Pravidlo pro ni uvažujeme jako součást pravidel pro další prostorové prvky. 
 Při zdůraznění okruhu je možné buď vytvořit jednotné prostředí v celé ulici, která 
okruh tvoří, anebo dát názor na utváření vnitřní a vnější strany okruhu. Vzhledem k velmi 
proměnlivé šíři ulic na okruhu navrhujeme právě druhý postup, který má navíc tu výhodu, že 
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jasně určuje jádro okruhu. Pro zvýraznění okruhu tak navrhujeme pravidla pro stranu 
směrem ven z centra - to co je venku: 
   - průhledné ploty (dřevo, kov) a solitérní statky, domy 
   - zpevněný povrch jen tam, kde je potřeba 
   - hodně zeleně, vysoké stromy, které vytvářejí pocit okruhu 
   - pocit obepínajícího prostupného, průhledného prstence, menší vnímání terénu za 
A pro to co je směrem dovnitř centra - uvnitř 
   - plné zdi spojující domy do „buněk“ 
   - jasně ohraničené zpevněné plochy 
   - stromy pouze ve skupinách či solitéry, nesmí narušit celkovou přehlednost 
   - pocit jednotlivých věcí (co nejméně a s různou kvalitou) kompozičně umístěných v 
tekutém prostoru 
 
 Prostor před dvorem křížovníků - náměstí – representační centrum - 2.st. 
Již dnes prostor mezi kostelem, dvorem, úřadem a statkem obsahuje (s výjimkou školy, 
která ale je ve druhém plánu mimo veřejné prostory) nejvyšší a nejdůležitější budovy v obci. 
Zároveň je uspořádání budov poměrně pravidelné - vytváří symetrický lichoběžník, takže je 
zde nejsilnější pocit městskosti ve Slivenci, byť dnes rušený mohutnou zelení a stánkem 
potravin. Proto i v případě problémů při získání zbylých ploch uvažovaného náměstí (dnes 
zarostlé náletovou zelení v rohu mezi budovou úřadu a dvorem), které jsou dnes jako 
nevyřízená restituce nedostupné (ale existuje příslib jejich získání), je tento prostor v obci 
nejrepresentativnější a tvoří přirozenou hlavu centra. 
 

 
Historická fotografie pohled na Dvůr od školy 
 

 
Pohled směrem ke kostelu 
 
 Pro zvýraznění pocitu městskosti, podtržení důležitosti prostoru v organismu Slivence 
a zesílení přirozeného "hlavového" charakteru místa navrhujeme jeho postupné přetvoření 
na skutečné náměstí. K tomu by měly směřovat navržené úpravy. Dnes je prostor 
nepřehledný, hlavní dojem vytvářejí stromy a zeleň před kostelem a dočasná prodejna 
potravin, je tedy nutné jej zpřehlednit a zjednodušit. Navrhujeme proto omezit rozsah silnic 
(na křižovatce i v celé délce) na normovou velikost a „podvázat“ je okolo křižovatky přechody 
pro pěší. Vjezd na plochu před dvorem nasměrovat na hlavní vstup do objektu, což zvýrazní 
velkorysost objektu, jeho symetrii a zároveň to umožní přehledné umístění parkovacích míst 
a výjezd z plochy (bude dál od výhled zastiňujícího rohu budovy). Do budoucna pak 
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uvažujeme zrušit dočasnou prodejnu potravin – nabídnout pronájem kamenného prostoru s 
možností parkování a na průčelí viditelném z komunikace (v budově úřadu, dvora, ...). Zvýšit 
úroveň silnice v prostoru „náměstí“ na úroveň okolních pěších ploch. Tak by se na tuto výši 
najelo ze strany od Pražského okruhu na přechodu při dvoru a sjelo na posunutém přechodu 
mezi kostelem a statkem směrem na Barrandov a na přechodu mezi kostelem a úřadem 
směrem na Lochkov. Silnice pak bude, mimo jiného materiálu (asfalt pro minimalizování 
hlučnosti), vyznačena též patníky, které zároveň zabrání svévolnému najíždění a parkování. 
V budoucnu v případě získání pozemků k doplnění celého lichoběžníku náměstí, 
doporučujeme uvažovat vytvoření nového vstupu do úřadu z náměstí. Pro budoucí využití 
rozsáhlého areálu křížovnického dvora doporučujeme zvážit možnosti jeho využití. 
 Materiálové řešení úprav povrchu uvažujeme v návaznosti na celkovou strategii pro 
centrum v několika typech povrchů dle jejich využití. Hlavním tématem je základní pěší 
plocha dlážděná pražskou mosaikou 6x6cm, tento základní povrch doplní plnoplošně 
dlážděné plochy určené i pro pojezd aut a parkování z kostky 10x10. Okolo zachovaných 
kaštanů je navržena mlatová plocha pro zachování dobrých podmínek pro stromy. 
V budoucnu pak doporučujeme (myšleno ideově), aby byla na takto vytvořené náměstí 
položena vlastní komunikace asfaltové vozovky, kterou navrhujeme variantně kultivovat 
např. štěrkovým vsypem (charakter terazza) nebo broušením povrchu. 
 Zeleň předpokládáme kultivovat podle pravidel pro celé centrum, provést zanedbanou 
údržbu, prosvětlit koruny. Většina stromů je po obvodě budoucího náměstí, což souzní s 
myšlenkou obepínající zeleně. Výjimkou je sestava šesti kaštanů. Považujeme ji za 
ucelenou figuru a takové jsou vhodné pro umístění v prostoru - dokáží tvořit solitér podobně 
jako socha. Proto je zachováváme a navrhujeme výměnu jednoho kusu ve špatném stavu. 
Největší kultivaci navrhujeme při průčelí kostela, které je zcela zakryté, což nepochybně 
nebyl původní záměr okrašlovacího spolku, jenž je sem umístil. Pro zviditelnění kostela proto 
navrhujeme odstranění špatných nebo mladých stromů. Navrhujeme odstranění většiny 
keřů, které patří spíše na periferie nebo do zahrad. Pouze sestava lísek při plotu vedle 
budovy úřadu je zachována (do doby úplného vytvoření náměstí). Před průčelím dvora 
navrhujeme namísto neurčitého travnato-keřového záhonku vytvořit pás trvalek. Trvalky pak 
navrhujeme i na dalších místech namísto travnatých záhonů. 
 I pro mobiliář platí podobná pravidla jako v celém území. Předpokládáme dva typy - 
mobilní (s dřevěným pohodlným sedákem na kovové konstrukci) a pevné (masivní z betonu 
nebo umělého kamene). Pevné lavice doplní velkorysost dvora. Mobilní lavičky pak 
předpokládáme umístit po okrajích prostředí a mezi kaštany, tedy do poloh, které vyhledávají 
zvláště starší občané. 
 Veřejné osvětlení ve Slivenci je esteticky naprosto neřešená záležitost. S nápravou 
tohoto stavu doporučujeme začít právě v prostoru budoucího náměstí. Navrhujeme dvě 
úpravy. Vyměnit současná osvětlovací tělesa za nová a nasvítit důležité budovy v centru 
reflektory (kostel, úřad, dvůr křížovníků). 

Pro řešení informačního systému doporučujeme umístit dva informační panely na 
nově vytvářené náměstí - křižovatku hlavních cest. A to před kostel a před dvůr křížovníků. 
Budou tak na očích nejen místním, ale i návštěvníkům (pěší, cyklo, moto) a je možné zpravit 
nejen o kulturních památkách a obci, ale i o plánovaných kulturních akcích. 
 Pro rozvíjení myšlenky náměstí doporučujeme do budoucna (po vyřešení restitucí) 
uvažovat do tohoto prostoru i s výtvarným dílem (kašna, socha,...). Vždy takovým, aby 
nabídlo i možnost užívání (sezení, stříkání vody,...) tedy ne mrtvý pomník. Pro výběr díla i 
autora doporučujeme vyzvanou soutěž. 
 
 Kostel Všech svatých – svorník obce – duchovní centrum - 2.st. 
Za hlavní problém kostela považujeme jeho ukrytí prakticky ze všech pohledů za mohutné 
koruny stromů. Původní dominantní působení kostela je dobře patrné z historických 
fotografií. Navrhujeme proto v rozumné míře redukovat zeleň co jej stíní nyní a neuvažovat 
další, která by jej mohla stínit.  
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Zeleň v okolí kostela nesmí tvořit souvislé zelené stěny. Mimo tohoto prostorového 
stínění navrhujeme otevřít též plochu před kostelem a nabídnout ji jako dlážděnou 
zpevněnou plochu pro pěší - součást náměstí. Tím, že bude předprostor kostela součástí 
náměstí a později bude vyzdvižena vozovka na jednu úroveň, se omezí současný 
nepříjemný pocit, kdy vozovka vede opravdu těsně před kostelem. Předpolím kostela tak 
bude celé náměstí. 

 

                    
 

Kostelní zahrada, původní hřbitov obce, sice není v majetku obce, nicméně součásti 
projektu je i doporučení, jak ji do života obce zapojit. Dle diskuse s členy farnosti o jejich 
plánech můžeme konstatovat, že je zájem zahradu zpřístupnit nárazově pro komorní kulturní 
akce, které se plánují přímo na zahradě. Pro ně může zůstat současný travnatý koberec 
zahrady. Potřeba je opravit samotné vstupní branky. Účinek zahrady je ale důležitý i mimo 
takovéto akce. I uzavřená zahrada by měla mít pro obyvatele jasnou charakteristiku. 
Doporučujeme ji pojmout jako oázu vůní a barev (v návaznosti na současné ovocné stromy 
– doplnit je a přidat vonné keře a byliny – levandule, šípková růže). Vnější stěna zahrady 
zůstane čistá, vnitřní bude místy porostlá – jiný svět, intimní prostor. 
 
 
 Předprostor úřadu - bývalé Husovo náměstí - 3.st. 
Tento prostor, který pokračuje směrem na jihovýchod i mimo řešené území, je jeden z 
pouhých dvou, které ve Slivenci umožňují pohled na Vltavské údolí a ozřejmují morfologii 
místa, které obci dalo vzniknout. Přitom, ale je prostor v horní části před úřadem velmi 
zarostlý právě ve středu a tak výhledům brání. Zároveň je velmi omezený prostor před 
úřadem, který by měl obec representovat a umožňovat i neformální setkání. A dále jsou 
zbytečně velké asfaltové nájezdy ze silnice na parkovací předprostor, které znesnadňují 
pochyb chodců po chodníku a zbytečně zvětšují plochu bez vsakování. 

Proto navrhujeme odhalit čelo domu obecního úřadu tak aby byl jasně viditelný při 
příjezdu do obce a zároveň aby od něj byl výhled směrem do údolí Vltavy. Úpravou a 
definováním pojezdových komunikací, provedených v kamenné dlažbě, zvětšujeme 
předprostor úřadu, kde může být jak možnost sezení na pevné lavici, tak instalace 
informačních tabulí a ostatních prvků spojených s tak důležitým místem jakým vstup do 
úřadu obce bezesporu je - a to i těch, které již v prostoru jsou různě rozházené (cyklostojan, 
poštovní schránka, telefonní budka). Úprava vjezdů ke stavením zachová možnost 
parkování, které slouží především pro chvilkové stání při návštěvě úřadu. Plocha pro 
parkování je navržena ze zatravněné kamenné dlažby. Chodníky podél obou stran ulice 
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navrhujeme vydláždit. Přechod by pak měl být v budoucnu vyzdvižen a stát se počátkem 
zvýšené polohy vozovky na náměstí. 
 

 
Historická fotografie prostoru s Husovým pomníkem 
 

 
Pohled směrem k úřadu 
 
 Navrhujeme, po údržbových pracích na zeleni, odstranit slabší kusy zejména ve 
středním zeleném půloblouku. Ten ponecháváme a doporučujeme na něj přemístit Husův 
pomník, který zde historicky byl. Navrhujeme odstranit porost poléhavých jehličnanů u plotu 
autoservisu a v souladu s pravidly pro úpravu Sliveneckého okruhu na toto místo vysadit dva 
stromy s velkým růstem, aby doplnily okolní již vzrostlé. 
 
 
 Předprostor školy - 3.st. 
Prostor je rozbitý neudržovanou zelení, zbytky mobiliáře a nejasným rozsahem komunikací. 
 

  
Historické fotografie stejného pohledu 
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Pohled podél pizzerie ke škole 
 
Navrhujeme vytvořit jednoznačnou plochu předprostoru pro pěší před vstupem do areálu 
školy. Přes tuto plochu by nevedla příjezdová komunikace ke statku a provozu firmy 
Schäffer. Ta je přeložena vedle a k ní jsou přivázány i parkovací stání pro ranní navážení 
žáků rodiči. Předprostor je vybaven lavicemi a tři vzrostlé stromy doplněny symetricky do 
podoby stromořadí. Studnu s pumpou navrhujeme ponechat. Přechod do budoucna 
doporučujeme na zvýšené úrovni, čímž nahradí současné plastové prahy a usnadní 
přecházení. Upravujeme zastávky MHD včetně nového dlážděného zálivu a namísto 
standardního přístřešku na straně ke škole navrhujeme vytvoření přístřešku většího se 
zastřešenou plochou a lehkou konstrukcí (dřevo, ocel). Část tohoto přístřešku bude zasklena 
i z boku a bude sloužit jako běžná zastávka a část s atypickým masivním sezením pak pro 
školáky pro shromažďování i během deště. Lehká konstrukce nebude bránit průhledům, 
nebude působit jako bariéra a zachová vztah ke škole. Větším objektem zároveň 
připomínáme původně zde stojící dům, který ovlivnil modelaci historického prostředí. Na 
straně směrem na Smíchov pak předpokládáme standardní přístřešek. Prostředí okolo 
pomníku navrhujeme urovnat, odstranit polorozpadlé obrubníky pomníku, omezit nízkou 
zeleň, jasně vymezit nové dlážděné pojezdné plochy a doplnit trvalky. Ostatní vytvořit jako 
plochy travnaté. 
 
 
 Náves s rybníkem – společenské centrum - 3.st. 
Dřívější dominantní prostor obce, jeho živé břicho, je zanesen různými zbytky a 
nekoncepčními opravami. Jeho příjemnost pro pobyt tím zbytečně strádá. Navrhujeme proto 
zjednodušit, zpřehlednit prostor a uspořádat prvky v něm a celé prostředí zobytnět. 
 

 
Historická fotografie po výstavbě opěrné stěny rybníka – škola za rybníkem 
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Pohled od rybníka k pizzerii 
 
 Úpravy doplní již provedené opravy rybníka. Navrhujeme sjednotit celou hráz, použít 
materiál stejný směrem k vodě i od vody. Směrem k pizzerii i směrem k domkům u kostela 
vytvořit vnější stranu hráze jako hranu pro možnost sezení. Plochu na koruně hráze se 
stromy upravit jako mlatovou pochozí s lavičkami. Doplnit i východní holou stranu hráze 
stromy. Pro větší přítomnost vody v centru a potvrzení historického stavu co nejvíce 
zviditelnit cestu vody. Navrhujeme doplnit úpravy terénu okolo rybníka. Zejména stranu ke 
kostelu provézt jako mírnou travnatou pláž s přístupem k vodě. Jako pobytové doplňky břehů 
rybníku navrhujeme jedno nebo dvě mola na březích. Buď jako standardní molo nad vodou, 
které zároveň zakrývá nevzhledný nápustní objekt, nebo jako stupňovité dřevěné plato na 
travnaté ploše směrem ke škole.  
 V návaznosti na změnu terénu břehů rybníku upravujeme též park mezi náměstím a 
rybníkem. Terén se srovná do pozvolných přechodů i mezi rybníkem a kostelní zdí. Upraví 
se počet a tvar stromů v parku, aby se vrátila větší průhlednost. Vybudují se nové dlážděné i 
mlatové cesty pro pěší v parku a doplní lavičky. Zbytky starých konstrukcí se odstraní. 
  

 
Pohled od autocampu k pizzerii 
 

 
Historická fotografie před výstavbou opěrné stěny rybníka – Kostel a Dvůr 
 

Prostor mezi rybníkem a pizzerií navrhujeme opravit na jednoduchý chodník z 
dnešního spíše okapového chodníčku a srovnat jej do rampy bez schodů. Na tento průchod 
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bude navazovat přechod ke škole a zastávka MHD. Průchod se stane součástí pěší 
procházky pro korzování a odpočinek. 
 Domek hasičárny a prostor okolo něj považujeme za důležité místo obce (skutečný 
podbřišek - místo citlivé a zranitelné, ale zároveň útulné a přirozené). Poloha hasičárny je 
logická (stíní unikání prostoru do zálivu cesty mezi domy směrem k autocampu), problém je 
jeho velikost, kdy zabírá hodně prostoru svým výrazným umístěním. Dle přání MČ je 
navrženo její zbourání a nahrazení solitérním stromem.  Parkování zachováváme. 
 

 
Pohled z parku  k rybníku a kostelu 
 

Záliv směrem k autocampu považujeme za místo s nevyužitým potenciálem. Díky 
původní poloze potoka vznikl v zástavbě, postupně zahušťované, volný zelený pruh, který se 
bohužel změnil na slepý záliv. Hlavním problémem je, že zcela zmizel původní odkaz na 
přírodní charakter a dnes je využíván jako parkoviště autoservisu a je vyloženě nevlídný. 
Zřejmě z tohoto důvodu se zde na druhé straně proti autoservisu snaží obyvatelé o 
zahrádkářské zkrásnění prostředí podivuhodnými předzahrádkami s tújemi. Počátek potoka 
Vrutice je v nevzhledné betonové jímce na vyústění několika dešťových kanalizací. 
Doporučujeme jej přetvořit do podoby odpočinkové aleje doplněním lavičkami, stromy po 
druhé straně a použitím zatravněné dlažby a to tak, že střed by byl vydlážděn pro pojezd a 
směrem ke stranám by rostl poměr zeleně. Ponecháváme omezenou možnost parkování 
pod nově doplněnými stromy, ale hlavně by toto prostředí nemělo působit jako slepé střevo, 
nýbrž jako příjemné zákoutí s lavičkami. 
 

  
Příklady zatravňovací kamenné dlažby 
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Materiálové řešení povrchů 
Navrhujeme tyto druhy povrchů: pěší dlažba, pojezdová dlažba, zatravněná pojezdová 
dlažba a mlatovou plochu. Návrh skladby dlažeb je předložen v části Komunikace i 
s variantami vzoru pro mosaiku. 
 V rámci celkové koncepce navrhujeme pěší chodníky z kamenné mosaikové dlažby 
6x6cm. Definitivní výběr bude záležet na možnostech jednotlivých ložisek a bude 
předmětem vzorkování při realizaci. 
 Pro plochy pojezdové mimo průjezdné komunikace navrhujeme standardní kamennou 
kostku žulovou 10x10cm. Plocha pro pěší pod pizzerií je uvažována taktéž z této dlažby, ale 
s bočními stranami řezanými tak aby byly spáry těsné a výsledný povrch dostatečně bez 
hrbolů pro chůzi a umístění restaurační zahrádky. 
 Pro plochy parkování před školou, u úřadu a pod rybníkem navrhujeme kamennou 
dlažbu 16x16cm s výraznými mezerami pro zatravnění cca 3cm. 

Mlatová plocha je uvažována okolo vzrostlých kaštanů před dvorem křížovníků, na 
pěšiny v parku a okolo stromů. 
 
 Závěr 
Myslíme si, že centrum obce Slivenec má své individuální kvality a výjimečnost. Tyto 
positivní stránky, někdy v současnosti skryté, se snažíme v předložené dokumentaci 
podpořit a rozvíjet. Záměrem tedy není vytváření artistních kompozičních řešení, ale posílení 
tendencí a dobrých vlastností již existujících. Naslouchat duchu místa a navrhnout úpravy v 
souladu s ním. Centrum by se tak mělo stát příjemným místem s pobytovou, ale i 
representační funkcí. Místem, ve kterém se obyvatel orientuje a dokáže se s ním 
identifikovat. Místem, které užívá rád a proto se v něm může setkat s ostatními. Místem, 
které posílí pocit patření někam, místní hrdost. Centrum, které je často a s radostí užíváno 
místními se pak snáze udržuje a může přenést své kvality i na návštěvníka. 
 
 
 
B.1.3  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch, 
 
Řešení je podrobně popsáno v příslušné části PD u jednotlivých stavebních objektů. 
 
 
 
B.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Řešení úpravy zpevněných ploch, včetně těch které slouží pro příjezd k jednotlivým 
objektům na návsi – centru je popsán v příslušné části PD. 
  Projekt nepředpokládá úpravy inženýrských sítí a jeho součástí není napojení na 
technickou infrastrukturu s výjimkou několika úprav připojení na dešťovou kanalizaci. 
 
 
 
B.1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území, 
 
V rámci navržených úprav se nepředpokládají úpravy technické infrastruktury. Dopravní 
řešení je blíže popsáno v příslušné části PD. 
  Území není poddolované ani svážné. 
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B.1.6  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Po provedení úprav v projektu navržených nedojde k žádné změně užívání území, tedy ani 
ke změně situace vůči životnímu prostředí. Projekt se týká pouze kultivace zpevněných a 
nezpevněných ploch centra obce, užívání území proto nemá a nebude mít jiný než běžný 
vliv na životní prostředí. Naopak se předpokládá výrazné zlepšení situace díky umístění 
nových odpadkových košů, výsadbě nových stromů, kultivaci prostoru, snížení prašnosti, 
omezení průjezdu aut. 

Mimořádný odvoz odpadu při stavebních pracích a při sezónní úpravě zeleně bude 
prováděn objednanými kontejnery (najatými dle okamžité potřeby), s úhradou nákladů 
manipulace a přepravy kontejnerů a poplatku za uložení odpadu k likvidaci (uložením na 
skládku nebo ke spálení). 

Během pořádání mimořádných veřejných akcí zajistí pořadatel akce shromažďování 
komunálního odpadu v objednaných odpadových nádobách a kontejnerech a jeho 
následnou likvidaci. 

Dopady rekonstrukce centra obce (příp. hluk ze stavby, zvýšená prašnost) na životní 
prostředí budou řešeny v dodavatelské dokumentaci. V průběhu stavby bude nutné 
dodržovat hygienické limity platné pro obytnou zástavbu (omývání staveništní techniky a 
vozidel před výjezdem ze stavby proti zvyšování prašnosti prostředí, dodržování pracovní 
doby 8-17h a večerního klidu). V průběhu realizace stavby budou dodržena veškerá nařízení 
a vyhlášky, týkající se ochrany životního prostředí. Budou dodrženy příslušné předpisy 
bezpečnosti práce a budou prováděna opatření k zamezení negativních vlivů stavby na 
okolní životní prostředí. Za dodržení těchto nařízení v průběhu stavby je odpovědný 
dodavatel stavby. 
 
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
Technická a další opatření - Opatření technického rázu bude muset být provedena celá 
řada, v projektu jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena 
v dodavatelské dokumentaci a ve fázi kolaudace. 
Opatření - ochrana vod: Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, 
musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska 
možných úkapů ropných látek. Čisté srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do 
dešťové kanalizace. 
Opatření - půda: Během výstavby je nutnost omezit negativní vlivy způsobené pojezdy 
stavební techniky a provozem staveniště, zabezpečit dobrý stav stavební techniky a 
mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. Kulturní vrstvu půdy ze stavebního pozemku 
sejmout a využít pro sadové úpravy. 
Opatření - ovzduší: Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 
volbou vhodné technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. Snížit prašnost při 
výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikace v nejbližším okolí. 
Opatření - hluk: Jako součást dodavatelské dokumentace je nutné vypracovat plán 
organizace výstavby tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením 
vlády č.502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Během výstavby používat techniku, 
která bude v dobrém stavu. 
Opatření z hlediska ochrany přírody: Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních 
úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 
Opatření v oblasti odpadového hospodářství: Odpady předávat pouze osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu a má k této činnosti oprávnění. Upřednostňovat materiálové a dále 
energetické využití odpadů před jejich odstraněním. Směsný komunální odpad předávat 
k odstranění po vytřídění využitelných složek. Případné společné shromažďování odpadů 
s návazností společného využití nebo odstranění je možné pouze na základě rozhodnutí 
příslušného správního úřadu 
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Ostatní opatření: Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody 
Preventivní opatření: Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, 
předpisy a vyhláškami. Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť a ploch, provádět 
pravidelná školení pracovníků. Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným 
dopravním značením. Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných 
norem 
 
 
 
B.1.7  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Provoz na území je dispozičně a prostorově navržen v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. 
Území je upravováno s maximální snahou po plynulosti bez terénních zlomů. I z toho 
důvodu nahrazujeme schodiště u pizzerie rampou s vhodným sklonem. Podobně veškeré 
úpravy zpevněných ploch jsou navrženy se snahou umožnit jejich použití osobami se 
sníženou schopností orientace a pohybu. Podrobněji jsou úpravy popsány v  části PD 
Komunikace a  zpevněné plochy včetně výkresu úprav. 
 
 
 
B.1.8  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 
Pro území byl zpracován Dendrologický průzkum (autor A05, Praha 2007). Seznam 
podkladů je uveden v části B.1.9. 
 
 
 
B.1.9  Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
 
Území bylo řádně zaměřeno geodetem v JTSK - Ing. Novák, Praha 2007 
Při zpracovávání této dokumentace jsme vycházeli z těchto podkladů: 
 
a) Zápis z veřejné diskuse "Centrum Slivence" z 21.6.2007 
b) Zápis z veřejné diskuse "Centrum Slivence" z 19.9.2007 
c) Historické fotografie a pohlednice poskytnuté úřadem MČ Slivenec a p. Čížkem 
d) Technické mapy poskytnuté úřadem MČ Slivenec (katastr, ing. sítě) 
e) Zaměření území, Ing. Novák, Praha 2007 
f) Dendrologický průzkum území, A05, Praha 2007 
g) Územní plán Prahy 
h) Studie "Slivenec - nadlepšení vodní bilance náves. rybníka", Aquatest, Praha 2007 
i) Studie dopr. zklidnění a cyklist. dopr. na území MČ Praha - Slivenec, DIP s.r.o., 2007 
j) Přemístění autobusové zastávky Slivenec - směr Smíchov, DIP s.r.o., 2005 
k) Revitalizace náves. rybníka ve Slivenci, Ing. Mikyška, Ateliér život. prostředí 12/2007 
l) Studie „Regenerace centra Slivence“, Projektil architekti s.r.o., 2008 
m) vyjádření k existenci sítí ČD-Telematika 
n) Digitální situace sítí Veolia 
o) Digitální situace sítí Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
p) Projekt v rozsahu dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006Sb., Projektil architekti s.r.o. 

2008 
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B.1.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
 
SO.D.1 Komunikace a  zpevněné plochy 
SO.D.2 Vegetační úpravy 
SO.D.3 Drobná architektura 
SO.D.4 Kanalizace 
SO.D.5 Veřejné osvětlení 
 
 
 
B.1.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Stavební činnost bude mít ,nevyhnutelně, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 
zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí.  Pro minimalizaci negativního vlivu 
stavba zajistí: 
 a) minimální dobu výstavby 
 b) technologickou kázeň  
 c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
 d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky s suchém období 
  e) čištění vozů při výjezdu ze stavby 
 
Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze 
oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů. Nepředpokládá 
se výrazné omezení provozu v okolí stavby během jejího provádění. 
 
 
 
B.1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha 
musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí 
být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět 
za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších 
podmínek správce. 
  Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména 
při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3 m.Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při 
souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, 
dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu 
veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 
Během provozu je nutno dodržovat vyhlášky č. 99/89 Sb. 

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 
Po dobu výstavby bude objekt zabezpečen proti vniknutí. Budou provedeny zábrany 

proti pádu věcí a osob. 
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Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno průběžně a důsledně 
dodržovat normy vztahující se k uvedeným činnostem. Jedná se především o: 
− ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce 
− vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezp. práce a technických zařízení při stavebních pracích 
− nařízení vlády č. 291/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
− ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb 
− ČSN 27 01 40 – Bezp. předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zaříz. se strojním pohonem 
− ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
− ČSN 05 06 30 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo 
pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Projektant 
upozorňuje, že při provádění stavby musí být dodržovány všechny předpisy o BOZ. 

Pozornost je nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré  
povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště má dodavatel stavby. 

Zásadním a klíčovým dokumentem, jenž je nutné respektovat, stanovujícím 
požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti je rámcová 
směrnice z r. 1989 (89/391 EHS) o  provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, která vyčerpávajícím způsobem charakterizuje systém 
ochrany zdraví, a bezpečnosti práce v EU. Požaduje, aby zaměstnavatel vyhodnotil rizika, 
která při prováděných pracovních činnostech ohrožují nebo mohou ohrožovat zdraví a zajistit 
snížení těchto rizik na úroveň neohrožující zdraví osob. Dále požaduje, aby všichni 
zaměstnanci byli o těchto rizicích informováni, dostalo se jim příslušného bezpečnostního 
a zdravotního výcviku a potřebného vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
zajišťujícími dostatečnou ochranu jejich zdraví. 
 
 
 
B.2.   Mechanická odolnost a stabilita 
 
Vzhledem k tomu že se jedná o úpravu povrchu území jsou v projektu použity 
standardní normové skladby materiálů vhodné pro účel jemuž mají sloužit. Typové 
prvky mobiliáře jsou certifikované výrobky. 
 
 
 
B.3.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Vzhledem k charakteru stavby nemá návrh žádný podstatný škodlivý vliv na okolní prostředí. 
 
 
 
B.4.   Bezpečnost  při užívání  
 
Ošetření  bezpečnosti při užívání stavby vyplývá z faktu, že při návrhu byly respektovány 
veškeré normy a vyhlášky týkající se navrhování staveb. 
 
 
 
B.5.    Ochrana proti hluku 
 
Zrealizovaná stavba nebude mít žádný vliv na zvýšení hluku do okolního prostředí. Při 
provádění stavby je nutné dodržovat příslušná protihluková opatření. 
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B.6.    Úspora energie a ochrana tepla 
 
Povaha stavby není taková aby vyžadovala sledování energetické náročnosti provozu stavby 
neboť se jedná o úpravy ploch a sadové úpravy. 
 
 
 
B.7.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Celý prostor řešeného území je přístupný bezbariérově a plně respektuje parametry určené 
předpisy o užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Provoz na území a 
je dispozičně a prostorově navržen v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. Přístupy na 
většinu ploch jsou, pokud je to možné a potřebné, bezbariérové, bez schodů. Území je 
upravováno s maximální snahou po plynulosti bez terénních zlomů. 

V rámci ploch dopravy v klidu – parkování jsou vyhrazena požadovaná parkovací 
místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
 
 
B.8.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem k charakteru stavby není potřebný radonový průzkum, průzkum agresivity spodní 
vody, seismicity ani poddolování a ochrana proti nim.  

V zájmovém území stavby se nacházejí standardní ochranná pásma technických sítí, 
které je nutné dodržet. 
 
 
 
B.9.  Ochrana obyvatelstva 
 
Pakliže Ochranou obyvatelstva rozumíme řešení mimořádných událostí (přírodní či jiné 
katastrofy, požáry ..) a způsob jejich řešení (evakuace, požární či protichemický zásah,  
záchranka…), tak vzhledem k charakteru stavby nevzniká nárok na jejich řešení. Projekt 
neobsahuje žádné stavby, sloužící trvalému pobytu osob. Všechny stávající objekty pro 
trvalý či dočasný pobyt osob v řešeném území, jsou takto obslouženy ze stávajících 
komunikací. Celé území je dopravně přístupné pro vjezd vozidel záchranné služby. 
 
 
 
B.10.  Inženýrské stavby (objekty) 
 
Jejich konkrétní popis je uveden přímo v příslušných částech PD. 
 
 
 
B.11.   Požární bezpečnost 
 
Podobně jako pro ochranu obyvatelstva platí, že charakter stavby nemění nijak situaci 
požární ochrany v území. Všechny přístupové trasy pro vozidla HZS jsou zachovány. 
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