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DATUM ZPRACOVÁNÍ
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CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je vypracování studie rekonstrukce prostoru Suchdolského náměstí. V rámci projektu bylo
zhodnoceno stávající využití a provoz v řešeném území na základě dostupných průzkumů a podkladů i lokální
znalosti místa, a dále byl vypracován návrh řešení ve stupni studie. Vypracování navazující dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR + DSP) a dokumentace provedení stavby (DPS) bude provedeno
ve spolupráci s dodavatelem dokumentace vybraným zadavatelem a proběhne ve formě autorského dozoru.
Navržené řešení zohledňuje následující podmínky:
- respektovat současný charakter zástavby a využití náměstí,
- navázat na projekt úprav navazujících ulic,
- vyřešit změny výškového uspořádání okolních objektů,
- respektovat řešení dopravy MHD s cílovým stavem P+R a TRAM, řešení parkovacích míst IAD, BUS,
- řešit nakládání s dešťovými vodami z náměstí,
- vycházet z principů modrozelené infrastruktury a navrhnout zeleň s ohledem potřeby adaptace na změnu
klimatu.
VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Řešeným územím je kruhový prostor Suchdolského náměstí o rozloze cca 7.854 m2.
PODKLADY
- Geodetické zaměření, polohopis, výškopis
- Aktuální zaměření sítí TI
- Existující průzkumy a analýzy týkající se Suchdolského náměstí
POUŽITÁ LITERATURA
- Manuál tvorby veřejných prostranství. IPR, 2014.
- Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené
infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu. IPR, 2021.
- Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. MHMP, aktualiz. 2021.
- Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy. MHMP, 2021.
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VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI NÁVRHU
Přestože je Suchdolské náměstí faktickým středobodem městské struktury, z pohledu dopravních a pěších tras
i z pohledu zájmu obyvatel a nabídky služeb tomu tak v současnosti není. O nabídku služeb se náměstí dnes dělí
s dopravně více frekventovaným Brandejsovým náměstím. Naproti tomu odpočinkové a klidové plochy hledají
občané spíše v komunitní zahradě či v širším okolí Suchdola.
Z budoucího stavebního vývoje v centrální části Suchdola vyplývá, že náměstí zůstane vždy ojedinělou enklávou
vyšší zástavby mezi rodinnými domy a soukromými zahradami. Z pohledu dostupnosti jak pěší, tak
automobilové je pro život na Suchdolském náměstí velmi důležitá ulice Internacionální, která je také hlavní
spojnicí s Brandejsovým náměstím. V souvislosti s rekonstrukcí náměstí je proto zásadní i návrh nového
architektonického a krajinářského pojetí této ulice, která byla naštěstí v minulosti vymezena ve velkorysé šíři.
Posunutím vozovky do středu uličního profilu mohou vzniknout po obou stranách ulice široké zelené pásy
s výraznými stromořadími, květinovými záhony a lavičkami, které oddělí chodníky od ulice. Ulice
Internacionální se tak stane pro pěší daleko příjemnějším místem, než je tomu v současnosti. Výhledově
vznikne městské korzo, spojující obě suchdolská náměstí, což povede k oživení a zatraktivnění celé centrální
části Suchdola a zejména Suchdolského náměstí, na kterém se nachází mj. budova radnice s komunitním
centrem a pošta.
Chystané záměry zároveň reflektují změnu přístupu k řešení veřejného prostoru v souvislosti s postupující
klimatickou změnou, vycházející z Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Mezi tato opatření patří právě
revitalizace zelených ploch a výsadba zeleně, a také podpora využití dešťové vody pro zeleň, a tedy pro
ochlazování města a další ekosystémové funkce.
KOMPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Návrh náměstí dále rozvíjí myšlenku zatraktivnění centrální části Suchdola jakožto městského korza, spojujícího
obě kruhová náměstí, Suchdolské a Brandejsovo. Cílem návrhu je tak zejména vytvoření příjemného místa pro
pobyt.
Celý obvod náměstí je v navrženém řešení lemován širokými chodníky, jež poskytují prostor pro chůzi, ale také
pro oživení veřejného prostoru v návaznosti na parter přilehlých budov. Výrazně rozšířené plochy parteru
umožní obchodům, kavárnám a restauracím umístit do náměstí nabídku svých služeb, venkovní sezení, lavičky
a stoly, z čehož budou profitovat nejen provozovatelé, ale především návštěvníci a hosté. Živý parter je doplněn
multifunkčním zeleným pásem s prstencem velkokorunných stromů, poskytujícím v letních měsících stín
a ochlazujících plochu náměstí. V tomto víceúčelovém prostoru se střídají plochy okrasné zeleně s pochozí
zatravněnou dlažbou. Tento pás umožňuje vsakování srážkové vody, a zároveň rozšíření pobytové plochy před
budovou radnice a před jednotlivými provozovnami v prostoru náměstí, ale také umístění stojanů na kola
a dalšího vybavení. Pás slouží pro odvodnění přilehlých chodníků a komunikací, srážková voda je využita
pro dřeviny. Jedná se tedy o prvek tzv. modrozelené infrastruktury.
Princip řešení dopravy a parkování vychází z dnešního stavu. Obvodové komunikace a parkovací pásy jsou
v navrženém řešení mírně posunuty směrem do středu náměstí. Návrh také zachovává autobusové zastávky
ve středu náměstí. Důležitá je sjednocení plochy náměstí tak, aby byla upřednostněna zejména pěší
prostupnost ve všech směrech a bezbariérovost řešení.
Parkovací plochy jsou v navrženém řešení také součástí modrozelené infrastruktury: slouží pro vsak dešťové
vody z přilehlých ploch. Na ně navazuje rovněž průsačný prstenec dlažby se širokou spárou a zatravněním,
oddělující parkování od středové plochy náměstí. Voda je svedena ke kořenům stromů, které lemují
v pravidelném rastru středovou plochu. Vegetace v letních měsících zastíní parkovací plochy i část otevřené
středové plochy, a prostřednictvím evapotranspirace bude plochu náměstí účinně ochlazovat tak, aby i při
vysokých letních teplotách byl pobyt na náměstí příjemný. Ozelenění a zastínění ploch na obvodu náměstí
korunami stromů, rozmístěných ve dvou soustředných prstencích, představuje výraznou kultivaci prostoru.
Centrální plocha náměstí je v návrhu rozčleněna ulicí Internacionální na dva charakterově odlišné segmenty.
Při severní straně před radnicí je ponechána otevřená plocha určená pro pořádání kulturních akcí, koncertů,
trhů apod. Ohniskem této části je zejména velký kruhový altán, jež bude využíván pro kulturní akce či koncerty.
Prostor je dále rozčleněn širokým chodníkem, vedoucím pohled i kroky návštěvníků k rekonstruované budově
radnice. Ta představuje architektonickou i provozní dominantu náměstí. Středová plocha je členěna pásy dlažby
v odlišném formátu a barevnosti, jež dále podpoří směrování pozornosti návštěvníků k budově radnice. Prostor
je zobytněn pohodlnými lavičkami, rozmístěnými ve stínu stromů po obvodu plochy. V letních měsících bude
část plochy ochlazována rastrem zemních mlžítek.
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V jižní části náměstí je zachován současný parkový a odpočinkový charakter ploch. Návrh zachovává hodnotné
stávající dřeviny, které dále doplňuje o nové stromy. Část plochy zůstává travnatá. Dominantou této části
je stávající platan, akcentovaný umístěním velké kruhové lavičky.
Druhá část jižního segmentu náměstí bude nově řešena jako pobytová, v mlatovém povrchu. Toto uspořádání
umožní umístit pod koruny stromů řadu prvků městského mobiliáře jako například lavičky, autorsky pojednaný
vodní prvek s funkcí pítka, ale i drobné herní prvky ve výtvarném provedení. Dominantou této části náměstí má
být „Suchdolský slon“ – socha s herní funkcí. Autorem prvků v této části náměstí by měl být výtvarník
se zkušenostmi s realizací soch ve veřejném prostoru.
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Řešení povrchů i mobiliáře vychází ze snahy povýšit Suchdolské náměstí na důstojný centrální prostor městské
části. Tomu odpovídá navržené provedení povrchů ze žulových kostek či hranolků s různým rastrem
a provedením tak, aby byly jednoznačně odlišeny pojízdné a parkovací plochy od ploch výhradně pochozích.
Reprezentativní charakter severní části náměstí je podpořen kombinací dvou rastrů zádlažby, v souladu
s materiálovým řešením velkorysého chodníku, protínajícího severní část náměstí ve směru k radnici.
V parkovacích plochách, multifunkčních zelených pásech a vsakovacích plochách ve středu náměstí je využito
vysoce průsačné žulové dlažby se širokou spárou a s možností zatravnění. Vlastní pás vozovky
v ul. Internacionální je vzhledem k potřebám dopravy řešen v živičném povrchu.
Vybavenost náměstí je řešena typovým pražským mobiliářem, jež svým provedením odpovídá nárokům
na kvalitní veřejný prostor. Jsou využity lavice s opěradlem i bez opěradla, odpadkové koše, stojany na kola
i označníky a autobusové zastávky, ale i mobilní pražské stoly a židle, jež umožňují variabilní využití veřejného
prostoru.
Herní a výtvarné prvky v jižní části náměstí, stejně jako drobný vodní prvek s funkcí pítka, by měly být autorsky
zpracovány umělcem se zkušenostmi z veřejného prostoru. Řešení musí být vzhledem k charakteru náměstí
i okolní zástavby velmi jednoduché, dominantním materiálem by měl být kov.
KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ A MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
Mezi hlavní cíle navrženého řešení patří zkvalitnění veřejného prostoru a posílení centrální funkce
Suchdolského náměstí, využití srážkové vody zelení (vytvoření prvků MZI), a využití klimatizačního potenciálu
zeleně ve veřejném prostoru. Srážková voda z celé plochy náměstí je vsakována v rámci pásů zeleně
či v průsačných površích, a je využita pro navržené velkokorunné dřeviny, jež budou prostor účinně ochlazovat.
Ze stávajících dřevin je zachováno maximum perspektivních listnatých dřevin v jižní části náměstí. Jehličnany
v severní části plochy vykazují již dnes nízkou perspektivu a vzhledem ke kolizi s navrženým řešením musí být
odstraněny.
Výběr taxonů je volen s ohledem na potřebu zastínění a ochlazování rozsáhlého veřejného prostranství, ale také
s ohledem na příměstský charakter lokality obytné čtvrti na okraji Prahy, na charakter zástavby i na blízkost
přírodních lokalit. Jako dominantní dřeviny, umístěné v rastru po obvodu náměstí, byly zvoleny platany,
jež odpovídají svým vzrůstem a habitem potřebám lokality a vyznačují se schopností odolávat stresovým
faktorům městského prostředí. Výhodou je i jejich poměrně rychlý růst. Do plochy v jižní části náměstí se spíše
parkovým charakterem je navrženo použití pestřejší směsi druhů, např. některé druhy dubů (např. dub cer,
d. šarlatový ap.) nebo javorů (javor stříbrný, j. červený), třešeň ptačí, ev. některé druhy a kultivary hrušní,
případně pro rychlý efekt rychle rostoucí druhy jako je topol osika.
Pro zajištění dlouhodobé životnosti výsadeb a plnění jejich ekosystémových funkcí je nezbytné zajištění
vhodných stanovištních podmínek, zejména zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru, který ovlivňuje
růst a životnost stromů, ale i jejich odolnost proti přísušku apod. Manuál uličních stromořadí (IPR, 2021)
definuje jako hlavní stresové faktory stromů na městském stanovišti zejména zhutnění, nedostatečné
provzdušnění, omezenou vodní kapacitu, omezenou schopnost vsakování a odolnost proti pronikání kořenů.
Tyto stresové faktory je nutné v dalších fázích projektové dokumentace vyloučit vhodnými technologiemi.
PARTICIPACE
Idea a první verze návrhu byla kladně projednávána a připomínkována v Komisi územního rozvoje a v Radě
městské části. Návrh byl v průběhu projekčních prací představen široké veřejnosti v rámci veřejné diskuse
a v tisku v místních Suchdolských listech.
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zpevněný průchod
jižní parkovou částí

pravidelné stromořadí
po obvodu chodníku
vsazené v zeleném pásu

er

I nt

nasvícení Internacionální
typově jednotné
s osvětlením středu náměstí

lní
ná
o
i
c

na

nasvícení přechodů
typově jednotné
s linií Internacionální
asfaltová vozovka
Internacionální

zatravněné plochy
pro parkování automobilů

sloupky osvětlení
po obvodu náměstí

prostory pro stojany
na kola
zklidnění dopravy
po obvodu náměstí

rozšířený parter, chodníky
po celém obvodu náměstí
prostor pro vystavení nabídky obchodů
stávající platan
s kruhovou lavičkou

socha Mikoláše Alše
na stávajícím podstavci

travnatý, květinový pás
oddělující chodníky od vozovek

pohled od jihu
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pohled od jihu
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pohled od severu

pohled od východu
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pohled Internacionální od lékárny

/ dodavatel: Ing. Mgr. Eva Jeníková_K Horoměřicům 632/7, 165 00 Praha-Suchdol, , tel.: 607 989 125, eva.jenikova@in-site.cz / autorský tým: Ing. Mgr. Eva Jeníková, MgA. Jakub Turek / objednatel: městská část Praha-Suchdol_Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
/ akce: Rekonstrukce Suchdolského náměstí / místo: Praha - Suchdol / obsah: Studie_dopracování / výkres: perspektivy_1
/ formát: A3 / datum: 01/2022

severní část

jižní část

jižní část
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pohled od městského úřadu
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pohledy na severní část
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multifunkční plocha v severní části
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parkové plochy v jižní části
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parter v jižní části
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dláždění

jednotlivé povrchy členěny úzkými žulovými obrubníky

dlažba vozovek po obvodu náměstí
štípaná žulová kostka 100mm kladená do stromečku
vozovka ulice Internacionální asfaltová

dlažba chodníků a pobytových ploch - řezaná žulová kostka 80mm
skladba do řádků
dekorována, proložena žulovými řezanými pásky 160x600

parková plocha v jižní části
hutněný mlat v pískovém odstínu

obrubníky vozovek a chodníků úzké žulové

zatravněná dlažba na parkovacích místech a po obvodu severní plochy
štípaná žulová kostka 80 a 100mm
skladba do půlkruhových řádků dle poloměru náměstí
dlážděné plochy budou členěny nejen formátem, ale i odstínem dlažeb
převažující odstín dlažby bude šedo-žlutý
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pobytové plochy budou doplněny skládacími přenosnými židlemi a stolky
design a barevnost ve standardu pro hl. m. Praha
počet židlí a stolků bude přizpůsobován konaným akcím a ročnímu období

městský mobiliář

zastávky BUS

mobiliář bude proveden ve standardu pro hl. m. Praha
použity budou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola

přístřešky zastávek a označníky budou provedeny
ve standardu pro hl. m. Praha
zastávka bude použita v základním modulu 4 x 18,5 m

veškerý mobiliář je proveden v tmavošedém odstínu
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stávající prvky

velký altán

kruhové sezení pod stávajícím platanem
bude zachováno, případně nahrazeno novým obdobným typem

altán tvoří dominantu severní multifunkční části náměstí
minimalistická ocelová konstrukce v šedočerném laku
celková výška 4,2m, průměr zastřešení 8m

socha Mikoláše Alše bude přenesena do jižní travnaté části
osazena bude na stávajícím podstavci

v běžném provozu je altán místem pro posezení, schování se před sluncem
v případě akcí bude doplněn mobilním pódiem 4x6m, scénickým osvětlením a textilními zástěnami
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zemní mlžítka

pítko

zemní mlžítka budou osazena v dlažbě v severní části náměstí
slouží nejen jako herní prvek, ale též pro navození lepšího klimatu v době vysokých teplot

pítko bude osazeno v mlatové ploše jižní parkové části
charaktere a velikost pítka odpovídá malé kašně
atypický výtvarný objekt

mlžítka budou zcela zabudována v dlažbě
rozptýlenou vodu není třeba odvádět jinak než vsakem v rámci dlažby
mlžení bude spínáno v pravidelných intervalech

jednoduchý kovový válec s prořezávaným dekorem
rozměr válce cca. 100 x 750 mm
vyčnívající napájecí trubice
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stávající kameny budou přeneseny do jižní parkové části
sloužit budou jako herní, sedací a výtvarný prvek
a jako podstavce pro vystavení betlému

herní a výtvarné prvky

socha slona

parková část bude doplněna řadou drobných atypickcýh herních prvků
ve ztvárnění prvků bude kladen důraz na výtvarné zpracování

socha slona bude s výškou cca. 3m dominantním výtvarným prvkem
osazena bude v mlatové ploše jižní parkové části
slon jako jeden ze symbolů kulturního dění na Suchdole
reminiscence historického sochy slona restaurace v Sedlci

inspirační vzory

socha slona bude nejen výtvarným, ale i herním prvkem
na slona bude možné vylézt, vlézt do něj, zatroubit apod.
socha by měla být předmětem samostatného výtvarného řešení
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světla malá

světla velká

světla zemní

světla pro nasvícení chodníků po obvodu náměstí
tvarově jednoduché válce výšky cca. 4m

světla pro nasvícení vozovky, přechodů a severní multifunkční plochy
jednoduché stožáry výšky 8m s kruhovými svítidly

zemní světla osazena pod stromy v parkové části v mlatu a trávě
osazena též pod stromy po obvodu multifunkční plochy v severní části
a dále užita pro nasvícení vlajkových stožárů

typ např. Schreder - Shuffle

typ např. Schreder - Flexia Lisa

světla budou směrována do koruny stromů
odražené rozptýlené světlo bude osvětlovat prostor parku

všechna světla budou splňovat technické požadavky THMP
provedení v odstínu RAL 7021 šedočerná
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květinové záhony

jižní parková část

stromořadí

v pohledově exponovaných plochách po obvodu náměstí
budou využity extenzivní trvalkové výsadby

v jižní parkové části náměstí bude použito více listnatých druhů,
např. duby, javory, třešeň ptačí, nebo rychle rostoucí osiky

platan jako dřevina pravidelného stromořadí po obvodu náměstí

trvalkové záhony nabízejí pohledovou zajímavost po celý rok

vhodnou skladbou bude docíleno barevných proměn v průběhu roku

schopnost odolávat stresovým faktorům městského prostředí
výhodou je též poměrně rychlý růst
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architektonická studie řeší funkční rozdělení ploch, kompoziční a materiálové členění a představuje výtvarnou ideu pojetí celku a dílčích prvků. Detailní a technické dopracování bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.
použité fotografie: IPR Praha, ROPID, atelierprostory.cz, smidova-la.com, mariannemajerus.com, vdberk.co.uk, festivalslon.cz, artechnic-schreder.cz, hess.eu, mlzicitechnika.cz

