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Impulsem k tomu, abych se věnoval tomuto území pro mne byla nouzová kolonie Na Slatinách.
Tu jsem pro “sebe” objevil přibližně před rokem díky příbuzným mé manželky (kteří žijí v sedmi-
domkách). Ti si nevěděli rady s novou územní studií zpracovanou na tuto lokalitu. Ptali se mě, zda-
li jim může stát vzít jejich dům. Tehdy jsem ještě nevěděl, že v podobné nejistotě z budoucnosti žije 
většina obyvatel západní části Bohdalce, kolonie Na Slatinách i Trnkova.

Vydejme se nyní o sto let zpět do minulosti “Rafandy”. 
Důvěryhodných informací o Slatinách není mnoho - většinou se opakují a nemají jasné zdroje. 
Následující detaily o historii Slatiny jsem našel v diplomové práci paní Viktorínové o Proměnách 
periferie.

Nouzová kolonie Rafanda je neformální název, který dal tomuto území Karel Čapek v povídce z roku 
1925. Název vznikl možná podle sousedských vztahů a možná podle enormního počtu štěkajících 
psů, kteří Vás při příchodu do území dodnes pozdraví.1

Dnes se Rafanda nalézá v sepětí dopravních staveb: železnice Praha-Benešov, Jižní spojka a ulice 
U vršovického hřbitova a ulice Nad Vršovskou horou a je obklopena těmito lokalitami: Vršovice, 
Záběhlice a Bohdalec. Katastrálně patří toto území pod Prahu 4 - Michle a Prahu 10 - Záběhlice. 
Rozloha: 78 ha. Cca 1000 obyvatel (dříve až 3500). 
Povrchy: spíše nezpevněné plochy, štěrkopískové cesty, zahrádky, mokřady, louka. Najdeme zde 
rodinné domy, bytové domy, chatky a slumové na černo postavené chýše, které stále organicky 
vznikají i zanikají. 
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Ve stabilním katastru z roku 1842 vidíme,že se v místech mezi Záběhlicemi rozkládá spousta 
dlouhých políček, mezi kterými procházejí cesty a tečou potoky Botič a Slatinský potok. Tyto po-
toky se občas rozvodnily a vznikly tak mokřady i úhory. Jméno potoku je podle území Slatiny. 
To se nachází mezi Dubčí a Štěrboholy, kde potok pramení. Důležité spojnice pro naše území 
jsou cesty mezi Michlí a Strašnicemi, mezi Vršovicemi a Záběhlicemi a další propojení mezi 
nimi. Pro řešené území jsou důležité zvláště dvě z těchto propojení - místní cesty, které posléze 
přerušila železnice. Stavba trati v roce 1871 mezi Prahou hl.n. a Benešovem u Prahy přisoudila 
území Na Slatinách osud lokality “na druhé straně trati” (On tha bad side of the track) a do 
Strašnic tak zůstaly pouze dva vstupy - z Edenu a ulicí V Korytech napojující se na Průběžnou. 

Celá tato oblast byla periferií Prahy. Nejprogresivněji se vyvíjeli Strašnice, které se měly napojit na 
Vršovice a na jejich městskou strukturu. V mapě z roku 1920-24 je patrné, že nejblíže urbanizovanou 
oblastí v lokalitě Na Slatinách byl Trnkov s rodinnými domy v ulici Průhonická, které se zde z většiny
zachovaly až dodnes. Je pravděpodobné, že právě odsud měl pokračovat stavební rozvoj až směrem 
k rozcestí mezi cestami spojující Strašnice s Michlí a Záběhlice s Vršovicemi. Šlo o zajímavý bod, 
kde se zároveň nedaleký Slatinský potok vlévá do Botiče a kde byl roku 1915 postaven Husův
kámen k výročí jeho úmrtí (i jako možný národní protest proti monarchistickému režimu). Bohužel 
tento drobný sídelní útvar příliš brzy udusily další dopravní zásahy a oddělily jej od Záběhlic.
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Roku 1922 vzniká Velká Praha a toto území se dostává do intravilánu města. V nedalekém Edenu 
vzniká zábavní park a pozemky na Bohdalci a Na Slatinách se stávají lukrativnějšími. Nejprve jsou 
nabídnuty legionářům. Někteří z nich si zde staví svoje domy, jiní možnost předají druhým. Kolem 
roku 1924 se sem začínají stěhovat zahradníci, dělníci z pražských továren i řemeslníci pracující na 
nových stavbách v Praze. Velice rychle se počet domků vyhoupne na 300 a počet lidí je cca 2000. 
Obrovský boom ovšem přichází během hospodářské krize. Noví obyvatelé si pronajímají půdu od
obce i od velkostatkářů, kteří parcelují své pozemky, platí se cca 100Kč ročně. Pro 
ty movitější staví město takzvané sedmidomky za pronájmem 700Kč.2 Naléza-
jí se naproti Vršovickému hřbitovu u průjezdu na Eden a jsou již vybaveny kanalizací, vodovo-
dem i elektřinou. Po epidemii tyfu (kvůli které sem prý zavítal i sám Masaryk) se staví vodovod 
a zavadí se sem elektřina i pro zbytek nouzové kolonie(1934). Kanalizace bohužel stále chybí.

Mapa z roku 1924
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V této době až do 50.let zde fungoval bohatý kulturní život. Podle pamětníků  3 zde fungovalo pekařství, 
mandl, holiči, osm konzumů a až pět hospod i další. Největší hospoda byla u Řeháků a nalézala se při cestě 
na Záběhlice (dnes je tato cesta přerušená železnicí a Jižní Spojkou). Hospoda měla svůj sál, kde hráli 
ochotníci. Nedaleko od ní na veliké louce se hrával fotbal a hned za rohem vznikl po II. sv. válce kostel. Ačkoliv
Slatiny mají nechvalnou pověst, osídlení mělo svoji vlastní identitu. Dodnes zůstaly dva pomníky - Mis-
tra Jana Husa v Slatiňanském lesíku a padlým hrdinům při staré cestě na Strašnice. Do 60. let zde ex-
istovalo také osmnáct spolků - například holubáři nebo baráčníci. Jsou dochované fotografie pohřbů i 
svateb - těch bylo mimochodem nejvíce ve 30. letech. Z těchto manželství se narodily předválečné děti, 
jejichž dětské osudy známe například z filmu Obecná škola nebo Langerova divadelní hry Periferie. 

Letecké snímkování z roku 1953
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V 50. letech je ještě nouzová kolonie na vrcholu svého rozkvětu, i přesto se postoj radnice zásadně 
proměnil a snahou je kolonii postupně zlikvidovat (stejně jako ostatní nouzové kolonie v Praze - 
například Na Kotlasce a Na Hájku). Radnice přišla s postupem tehdy naprosto běžným - s buldoz-
ery. Ovšem kupodivu se jí nepodařilo kolonii zrušit ani nabídkou výměny bydlení v domku za pan-
elákový byt. Spoustě lidem stále byly bližší jejich domečky se slepicemi a králíky. Zatímco na obzoru 
postupně rostlo “nové čisté město”, velkostatkářům byla sebrána půda. Hospodský Řehák zavřel 
svou hospodu a v divadelním sále se děly schůze místního výboru. A společenský život začal zkomírat. 

V územních plánech ze 60. a 70. let vidíme různé návrhy dopravních tepen, které měly přes 
území vést. Na rozdíl od předválečných plánů v ulici Nad Vršovskou horou již nemá vyrůst nové 
lokální centrum. Bohdalec a Slatiny jsou brány jako “nárazníkové pásmo zeleně” - jakýsi ekoton 
mezi Michlí, Záběhlicemi a Strašnicemi. Ve kterém se prohánějí po vymezených trasách vlaky 
a automobily. Zbytek plochy patří průmyslu, skladům a stavbám technické infrastruktury. Začíná 
se rýsovat Jižní spojka i vlakové propojení na blízké seřadiště. Spojnice s okolními čtvrtěmi se 
začínají pomalu rušit, uzavírat. Letecké snímkování ze 70. let ukazuje výstavbu zamýšlených do-
pravních staveb - vlakového spoje po trase budoucí Jižní spojky, rozšíření automobilových ko-
munikací - i definitivní zastavění Bohdalce halovými objekty. Všechny tyto stavby přispěly 
k segregaci kolonie Na Slatinách. Na detailních snímcích vidíme ale úpadek veřejného pros-
toru oproti snímkům z 50. let. V kolonii je stále více garáží a zpevněných ploch. Zatímco veřejné

Územní plán z roku 1936
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Územní plán z roku 1964 a dole z roku 1974
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Letecké snímkování ze 70. let ukazuje výstavbu zamýšlených dopravních staveb - vlakového spoje 
po trase budoucí Jižní spojky, rozšíření automobilových komunikací - i definitivní zastavění Boh-
dalce halovými objekty. Všechny tyto stavby přispěly k segregaci kolonie Na Slatinách. Na detail-
ních snímcích vidíme ale úpadek veřejného prostoru oproti snímkům z 50. let. V kolonii je stále 
více garáží a zpevněných ploch. Zatímco veřejné prostory na starších snímcích mají ostrou hranu a 
jasnou trajektorii, v této době jsou různě „roztahané“ - není jasné kde začíná soukromé a končí
veřejné, všude jsou různě rozházeny sypké materiály (zvláště kolem halových staveb). I komuni-
kace mají horší kvalitu a stromy jsou očividně méně stříhány a upravovány. Zatímco na snímcích 
z roku 1945 vidíme jasně cesty, střechy domečků, zahrádky a obhospodařovaná políčka, na těchto 
snímcích se nám ukazuje obraz džungle. Kultivované prostředí se proměnilo v izolovaný slum. Na 
obzoru - za tratí již rostou panelová sídliště a ve Strašnicích se Masarykova zahrádkářská kolonie 
proměnila v obrovské centrum sportů. Vše je podivně rozházené - bez řádu a bohužel obrázek ze 
současné doby není o moc lepší. 

Letecké snímkování z roku 1975
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V 80. letech byla postavena Jižní spojka i se všemi jejími nadjezdy a sjezdy. Zároveň se začalo se 
stavbou dalšího seřadiště vlaků mezi Michelskou plynárnou a Záběhlicemi, na které navázala v 90. 
letech stavba tratě propojující nádraží tratě v Edenu s tímto seřadištěm. To nejenže vytvořilo z Boh-
dalce samostatný ostrůvek obehnaný železnicí, ale zároveň to rozdělilo nouzovou kolonii definitivně 
na dvě části. Teprve tímto zákrokem se ocitla kolonie Na Slatinách zcela izolovaná a přístupná 
jen dvěma vstupy. Kolonie Na Bohdalci z toho vyvázla trochu lépe, díky přímé návaznosti na ulici 
U Vršovického hřbitova. To je zároveň chvíle kdy se lokalita transformuje na obydlí bezdomovců 
nebo majitelů domů, kteří si své objekty renovují. V lokalitě však zcela zaniká jakákoliv občanská 
vybavenost - chybí kanalizace a tudíž spousta komerčních provozů nemůže fungovat. Naopak 
autoopravnám se tu daří bezvadně, cvičitelům psů i zahradnictvím a dalším soukromníkům. “Ra-
fanda” se stává tím nepěkným územím mezi tratěmi a Jižní spojkou. V divoké zeleni, na dlouho 
zapomenuta radnicí i všemi. Atraktivní je toho času pouze pro developery a organizátory vycházek 
do nejbizarnějších koutů Prahy... 

Letecké snímkování z roku 1989
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Současný platný územní plán

Letecké snímkování z roku 2016
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_Na Slatinách / Bohdalec I - současný Územní plán
V platném ÚP je lokalita označena stavební uzávěrou. Je tedy počítáno s rozvojem tohoto území. 
Mementem na plány z 20. let je vize protažení ulice Nad Vršovskou horou a propojení s ulicí V Ko-
rytech. Ta ovšem naprosto nerespektuje současnou parcelaci a ani nenavazuje na fungující uliční 
síť lokality, Trnkov nebo původní cesty. Na druhou stranu propojení území ze západů na východ je
bezpochyby velice důležité stejně jako propojení tohoto území s ostatní městskou struktur-
ou. V okolí nové komunikace jsou navrženy plochy IZ - izolační zeleně. To je řešení jaké známe 
například ze sídlišť a průmyslových zón. Zatímco při stavbě kolonie se využilo každé místo, tento
návrh s místem nešetří. Část ploch je označena jako ZVO (tedy areály se zvláštní funkcí. To může
znamenat také nejednoznačnost koncepce funkčního využití území - může jít o administrativu, kon-
certní síň nebo obchodní dům). Jde o plochy dnešního slumu Na Slatinách, areály, kde dnes sídlí 
registr vozidel, autolakovna nebo autoškola v ulici Nad Vršovskou horou. Dále vidíme plochy SV 
(všeobecné smíšené, polyfunkční i rodinné domy) v oblasti sedmidomků a v přilehlé zahrádkářské 
kolonii i u bytových domů v ulici Elektrárenská. Tato lokalita je dobře napojena na technickou
infrastrukturu, ovšem také je velice zatížená hlukem a smogem z ulice U Vršovického hřbitova 
i blízké železnice. Pro celou lokalitu je zde pouze jedna autobusová zastávka a propojení se 
Strašnicemi zprostředkovává pouze jeden odstrašující průjezd pod železnicí směřující k Edenu. 
Transformace zahrádkářské kolonie je otázkou, poněvadž o pozemky a chatky je zde veliký
zájem. Dále takto označené jsou jižní plochy kolonie Na Slatinách, které mají alespoň minimální 
napojení na městskou strukturu Záběhlic díky průjezdu pod Jižní spojkou. Trnkov - několik rodin-
ných domů z dvacátých let, které se určitě mohou dále rozvíjet jako smíšené bydlení, ovšem jsou
dnes také zatíženy hlukem a emisemi z Jižní spojky. Toto území v průběhu let od Záběhlic přímo 
odtrhla stavba železnice a jižní spojky, což vedlo k přetržení původních spojení a tuto malou loka-
litu s výhledem na louku to poškodilo. Řešení těchto zpřetrhaných spojení bohužel územní plán
neposkytuje.

Velká louka mezi Slatinou a Trnkovem je označena jako VN - tedy nerušící výroba a sklady. Kdysi se 
tu hrával fotbal a je vlastně zázrak, že zůstala nezastavěná (možná i díky mokřadům kolem Slatin-
ského potoka). Propojení kolonie a Trnkova pomocí velkorysejší cesty než jen vyšlapané cestičky, by
možná přitáhlo nové aktivity i na tuto louku. I malé hřiště pro děti by pak z místa mohlo vytvořit 
vyhledávanou rekreační plochu. Je zde také navržené DH - hromadná doprava a parkoviště P+R - 
na místě současného depa pro autobusy. To je určitě velice chválihodné řešení, na které se mohou 
navázat další funkce. Dále je v plánu pak ZMK - městská zeleň v okolí Slatiňanského potoka a
mokřadů a PZA - zahradnictví, na místě bývalého zahradnictví rodiny Tichotů. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/ In: Konec bahna Prahy / Karel Ladislav Kukla
Praha: Mořem a pevninou, 1926, s. 152-154.
Článek o kolonii na Slatinách; převzato z Lidových novin.

2/ in: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/92781/, 
podzim 2017, Mgr.  Viktorínová Jana, Proměny pražské periferie, Bývalá nouzová kolonie Na Slatinách s.20

3/ in: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000044-z-metropole-
special , podzim 2017
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Cílem mých analýz samozřejmě bylo co nejlépe poznat toto území. Chtěl jsem nejen pro-
jít každý kout, najít charakter místa a nějak jej vystihnout ale i poznat lidi, kteří tu žijí.

Z toho důvodu jsem se nejen územím často procházel, ale také jsem oslovil spolky 
Prahy 10 (včetně spolku Na Slatinách), zda-li by neměli zájem o občanskou debatu.
Ukázalo se, že spolek Společně pro desítku a Kaple Rektorská pořádá pravidelně s pomocí rad-
nice i opoziční strany Vlasta „diskusní čtvrtky“. Navíc nová územní studie je stále horkým té-
matem (byla schválena teprve v říjnu 2017 a majitelé domečků v kolonii na ni reagovali peticemi, 
poněvadž zde navrhuje město až pro 35 tis. obyvatel) a zajímá nejen obyvatele Bohdalce a kolonie.

Veřejná debata v Domě čtení Ruská proběhla 22. listopadu za účasti radních, obyvatel Prahy 
10 i kolonie, architektů z fakulty i autorů územní studie a dalších. Atmosféra byla nap-
jatá. Účastníci po celou dobu byli rozděleni na dva tábory a bohužel ke smíření nedošlo.
Ukázalo se ovšem, že všichni chtějí změnu. Nikdo nechce, aby kolonie Na Slatinách vypadala jako 
slum a dále chátrala. Také si všichni uvědomují blížící se konec stavební uzávěry v roce 2023. 
Jenomže zatímco radní sní o nové čtvrti, místní obyvatelé by raději zachovali své domy, zvelebili 
veřejné prostory a zavedli kanalizaci. 

Osobně jsem navštívil jeden z původních domů. Viděl jsem dokonce původní architektonické plány to-
hoto domu v severovýchodním cípu kolonie, což dokazuje, že výstavba nebyla tak chaotická a organ-
ická, jak se můžeme na první pohled domnívat. Tento dům má dokonce i stavební povolení a přesto 
současné úřady mu nechtějí přiznat číslo popisné (což s sebou přináší překvapivě velké komplikace). 
Tento dům pohodlně obývá rodina Martina Sládka, který se zde i narodil. Jeho paní je na mateřské, 
on pracuje většinou z domu. Jsou zde velice spokojení - spousty zeleně, klid, znají své sousedy. 

Z popisu jejich života se zdá, že život v kolonii je idylický. Ovšem tu jim kazí dohadování s radnicí, 
která kvůli stavební uzávěře nechce do území nic investovat. Proto jsou zde obrovské výmoly na 
cestách, nelegální skládky u většiny opuštěných  chatek, rozbité pouliční lampy a veřejná infras-
truktura je v havarijním stavu.

Přesto jsem se setkal s velkým nadšením lidí - například kolem pana Kaštanovského z oboru 
životního prostředí se shlukují „čety uklízečů“. Několik zahrádek je moc krásně opečovávaných -
 je za nimi vidět spousta lidského úsilí. 

Mimo místních obyvatel a radnice je aktérem v lokalitě také firma Sitel. Ta zde již od de-
vadesátých let provozuje jedno z nejvýznamnějších datových center ve střední Evropě. 

Osobně jsem se setkal s paní Barborou Kolárovou, která firmu spoluzakládala. Vyprávěla mi, 
jak se chtěli rozšířit. Vypracovali novou územní studii. Získali spousty povolení. Ovšem výjim-
ku ze stavební uzávěry nakonec nedostali. Tím ovšem ztratili spoustu času. A jelikož se ne-
mohou rozšiřovat, „ujíždí“ jim v dynamickém oboru IT vlak. Jsou ovšem vlastníci velké části 
pozemků - zvláště louky a mokřadů mezi Trnkovem a kolonií, které by se měli proměnit v park.
Proto navrhuji v mém řešení datové centrum, které je z jedné strany součástí terénu (od louky) 
a z druhé (od Jižní spojky) má vstupy a parkoviště. 

Pokud by se rozšířili, mohli by své ostatní pozemky poskytnout veřejnosti, což se dnes 
bohužel neděje. Louka je oplocená a vede přes ni pouze úzká neupravená cyklostezka.
Zde se dostávám k tomu, že přes kolonii Na Slatinách projedou stovky cyklistů, chodí sem maminky 
s kočárky, potkáte zde spousty běžců. Tato lokalita mezi Strašnicemi, Záběhlicemi, Bohdalcem i 
Michlí je pro obyvatele Prahy 10 i Prahy 4 známá. Pokud bychom stezky a cesty opravili a vytvořili 
tu park, bude jistě využíván ještě větším počtem lidí. Nejcennějším v tomto „přírodním středu“ jsou 
mokřady a zmíněná louka, která nabízí dost prostoru pro sporty všeho druhu i sousedské festivaly.
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Nadšení místních a silná komunita „Slatiňáků“ je jedním z obrovských potenciálů. 
Další takové potenciály jsou i blízkost centra Prahy (do 25min můžeme odtud do-
jet až na Václavské náměstí) i klid lokality (nejvíce hluku zde působí štěkání psů).
Faktor izolovanosti - sevření železnicí a Jižní spojkou může být problémem i výhodou. Jelikož auta 
území spíš objíždí, než by jím projížděly, je zde méně hluku a znečištění prachem. Lokalita má 
až vesnický charakter - štěrkopískové cesty, zahrádky a před-zahrádky, dřevěné nízké ploty, slepice.

Riziko spočívá v budoucím vývoji. Současný charakter se může velice rychle ztratit a jedna docela 
ojedinělá část Prahy, může snadno zmizet. Nevýhodou je již zmíněná roky zanedbaná infrastruk-
tura. 

Podíváme-li se na urbanistickou strukturu území, vidíme spousty různě širokých cest a cestiček. 
Dnes je ovšem spousta z nich slepá nebo neprůjezdná. Některé jsou zasypané a jiné příliš úzké.
Nejvíce je tento kontrast vidět, když se po těchto cestách projede například Alfa Romeo se 
švýcarskou poznávací značkou mířící do sídla firmy Sitel. 

Brownfield na Bohdalci je pak obrovským blokem, který brání jakékoliv průchodnosti.

Schéma původních přerušených cest , k porovnání je zde stabilní katastr a současná mapa
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Plakátek upozorňující na diskuzní večer na kterém vystoupili: senátorka Renáta Chmelová, 
bývalý starosta Prahy pan Zoufalík, architekti Zdráhalová, Pomyjová , Jiran (autor studie na toto 
území), Klokočka, paní Mária Uhrinová, socioložka paní Viktorínová (autorka významné diplo-
mové práce o této lokalitě) a hlavně místní ze spolku Na Slatinách - paní Křepelková a pan Sládek.

Lidé  kteří se zapojují do dění řešeného území - pan Zoufalík (zadavatel studie od pana Jirana, jakožto 
tehdejší starosta Prahy 10) , paní Křepelková (obyvatelka kolonie Na Slatinách, předsedkyně spolku 
Na Slatinách), paní senátorka Chmelová (obhájkyně participačních procesů, které při vzniku studie 
zcela neproběhly a vedoucí opozice), pan Sládek (obyvatel kolonie Na Slatinách již ve třetí generaci, 
místopředseda spolku Na Slatinýách, který bojuje za obnovu kolonie i proti odsouhlasené studii)



23

Zachovávané objekty (červené) .  Objekty jsem vybral na základě významu, stáří a toho 
zda jsou trvalé či provizorní (podle  subjektivního pohledu, například  rozpadající se chat-
ky jsou jasně provizorní, kdežto opravený dům z první republiky jsem uznal za trvalý).
Tyto objekty jsem pak zapojil do nových urbánních struktur.-

Komplikované vlastnické vztahy a  prostupnost území. Některé pozemky vlastní až desítky vlastníků 
(dědici po bývalých obyvatelích, kteří si kupovali tyto pozemky dohromady a dělili se o ně ). Jiné 
pozemky a onjekty vlastní město Praha nebo stát. Je jasné, že v případě snahy o odkup všech 
pozemků pro demolici kolonie Na Slatinách, tento proces zabere spousty let.
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KONCEPT/
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„Město je odvozeno ze slova místo“ 1

Město lze takto chápat jako soubor míst. Některá místa v této lokalitě již existují a různě fungují. Je 
však potřeba je kvalitně propojit a  zvýšit  prostupnost území. Z toho důvodu jsem nejdříve stu-
doval původní cesty a hledal jejich odkazy v urbanistické struktuře do dnešních dob. Zároveň jsem 
se snažil tuto vrstvu obnovit - zachovat ji ve vrstvách nových (ať již v podobě přímé - ulice, nebo 
nepřímé - například „pasarely“). 
Dále jsem hledal , které objekty stojí za to zachovat (jsou prověřenou součástí urbánní struktury), 
a které vznikly jen provizorně a pouze zůstávají. Takovými „fungujícími“ soubory jsou například 
halové stavby z 20. a 30. let na Bohdalci, které mohou dále fungovat svému současnému účelu, 
nebo změní svou funkci (například na galerie). Tyto domy fungují jako „základní“ kameny i pro nové 
městské struktury. Odkazují k lidem, kteří zde dříve žili, k tomu jak pracovali - elektrorozvodna, 
depo autobusů i k jakým ideám se hlásili - Husův kámen, pomník padlým)
Celé území přirozeně rozděluji na čtyři části: Bohdalec, kolonie Na Slatinách, park Na Slatinách, 
Trnkov. Každá část pak má své vlastní měřítko a své veřejné prostory odpovídající dimenzí měřítku 
lokality i významu. Tyto veřejné prostory jsou pak vzájemně propojené obnovenou a doplněnou sítí 
ulic, cest i cestiček.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
1/ Jan Sokol,In: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2017-12-11%2016:00:00, 
podzim 2017

Schéma konceptu - propojení důležitých veřejných prostranství a 

extrahované urbánní struktury
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vlaková stanice Eden

smuteční síň

kostel

galerie

HUB
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víceúčelový kulturní 

a komunitní dům

P+R
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sbor SČSH 

park
a mokřady 

datové 
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SITEL

Husův
kámen

pomník

Schéma výškového rozdělení (podle výšky římsy či atiky): 

25 a více m , 20 - 25m , 15 - 20m, 10 - 15m, +/- 5-10m

Významné budovy / prvky
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NÁVRH /
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Hlavní výkres  M 1:200
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Vložení návrhu do 3D modelu ( navržené a současné objekty)
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Prostupnost území dnes (nahoře) a v návrhu (dole)
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Podéný řez

Příčný řez : Bodalec

Příčný řez : park Na Slatinách
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Příčný řez : Na Slatinách

Příčný řez : Trnkov
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Urbanistický detail I : Bohdalec
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Na místě dnešního brownfieldu navrhuji město až pro 7000 lidí.
Celoměstským centrem je náměstí na bohdaleckém návrší s kost-
elem a administrativními budovami.
To sousedí s Vršovickým hřbitovem, který je naprosto odříznutý 
frekventovanými silnicemi a absencí chodníků. Zvětšuji jej na celou 
plochu tohoto segmentu a doplňuji o stavbu nové smuteční síně. 
Z nynějších hal   využívaných pro skladování nebo autoopravny vytvářím 
galerie a HUB a zapojuji je do zástavby jako součást vnitrobloků. Ve-
likost bloků se směrem k severu zmenšuje a tato struktura přechází 
do menšího měřítka sedmidomků a zahrádkářské kolonie. Mezi 
jednotlivými bloky vytvářím menší ambientní veřejná prostranství 
a uvnitř bloků vytvářím průchozí prostory se zatravněnými plochami - 
většina bloků je pak průchozích. Další významné stavby zde jsou kos-
tel a kulturní komunitní dům sloužící oba nejen pro obyvatele lokality.

Perspektiva I : Bohdalec
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Řez ulicí : Bohdalec
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Urbanistický detail II : kolonie Na Slatinách
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Bývalou kolonii Na slatinách přetvářím tak, aby si ponechala svůj 
až vesnický charakter kontrastující s „městem“ na Bohdalci. Toho 
se snažím docílit ponecháním méně významných cest jako jsou ty 
nezpevněné, drobného měřítka nově přistavěných budov a pone-
chání co nejvíce zeleně. 
Na druhou stranu zde musí v budoucnu dojít k přívodu kanalizačního 
řádu, re-parcelace a rozšíření jednotlivých cest na minimálních 
6m pro jednosměrný provoz a v ojedinělých případech na 4,5m. 
Ve středu tohoto území navrhuji nový veřejný prostor s bosquetem 
a lavičkami. Dále by mělo  dojít k revitalizaci   slatinského po-
toka,  opravě mostů přes něj  a přiléhajících pozemků. Ten-
to potůček může dokreslit romantickou atmosféru celé 
lokality. Na volných pozemcích kolem kolonie navrhu-
ji rozsáhlejší soubory  rodinných  domů,  které jsou situovány 
k novým rozšířeným komunikacím a napojeny na Bohdalec.
Tuto lokalitu by mohlo obývat přibližně 800 obyvatel.

Perspektiva II : kolonie Na Slatinách
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Řez ulicí : kolonie Na Slatinách
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Urbanistický detail III : park Na Slatinách
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V lokalitě mezi kolonií Na Slatinách a Trnkov, kde se dnes nachází 
rozlehlá oplocená louka a mokřady, navrhuji nový park s „divokým“ 
charakterem - myšleno tak, že stačí vše vyčistit od nelegálních sk-
ládek odpadu a doplnit o cesty - popřípadě chodníky na ocelovém či 
dřevěném roštu (v místech mokřadů), nové  můstky přes  potok  a  lavičky.

Domnívám se, že takovýto park by rychle získal oblibu obyvatel 
z celé Prahy 10. Vedle této lokality je otázkou jaký bude vývoj území 
kolem dnešního strašnického nádraží. Tyto dvě území mohou být 
v budoucnosti propojeny minimálně pěší lávkou přes koleje vlaku.

V jižní části - mezi parkem a kolejemi navrhuji datové cen-
trum, které je částečně kryté zemnou aby nerušilo pohledově 
exponovanou louku a novou alej spojující kolonii s Trnkovem.

Perspektiva III : park Na Slatinách 
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Perspektiva III : park Na Slatinách 

Řez III : park Na Slatinách 
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Urbanistický detail IV : Trnkov
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Trnkov je založen na původním urbanistickém plánu z 20. let mi-
nulého století.
Noblesa prvorepublikových domů a ulicí s alejí kontrastovala s jed-
noduchými chudšími domy „za potokem“ v kolonii. Přesto tyto dvě 
části (Trnkov i kolonie) zůstaly sevřené v kleštích železnice a Jižní 
spojky.  Snažím se je propojit rekultivovaným parkem a cestou a alejí. 

Přesto měřítko Trnkova je o stupeň výše než kolonie a v tomto 
nastaveném módu nadále pokračuji. 
V severní části - blíže ulici V Korytech - navrhuji až čtyřpodlažní 
bytové domy s vlastními veřejnými prostorami. Ty jsou chráněny 
vegetací od kolejí vlaku (ovšem ty by bylo nutno opatřit protihluko-
vými bloky (např. Zbloc 3a 1)

----------------------------------------------------------
1/ https://www.heringinternational.com/en/products-services/noise-protec-
tion/low-noise-barriers/system-zbloc-type-3a/, podzim 2017

Perspektiva IV : Trnkov
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Perspektiva IV : Trnkov

Řez IV : Trnkov
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