Třetí část

ETAPIZACE

Etapizace

Nabízí se celý vějíř možností:

Představa, že by se celé území investičně rozvíjelo v jednom čase, je nereálná. Proto byl rozvoj území
od samého počátku připravován tak, aby se dalo území zastavovat postupně za účasti více investorů.
Kromě stávajících staveb, z nichž část je přímo chráněna památkovými předpisy, je území doplněno o
zcela novou stavební strukturu rozdělenou a umístěnou v takzvaných rozvojových plochách. Každá
rozvojová plocha má samostatný vjezd do hromadných parkingů pokrývajících veškeré nároky na
dopravu v klidu (příslušnou této ploše) a má určené napojení na sítě technické infrastruktury.

A. Technickou infrastrukturu financuje správce sítě – buduje v podstatě veřejný řad.
Developer si financuje přípojku.
Plochy budoucích veřejných prostranství investuje město.

Koncepce dopravy a dopravní napojení rozvojových ploch byly zpracovány v části Světovar II –
Doprava 07/2012, projednány s orgány dopravy a odsouhlaseny. Ve studii Areál Světovar – technická
infrastruktura 12/2011 byly ověřeny kapacity plně dobudovaného areálu a tomu odpovídající řešení
technické infrastruktury. Návrh byl, včetně polohy jednotlivých nových sítí a jejich připojení na stávající
sítě umístěné v uličních profilech po obvodu areálu, se správci sítí projednán a odsouhlasen.
Rozvojové plochy mohou být zastavovány odděleně a postupně. Tato časová posloupnost je dána třemi
základními faktory:
 podmíněností investice do technické infrastruktury
 vybudováním parkovacího domu
 majetkovými vztahy

Investice do technické infrastruktury
Podmíněností investice se rozumí vybudování části infrastruktury nacházející se mimo obrys rozvojové
plochy pod plochami veřejně přístupných ulic, náměstí či přilehlých parkových úprav, části, která je
nezbytná a příslušná pro fungování objektu (nebo více objektů) konkrétní rozvojové plochy. Nově
budovaná část infrastruktury se musí připojit ke stávajícím sítím a kromě krátkodobé odstávky při
připojení nesmí omezit jejich funkčnost. Na novou část sítě se může připojit další nový úsek budovaný
pro další rozvojovou plochu.
Aby mohly být objekty rozvojové plochy provozuschopné a kolaudovatelné, je třeba kromě napojení na
sítě zajistit i přístup a příjezd k objektům. Proto jsou ke každé rozvojové ploše přiřazeny i části plochy
veřejných prostranství ulic či náměstí. Po nich přicházejí chodci, přijíždějí sanitky, požárníci, vozy pro
svoz odpadů či zajíždějí auta do hromadných parkingů. Svítí veřejné osvětlení.

Investiční strategie
Pochopení a vnímání těchto souvislostí je nesmírně důležité. Samotná rozvojová plocha daná hranicí
regulace (regulační čáry, maximální výšky objektu, měřítka objektů) a objekty v ní (uvnitř) postavené
jsou čistě a nezpochybnitelně investicí developera, u financování „veřejné části“ infrastruktury a části
veřejného prostranství je třeba nalézti reálný a přijatelný model financování.
Obdobně bude postupováno při investování do stávajících objektů označených B. Obrys objektu je
v tomto případě vlastně hranicí rozvojové plochy. Potom platí stejný přístup do investování technické
infrastruktury umístěné pod veřejným prostranstvím a investice do úprav veřejného prostranství.

B. Technickou infrastrukturu spolufinancuje developer.
Plochy budoucích veřejných prostranství spolufinancuje developer.
Hledá se míra (%) spolufinancování.
C. Technickou infrastrukturu financuje developer a za úplatu předává správci.
Plochy budoucích veřejných prostranství investuje developer a za úplatu předává městu.
U všech uvedených možností existuje kombinace mnoha dalších variant. Míra spolufinancování
případně předání za úplatu může být v rozsahu 1-100%. Jde o použití způsobu financování, jaký je
v místě obvyklý, nebo o politické rozhodnutí, jakými prostředky se město může a chce na výstavbě
podílet. Výsledkem zmíněných procesů by však v každém případě mělo být, že části infrastruktury
procházející pod veřejným prostranstvím jsou ve vlastnictví správců sítí a samo veřejné prostranství je
ve vlastnictví města. Jedině tak si město může zajistit vynutitelnost a vymahatelnost pravidel provozu na
těchto prostranstvích a jejich skutečné, veřejné užívání.
Samostatnou kapitolou technické infrastruktury jsou úpravy veřejných komunikací po obvodu areálu.
Jejich součástí je úprava křižovatky Slovanská alej – Koterovská ulice s propojením Slovanské aleje do
vnitřního okruhu, úpravou tramvajové trati a vložení systému cyklostezek do uličního profilu. Hranice
prací mezi veřejnými komunikacemi a rozvojovými plochami areálu Světovar byla obecně definována
tak, že k rozvojové ploše byla přiřazena část veřejného prostranství (ulice) ve formě zpevněné plochy
chodníků či cyklistické stezky. Rozsah byl určen od fasády budovy respektive zdi oplocení k hraně
zpevněné plochy tj. obrubníku komunikace respektive hraně zeleného pruhu v případě Koterovské
ulice. V případě vjezdu do podzemních parkingů je součástí rozvojové plochy i řešení povrchu vjezdové
komunikace (připojení ke komunikaci).
Takto obecně určená hranice umožňuje značnou časovou flexibilitu. Úpravy veřejného prostranství
přiřazené k rozvojovým plochám mohou být prováděny i bez dokončení úprav veřejných komunikací.
Znamená to, že přímo nesouvisí s výstavbou a dokončením komunikací, mohou ji předcházet nebo jako
dokončení finálního povrchu prostranství mohou výstavbu komunikace následovat.
Město v roli investora tedy může plynule pokračovat v naplňování strategie schváleného dopravního
generelu, jeho priorit a čerpání rozpočtu. Dlouhodobé koncepce města tak neomezují investiční
příležitosti uvnitř areálu Světovar. Jde pouze o dostatek trpělivosti, podpořený důsledným dodržováním
koncepce, než se cílový stav v okolí areálu naplní.
Pozn.: Výše uvedené platí jmenovitě pro ulice Slovanská alej, Koterovská a Sladová. Uliční profil v nové
ulici „Za Vozovnou“ je „přidělen“ k přilehlým rozvojovým plochám F, C, G, protože funguje jako příjezd
k jejich parkingům. Stejně tak je uliční profil vjezdové komunikace mezi objektem Studentského domu
(E) a domovem důchodců (A5) „přidělen“ k přilehlým plochám. Tato komunikace má ještě jednu
specialitu. Její vybudování umožní vjezd na dočasné parkoviště objektu B4 a tím i zrušení provizorního
připojení parkoviště ze strany Slovanské aleje. To je důležité pro fázování a možnou výstavbu
inženýrských sítí ve stopě tohoto zrušeného provizoria. Připojení z Koterovské bylo projednáno v rámci
celkových úprav křižovatky Slovanská alej-Koterovská a možnost jeho realizace je dána zejména tím,
že oblouky připojení navazují na průběh současného obrubníku v Koterovské. V případě dodržení
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požadavku, že při výjezdu z areálu bude možné pouze odbočení vpravo (nikoliv přejezd přes koleje), je
možno komunikaci připojit i před dokončením celkových úprav Koterovské.

Limity technické infrastruktury
Způsob financování či spolufinancování výstavby nové infrastruktury je pouze jednou stranou mince.
Druhou stranou je podmínka zachování funkčnosti systému ve vztahu k okolí. Proto je zapotřebí
vyhodnotit tento faktor velmi pečlivě a obezřetně.
Horkovod



Kanalizace 

přes areál Světovar prochází primární trasa horkovodu. Od Slovanské aleje jde
stávající trasa přes budoucí objekty F3, F2, F1, C1 a skrze objekt B3 směřuje přes D1
do ulice Sladová. Tato trasa je v současné době funkční a musí být provozuschopná
do své náhrady novou trasou v ulici „Za Vozovnou“. Po částech je trasa nahrazována
novými úseky a „rozpojena“ může být až po dokončení nového propojení.
areál se napojuje novými přípojkami do stávajících uličních stok. Výrazný zásah do
tohoto nadřazeného systému je plánován v rozvojové ploše G1-G6, kde stávající stoka
prochází pod plánovanými objekty. Stoka zůstane funkční do okamžiku, dokud nebude
dokončena stoka v nové poloze pod budoucí komunikací. Potom je možno novou
stoku propojit a část staré trasy zrušit.

Vodovod



systém je připravován, aby po dokončení jednotlivých částí umožnil propojení obou
tlakových pásem na jihu a severu od areálu Světovar.

Elektro



v území budou umístěny tři nové distribuční trafostanice. Všechny jsou zakresleny a
budou realizovány v plochách nově budovaných objektů. Jmenovitě se jedná o objekty
A5, D3, F3.
V principu musí být realizace trafostanice umožněna bez nutnosti současného
budování se samotným objektem. V půdorysech objektů je proto od úrovně 1NP až po
úroveň suterénu vyhrazen nezávislý prostor. To umožňuje obě varianty postupu:
A) Trafostanice se realizuje nezávisle
 Modul trafostanice o velikosti 5,5x3,1x3m se postaví na svůj základ
 Modul stojí volně na terénu do doby výstavby nové budovy.
 Nová budova se kolem modulu obestaví, stěny suterénu opíší obrys
trafostanice v požadovaném odstupu. Pod trafostanicí navždy zůstane hmota
stávajícího terénu.
 Na úrovni 1NP zůstane okolo modulu TS obchozí prostor o požadované šířce
(vzdálenost od stěn nové budovy).
 Patra nové budovy jsou stavěna nad prostorem modulu TS a jsou na modulu
stavebně nezávislá.
 Prostor s modulem TS je přístupný přímo z ulice.
Příklad použití varianty A):
Rekonstrukce objektu B2 se stane prioritou. V tom případě ČEZ umístí modul TS
na přesné místo dané pozicí v budoucím objektu D3 (jak je zakresleno v této
studii). Velikost TS je dána kapacitami, které odpovídají odsouhlaseným
maximálním bilancím, které musí TS v budoucnu pojmout. Objekt D3 se postaví
třeba za dalších 5 let, objekty G1-G6 třeba za 10 let, atd. TS stojí na své pozici a
s výstavbou nových objektů se do ní zapojují další kabely.



B) Trafostanice se realizuje současně s novou budovou
 V budově vznikne samostatná místnost v pozici a velikosti jako předchozí
 Pod místnosti, ve které bude vystrojena TS, budou vybudovány suterény
 Přivedení kabelů pod trafostanici v úrovni 1PPbude od ostatních prostor
suterénu stavebně odděleno.
Pozn.: V případě realizace TS v souběhu s novou budovou by bylo možno TS vložit
i do úrovně 1PP a přízemí objektu využít jako komerční plochu, v jejíž podlaze je
ukryt montážní otvor pro výměnu TS. Zároveň musí být do podzemního prostoru
zajištěn nezávislý přístup pro pracovníky ČEZ.
Oproti předchozím projednávaným částem byla ponechána v provozu stávající trafostanice
při hlavním vstupu do areálu. Její zachování umožňuje větší variabilitu fázování rozvoje
areálu.

Vybudování parkovacího domu C1
Celková projektová kapacita objektu činí 387 stání. Parkovací dům C1 pokrývá potřeby kulturních
institucí soustředěných ve stávajících rekonstruovaných objektech areálu (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8,
B9). V těchto objektech není možné budovat žádná podzemní parkoviště a v žádném případě není
vhodné ponechat tyto budovy obklopené plochami povrchových parkovišť. Proto byla veškerá doprava v
klidu soustředěna do jednoho racionálně řešeného objektu. Výjimkou je objekt B6, který je součástí
rozvojové plochy D a parkovací místa má zajištěna v hromadném parkingu této plochy. Výstavba
parkovacího domu je podmínkou pro uvolnění ploch obsazených dočasnými parkovišti, zejména
rozvojové plochy E, kde bude vybudováno dočasné parkoviště pro objekt B4. Teprve po vybudování
parkovacího domu bude možné dočasné parkoviště zrušit a nahradit novou stavbou.
Shodný přístup k problému parkování jako u objektu B4 bude nutno uplatnit u všech rekonstruovaných
objektů (B). Pokud budou objekty uváděny do provozu před dokončením parkovacího domu, bude
nutné určit plochu, na které bude pro objekt zřízeno dočasné parkoviště. Právě proto, aby se volné
nezastavěné plochy areálu nestaly jedním velkým dočasným parkovištěm blokujícím rozvoj území, je
třeba od samého počátku připravovat stavbu parkovacího domu. Parkovací dům může být postaven
přímo z veřejných prostředků nebo formou „leasingu“ investicí konkrétního developera (takto byla
budována například Národní technická knihovna v Praze), kterému město investici postupně splácí.
V každém případě je třeba o zajištění financování výstavby parkovacího domu, pokud má město o
rozvoj areálu Světovar jako celku zájem, jednat co nejdříve.
Včasná příprava parkovacího domu a jeho realizace v počátečních fázích rozvoje areálu přispěje
k tomu, že plochy v areálu budou skutečně volné, nezatížené „dočasností“ a město s nimi bude moci
nakládat bez omezení. I pro případné zájemce o samotné stávající objekty (B) bude realizace pobídkou
a jasným signálem. Jakým způsobem (podílem) se mohou tito investoři či nájemci zpětně do investice
parkovacího domu zapojit je věcí politického rozhodnutí.
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Přehled počtu stání umístěných v objektu parkovacího domu
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B9
Obytný okrsek
C1

11
60
79
93
11
21
10
16
29 K parkovacím kapacitám objektů B je nutno připočíst ještě normový výpočet
12 pro obytný okrsek s 763 obyvateli a stání pro obchodní plochy umístěné přímo
v parkovacím domě (12 kusů).
342

Přihlédnuto k možnému rozvoji areálu by tedy měly být přednostně řešeny majetkové vztahy s vlastníky
řadových garáží ovlivňujících plochy F1-F6, C2-C7.

Fáze výstavby
Od obecného popisu základních faktorů ovlivňujících způsob zástavby je možno přistoupit k samotné
etapizaci rozdělené do jednotlivých fází.

Při projektové kapacitě 387 míst (rezerva 45 stání) je zřejmé, že parkovací dům pokryje i nároky větších
kulturních akcí konaných v prostoru Světovar.

Na samém počátku je třeba říci, že existuje množství variant a podvariant. Pro zjednodušení a
objasnění problematiky jsme po aplikování tří základních faktorů seřadili rozvojové plochy do jedné
dějové osy, každou samostatně. Po fázi 0, kterou představuje rekonstrukce objektu B4 na víceúčelové
zařízení a archiv, přicházejí postupně realizace jednotlivých rozvojových ploch, pěkně jedna po druhé
s tím, že rekonstrukce stávajících budov (B) jsou zakresleny do dvou jakoby společných etap. Mohou
však být realizovány nezávisle na sobě, každý objekt zvlášť, opět s podmínkou vybudování části
infrastruktury. Takto popsané řešení rozvoje území bylo nazváno variantou A.

Pozn.: Ze zkušeností s přípravou parkoviště pro objekt B4 je zřejmé, že i plocha deklarovaná a užívaná
jako dočasná musí být (vzhledem k legislativním předpisům) stavebně vyřešena jako trvalá. Další
budování zpevněných „dočasných“ploch je zbytečným nákladem, který by mohl být smysluplně využít
při stavbě parkovacího domu.

Možnost „zhuštěného fázování“ je dokumentována ve variantách etapizace B, C, D. V těchto případech
jsou jednotlivé rozvojové plochy a stávající objekty (B) seskupovány a přiřazovány k sobě, jak dovoluje
logika budování technické infrastruktury. Vždy si s sebou „nesou“ část infrastruktury a část veřejného
prostranství přiděleného ve variantě A.

Celkem

Majetkové vztahy
Vztahy jsou popsány v úvodní kapitole technické zprávy. Pro stručnost zopakujme:







Všechny stávající objekty (B) a plochy areálu jsou ve vlastnictví města, tyto plochy zahrnují
rozvojová území A1-A4, A5, C1, C2-C7, D1-D3, E.
V rozvojové ploše F1-F6 je nutno řešit vztahy se soukromými vlastníky řadových garáží a subjekty
spoluvlastnícími plochu před garážemi. Vyřešení tohoto limitu je rozhodující i pro navazující
rozvojovou plochu C2-C7, neboť přes tyto pozemky vede nová komunikace v ulici „Za Vozovnou“
s vjezdem do objektu C7.
V rozvojové ploše H1-H7 je nutno řešit vztah s ministerstvem obrany ČR, které vlastní pozemek se
stavbou vojenské ubytovny a garáží. Vzhledem k tomu, že objekt panelové ubytovny je stále
využíván a garáže byly postaveny poměrně nedávno, je předpoklad, že případný rozvoj této plochy
přijde na pořad v závěrečných fázích rozvoje. Všechny části technické infrastruktury byly
připravovány s tím, aby objekt mohl stále fungovat a v klidu „dožít“.
Rozvojová plocha G1-G6 je ve vlastnictví soukromé společnosti. Podmínkou rozvoje je vyřešení
vztahů se soukromými vlastníky řadových garáží, protože mezi nárožím garáží a hranou chodníku
vedeného v ploše G prochází vozovka nové ulice „Za Vozovnou“. Rozvoj pozemků v plochách G je
po stránce infrastruktury připraven tak, aby byl samostatný a v podstatě nezávislý na fázování
rozvoje areálu.

Řešení či neřešení majetkových vztahů je jeden ze základních faktorů, který určuje pořadí a zařazení
do konkrétní fáze. Velkou výhodou areálu Světovar je právě fakt, že komplikovaných výše
pojmenovaných skutečností je minimum. Je možno se na problém cíleně zaměřit a vyřešit jej.
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Rozvojová plocha:
Položka
asfaltová komunikace

Veřejné komunikace (fáze 12)
Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem
Poznámka
vně rozvoj.pl.
m2
8004
0
0
uvnitř rozvoj.pl.
m2
0
0
0
žulová kostka
vně rozvoj.pl.
m2
515
0
0
uvnitř rozvoj.pl.
m2
0
0
0
drobná kamenná dlažba
vně rozvoj.pl.
m2
4948
0
0
uvnitř rozvoj.pl.
m2
0
0
0
sadové úpravy
vně rozvoj.pl.
m2
4599
0
0
uvnitř rozvoj.pl.
m2
0
0
0
stromy
vně rozvoj.pl.
ks
62
0
0
(nové a nahrazované)
uvnitř rozvoj.pl.
ks
0
0
0
kanalizace jednotná
veřejná
m´
0
0
0
přípojky
m´
0
0
0
areálová vnější
m´
0
0
0
kanalizace splašková
veřejná
m´
0
0
0
přípojky
m´
0
0
0
areálová vnější
m´
0
0
0
kanalizace dešťová
veřejná
m´
0
0
0
přípojky
m´
0
0
0
areálová vnější
m´
0
0
0
retenční nádrž
veřejná
m3
0
0
0
rozvojové plochy m3
0
0
0
vodovod
veřejný
m´
0
0
0
přípojky
m´
0
0
0
horkovod
veřejný
m´
98
0
0
přípojky
m´
0
0
0
areálový vnější
m´
0
0
0
výměníková stanice
hlavní
ks
0
0
0
podružná
ks
0
0
0
trafostanice
distribuční
ks
0
0
0
zákaznická
ks
0
0
0
El. Koridor (x)
vně rozvoj.pl.
m´
154
0
0
1)
m´
0
0
0
1)
uvnitř rozvoj.pl.
VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl.
ks
25
0
0
2)
uvnitř rozvoj.pl.
ks
0
0
0
2)
1) Položka uvádí délku el. koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně
VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace.
2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.
Pozn.:
- Úprava tramvajového tělesa 3412m2, 525m´
- V rámci rozvoje areálu Světovar jsou dokumentovány trasy a úpravy sítí bezprostředně se dotýkající provozu a nové
výstavby areálu. Další úpravy sítí budou prováděny v rámci rekonstrukce komunikací a budou součástí jejich
dokumentace.

