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Regulační plán Kladno – centrum

Návrh4

 
 

   

Odůvodnění 

Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

O pořízení Regulačního plánu RP1 rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Kladna na svém 10. zasedání dne 
18. 09. 2012. Požadavek na pořízení regulačního plánu pro centrální historickou část města byl obsažen i 
v návrhu Územního plánu Kladno v souladu s jeho zadáním. Důvodem pořízení regulačního plánu je potřeba 
revize současného ÚPZ. Současný Územní plán zóny Kladno – centrum byl zpracován v letech 1995-1996 a byl 
schválen 09. 04. 1996, tedy podle dnes již starého zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za dobu jeho platnosti 
došlo k jeho změnám č. I., II. a III. Poslední změna č. III nabyla účinnosti dne 08. 10. 2010. Změny Územního 
plánu zóny Kladno – centrum se vždy týkaly konkrétních lokalit bez hlubší revize regulace celého vymezeného 
území. Vzhledem k vývoji výstavby, potřebám obyvatel, podnikatelských subjektů a veřejných institucí vyvstala 
potřeba pro nahrazení územního plánu zóny regulačním plánem, který zohlední současné a budoucí záměry 
v centru města Kladna. Územní plán Kladno byl vydán Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2016 opatřením obecné 
povahy č. 1/2016 Statutárního města Kladna s nabytím účinnosti dne 12. 2. 2016. 
Jedná se o pořízení regulačního plánu z podnětu zastupitelstva obce. 
Oproti Územnímu plánu zóny Kladno – centrum je řešené území Regulačního plánu Kladno – centrum rozšířené 
o plochy ležící východně od ulice Dukelských hrdinů, které zahrnují mimo jiné transformační území po bývalých 
válcovnách. Protože toto území bezprostředně navazuje na historickou část města, je důležité podrobněji 
definovat budoucí rozvoj nástroji, které regulační plán má.   
 
Po společném jednání, které proběhlo 9.12.2016 a po doručení stanovisek, vyjádření a připomínek zpracoval 
pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek, na základě 
kterého byly zapracovány tyto úpravy: 
 
 
STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Krajská hygienická stanice ze dne 15.12.2016 
PODNĚT – ve stanovisku je uplatněna podmínka - Při změně provozu u stávajících komunikací 
z jednosměrných na obousměrné je nutné před touto změnou ověřit splnění hygienických limitů pro hluk u 
stávající obytné zástavby 
NÁVRH VYHODNOCENÍ STANOVISKA - Podmínce se vyhovuje - bude zapracována do textové části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Limity v území  

 
 
PŘIPOMÍNKY 
 
Noval s.r.o. ze dne 27.12.2016 a shodná připomínka FI Development CZ s.r.o. 
PODNĚT - připomínky k p. č. 5918/47, 5918/48, 5918/49, 5918/50, 5918/54, 5918/55, 5918/56, 5918/57, 
5918/63, 5918/504 k. ú. Kladno 
1) Navýšení parkovacích míst 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se přihlédne - Navýšení parkovacích stání o 15%. 
Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Bloky-specifické podmínky  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků 
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Návrh 5

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Odůvodnění 

Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

O pořízení Regulačního plánu RP1 rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Kladna na svém 10. zasedání dne 
18. 09. 2012. Požadavek na pořízení regulačního plánu pro centrální historickou část města byl obsažen i 
v návrhu Územního plánu Kladno v souladu s jeho zadáním. Důvodem pořízení regulačního plánu je potřeba 
revize současného ÚPZ. Současný Územní plán zóny Kladno – centrum byl zpracován v letech 1995-1996 a byl 
schválen 09. 04. 1996, tedy podle dnes již starého zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za dobu jeho platnosti 
došlo k jeho změnám č. I., II. a III. Poslední změna č. III nabyla účinnosti dne 08. 10. 2010. Změny Územního 
plánu zóny Kladno – centrum se vždy týkaly konkrétních lokalit bez hlubší revize regulace celého vymezeného 
území. Vzhledem k vývoji výstavby, potřebám obyvatel, podnikatelských subjektů a veřejných institucí vyvstala 
potřeba pro nahrazení územního plánu zóny regulačním plánem, který zohlední současné a budoucí záměry 
v centru města Kladna. Územní plán Kladno byl vydán Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2016 opatřením obecné 
povahy č. 1/2016 Statutárního města Kladna s nabytím účinnosti dne 12. 2. 2016. 
Jedná se o pořízení regulačního plánu z podnětu zastupitelstva obce. 
Oproti Územnímu plánu zóny Kladno – centrum je řešené území Regulačního plánu Kladno – centrum rozšířené 
o plochy ležící východně od ulice Dukelských hrdinů, které zahrnují mimo jiné transformační území po bývalých 
válcovnách. Protože toto území bezprostředně navazuje na historickou část města, je důležité podrobněji 
definovat budoucí rozvoj nástroji, které regulační plán má.   
 
Po společném jednání, které proběhlo 9.12.2016 a po doručení stanovisek, vyjádření a připomínek zpracoval 
pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek, na základě 
kterého byly zapracovány tyto úpravy: 
 
 
STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Krajská hygienická stanice ze dne 15.12.2016 
PODNĚT – ve stanovisku je uplatněna podmínka - Při změně provozu u stávajících komunikací 
z jednosměrných na obousměrné je nutné před touto změnou ověřit splnění hygienických limitů pro hluk u 
stávající obytné zástavby 
NÁVRH VYHODNOCENÍ STANOVISKA - Podmínce se vyhovuje - bude zapracována do textové části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Limity v území  

 
 
PŘIPOMÍNKY 
 
Noval s.r.o. ze dne 27.12.2016 a shodná připomínka FI Development CZ s.r.o. 
PODNĚT - připomínky k p. č. 5918/47, 5918/48, 5918/49, 5918/50, 5918/54, 5918/55, 5918/56, 5918/57, 
5918/63, 5918/504 k. ú. Kladno 
1) Navýšení parkovacích míst 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se přihlédne - Navýšení parkovacích stání o 15%. 
Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Bloky-specifické podmínky  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků 

 

 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh6

 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 26 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 26; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 26 

ARGTEGA  s.r.o. ze dne 27.12.2016 
PODNĚT - připomínka k pozemku p. č. 5622/1 a 5622/2 k. ú. Kladno, – změna intenzity zastavění blok 43  
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - změna intenzity zastavění blok 43, 
pozemky p. č. 5622/1 a 5622/2 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 43 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 43 

Zdeněk Slepička ze dne 28.12.2016 
PODNĚT - připomínky k p. č. 5727 k. ú. Kladno: 

1) Úprava prostorových vztahů pozemku žadatele a zástavby v bloku 40 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne – úprava výškové konfigurace terénu - na 
p. č.  5695/1, 5695/2, 5697/1, 5697/2, 5697/3, 5697/5, 5699/1, 5699/4, 5698, 5700/4, 5728, 5728  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Asanace A1; Podmínky pro 
umístění a prostorové 
řešení staveb – Bloky – 
specifické podmínky - bloky 
39 a 40 

Výkres VPS, VPO a 
asanace N2 – blok 39 a 40 

Asanace A1; Komplexní 
zdůvodnění navržené 
koncepce-Popis významně 
regulovaných bloků – bloky 
39 a 40 

Zdůvodnění navržení 
koncepce – O4E 

2) Změna intenzity zastavění – blok 40 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne – změna intenzity zastavění – blok 40, 
pozemek  p. č. 5727 k.ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 40 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 40;  
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 26 

3) Vjezd na pozemek p. č. 5727 k. ú. Kladno 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se nepřihlédne - regulační plán jednotlivé vjezdy na 
pozemky nevymezuje, upřesněno v prostorovém uspořádání veřejných prostranství 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
vytváření příznivého 
životního prostředí; 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury – Uspořádání 
veřejných prostranství 

   

 

Miloslav Adam ze dne 28.12.2016 
PODNĚT - připomínka k p. č. 4970 k. ú. Kladno, – úprava výškové regulace domu č. p. 6 

 
 

   

2) Problematické splnění regulativu obchodního parteru a četnosti vstupů ve svažitém terénu 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se přihlédne - upraven regulativ obchodní parter ve 
vztahu ke svažitému terénu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb -
Regulace parteru 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-
Regulace 

 

 
Kladenská realitní a.s. ze dne 27.12.2016 
PODNĚT - připomínka k p. č. 5133/1, 5133/2 a 5136 k. ú. Kladno, - požadavek na změnu intenzity zastavění 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - změna intenzity zastavění na p. č.  
5133/1, 5133/2 a 5136 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 42 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 42; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 42 

 
JUDr. František Hrudka, Mgr. Anna Hrudková ze dne 27.12.2016  
PODNĚT - připomínka k p. č. 4966/2 k. ú. Kladno, objekt č. p.13, - úprava výškové regulace 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - úprava výškové regulace objektu č.p.13 
na p.č. č. 4966/2 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 26 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 26 

JUDr. František Hrudka, Mgr. Anna Hrudková ze dne 27.12.2016  
PODNĚT - připomínka k p. č. 5645 a 5646/2 k. ú. Kladno, - změna intenzity zastavění 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - změna intenzity zastavění na p. č. 5645 
a 5646/2 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 40 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 40; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 40 

JUDr. František Hrudka, Mgr. Anna Hrudková ze dne 27.12.2016 
PODNĚT- připomínka k pozemku p. č. 4972 k. ú. Kladno, - úprava výškové regulace pro dům č. p. 7  
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - úprava výškové regulace pro dům č. p. 
7 , pozemek p. č. 4972 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 26 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 26 

JUDr. František Hrudka ze dne 27.12.2016 
PODNĚT - připomínka k pozemku p. č. 4968/1 k. ú. Kladno,- změna intenzity zastavění u č. p. 7 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - změna intenzity zastavění u č. p. 7, 
pozemek p. č. 4968/1 k. ú. Kladno 
 



Návrh 7

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 26 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 26; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 26 

ARGTEGA  s.r.o. ze dne 27.12.2016 
PODNĚT - připomínka k pozemku p. č. 5622/1 a 5622/2 k. ú. Kladno, – změna intenzity zastavění blok 43  
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - změna intenzity zastavění blok 43, 
pozemky p. č. 5622/1 a 5622/2 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 43 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 43 

Zdeněk Slepička ze dne 28.12.2016 
PODNĚT - připomínky k p. č. 5727 k. ú. Kladno: 

1) Úprava prostorových vztahů pozemku žadatele a zástavby v bloku 40 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne – úprava výškové konfigurace terénu - na 
p. č.  5695/1, 5695/2, 5697/1, 5697/2, 5697/3, 5697/5, 5699/1, 5699/4, 5698, 5700/4, 5728, 5728  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Asanace A1; Podmínky pro 
umístění a prostorové 
řešení staveb – Bloky – 
specifické podmínky - bloky 
39 a 40 

Výkres VPS, VPO a 
asanace N2 – blok 39 a 40 

Asanace A1; Komplexní 
zdůvodnění navržené 
koncepce-Popis významně 
regulovaných bloků – bloky 
39 a 40 

Zdůvodnění navržení 
koncepce – O4E 

2) Změna intenzity zastavění – blok 40 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne – změna intenzity zastavění – blok 40, 
pozemek  p. č. 5727 k.ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 40 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 40;  
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 26 

3) Vjezd na pozemek p. č. 5727 k. ú. Kladno 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se nepřihlédne - regulační plán jednotlivé vjezdy na 
pozemky nevymezuje, upřesněno v prostorovém uspořádání veřejných prostranství 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
vytváření příznivého 
životního prostředí; 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury – Uspořádání 
veřejných prostranství 

   

 

Miloslav Adam ze dne 28.12.2016 
PODNĚT - připomínka k p. č. 4970 k. ú. Kladno, – úprava výškové regulace domu č. p. 6 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh8

 
 

   

- nově vložen regulativ oploceni 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
- opravena definice parcelace 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
vymezení a využití pozemků 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
- doplněna intenzita zastavění v bloku 11 v severní části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 11  Koordinační výkres O1A – 

blok 11 
 
- doplněn regulativ výšek, pojem hlavní římsa (vzešlo z tvorby Prováděcího manuálu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

  

 
- upraven regulativ - četnost vstupů v obchodním parteru 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veř. infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- zastavěnost – upraveny vzhledem ke svažitému terénu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- upraveno KPP – počítá se ze zastavitelné části bloku, uveden příklad 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- oprava názvu regulativu v legendě  KPP nově koeficient podlažních ploch – maximální požadovaná hodnota 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1-legenda  Koordinační výkres O1A - 

legenda 
 
- přepočítáno a opraveno KPP u bloku 51 z 2,9 na 2,0 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 51 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A 

 

 
 

   

NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY – K připomínce se přihlédne - úprava výškové regulace domu č. p. 6, 
pozemek  p. č. 4970 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 26 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 26 
 
 
POKYNY POŘIZOVATELE 
 
- provedena změna intenzity zastavění v bloku 43, upravena hranice ÚS v severní části v bloku 43. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Všechny grafické přílohy 

N1, N2, N3, N4 – blok 43 
bilanční tabulky O1A, 01B, O1C, O2 – blok 

43 
 
- upravena hranice řešeného území RP1 podle doporučené úpravy hranice řešeného území v projednaném 
návrhu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Všechny grafické přílohy 

N1, N2, N3, N4  
 O1A-C, O2, O3, O4A, D, E, 

F, O6A-G, O7, P1 
 
- byly provedeny textové korektury ve Výroku a Odůvodnění vedoucí k lepší srozumitelnosti, sjednocení zkratek a 
způsobu psaní (krácení názvů ulic a náměstí, psaní uvozovek u pracovních názvů, pro dělení textů používání 
středníků, čárek, psaní pořadí podlaží, ÚPZ Kladno – centrum, čísla pozemků a parcel) a sjednocení terminologie 
(území „Maďarka“, stromořadí, průchozí prostor, průjezdný prostor, velkoplošná prodejna, obchodní dům, 
železniční spojení Kladno – letiště - Praha), opravy překlepů, špatného skloňování a interpunkce, bylo opraveno 
stanovení maximální hodnoty odtoku dešťové vody - počítá se ze zastavěné plochy pozemku, výška průjezdného 
profilu, oprava číslování výkresů a stránkování. Bylo opraveno stránkování v obsahu Výroku a Odůvodnění. 
Všechny opravy v textech jsou dohledatelné ve wordové verzi textu. Ve výkresech, které jsou součástí textové 
části odůvodnění (O3-O6 a P1), byly provedeny opravy ve shodě s výkresy ve Výroku (N1-N4) a Odůvodnění 
(O1C-C, O2), proto nejsou dále uváděny.  
Dále evidujeme opravy ve výkresech a obsahové změny v textu, které nejsou uvedené výše. Při podrobné práci 
na Prováděcím manuálu k RP1, kdy byly prověřovány regulativy. Dospěli jsme k úpravě některých regulativů.  
 
- oprava výkladu pojmů: hlavní budova, hlavní římsa, koridor pro technickou infrastrukturu, koridor pro 
stromořadí, koeficient podlažních ploch, podkroví, podkrovní podlaží, proluka, nově doplněny průchozí prostor a 
průjezdní prostor 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Výklad pojmů    

 
- oprava regulativu bloky 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
- oprava regulativu umísťování garáží 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
  



Návrh 9

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

- nově vložen regulativ oploceni 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
- opravena definice parcelace 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
vymezení a využití pozemků 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

 

 
- doplněna intenzita zastavění v bloku 11 v severní části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 11  Koordinační výkres O1A – 

blok 11 
 
- doplněn regulativ výšek, pojem hlavní římsa (vzešlo z tvorby Prováděcího manuálu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
regulace 

  

 
- upraven regulativ - četnost vstupů v obchodním parteru 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veř. infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- zastavěnost – upraveny vzhledem ke svažitému terénu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- upraveno KPP – počítá se ze zastavitelné části bloku, uveden příklad 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- oprava názvu regulativu v legendě  KPP nově koeficient podlažních ploch – maximální požadovaná hodnota 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1-legenda  Koordinační výkres O1A - 

legenda 
 
- přepočítáno a opraveno KPP u bloku 51 z 2,9 na 2,0 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 51 bilanční tabulky Koordinační výkres O1A 

 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh10

 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury-Požadavky na 
navrhovaná uliční 
prostranství – „Maďarka 4“ 

 Popis významně 
regulovaných uličních 
prostranství – ulice 
„Maďarka 4“ 

  

 
- doplněna intenzita zastavění v bloku 11 v severní části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 11   Koordinační výkres O1A – 

blok 11 
 
- přidány do koordinačního výkresu památkově chráněné objekty, důlní dílo, podzemní objekty 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
    Koordinační výkres O1B, 

O1C 
 
- přidána rozptylová plocha před základní školou v ulici Vašatova 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - Požadavky 
na navrhovaná uliční 
prostranství 

Veřejná prostranství N3   Koordinační výkres O1A, 
O1B 

 
- oprava výšek blok 39 sever z 2+1 na 1+1 (po zohlednění svažitého terénu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1- blok 39  bilanční tabulky – blok 39  Koordinační výkres O1A 

 
- oprava výšek blok 24 sever 4+1, 3+1 na 2+1 (po zohlednění svažitého terénu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1 – blok 24  bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 24 
 
- oprava výšek blok 29 z 3+0 na 3+1 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1 – blok 29  bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 29 
 
- opraveno stromořadí v bloku 40 místo stávajícího navržené 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 40   Koordinační výkres O1A, 

O1B – blok 40 
 
- doplněny VPS, VPO, asanace do Odůvodnění 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
    Koordinační výkres O1A 

  
- oprava čísla autorizace ing. P. Hrdličky 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Základní údaje N1, N2, N3, N4 -rozpiska Základní údaje O1A-C, O2 - rozpiska 

 
  

 
 

   

- upraveny výšková regulace – vzhledem ke svažitému terénu a ke vztahu k hlavní římse (vzešlo z tvorby 
Prováděcího manuálu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- upraven regulativ - četnost vstupů v obchodním parteru 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - 
Regulace 

  

 
- doplněno odůvodnění REGULACE zejména, kromě výše uvedených: uliční a stavební čáry, prvky před stavební 
čárou, obchodní parter. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce - 
Regulace 

 

 
- opraven název ulice místo „Slepá“ je „Pod Synagogou“ 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Všechny výkresy N1, N2, 

N3, N4- u bloku 42 
 O1 A-C, O6A-G 

 
- změna popisu grafické značky Rozhraní ploch bloku… 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1- legenda  Koordinační výkres O1A - 

legenda 
 
- upraveny požadavky na zastavění bloku 50 – zrušena maximální zastavěná plochy 400m2, ponechána pouze 
intenzita zastavění 15% a regulační čáry a požadavek měřítka staveb podél Huťské ulice 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce - Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 50 

Zdůvodnění navržené 
koncepce O4G 

 
- opravena intenzity zastavění v území „Maďarka“, J část bloku 51, bloky 54, 55, 56, 57, 58 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – bloky 

51, 54 - 58 
bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

bloky 51, 54 - 58 
 
- opravena stavební čára JZ část bloku 23 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 23  Koordinační výkres O1A – 

blok 23 
 
- ulice „Maďarka 4“ – doplněn požadavek na prostorové uspořádání uličního prostranství – výška komunikace u 
p. č. 5918/160 k. ú. Kladno u Úřadu práce 
  



Návrh 11

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury-Požadavky na 
navrhovaná uliční 
prostranství – „Maďarka 4“ 

 Popis významně 
regulovaných uličních 
prostranství – ulice 
„Maďarka 4“ 

  

 
- doplněna intenzita zastavění v bloku 11 v severní části 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 11   Koordinační výkres O1A – 

blok 11 
 
- přidány do koordinačního výkresu památkově chráněné objekty, důlní dílo, podzemní objekty 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
    Koordinační výkres O1B, 

O1C 
 
- přidána rozptylová plocha před základní školou v ulici Vašatova 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - Požadavky 
na navrhovaná uliční 
prostranství 

Veřejná prostranství N3   Koordinační výkres O1A, 
O1B 

 
- oprava výšek blok 39 sever z 2+1 na 1+1 (po zohlednění svažitého terénu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1- blok 39  bilanční tabulky – blok 39  Koordinační výkres O1A 

 
- oprava výšek blok 24 sever 4+1, 3+1 na 2+1 (po zohlednění svažitého terénu) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1 – blok 24  bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 24 
 
- oprava výšek blok 29 z 3+0 na 3+1 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Hlavní výkres N1 – blok 29  bilanční tabulky Koordinační výkres O1A – 

blok 29 
 
- opraveno stromořadí v bloku 40 místo stávajícího navržené 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 – blok 40   Koordinační výkres O1A, 

O1B – blok 40 
 
- doplněny VPS, VPO, asanace do Odůvodnění 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
    Koordinační výkres O1A 

  
- oprava čísla autorizace ing. P. Hrdličky 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Základní údaje N1, N2, N3, N4 -rozpiska Základní údaje O1A-C, O2 - rozpiska 

 
  



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh12

 
 

   

- doplněna fotodokumentace v Odůvodnění blok 52 – altán Leopoldy Wittgensteinové 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce -Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 52 

 

 
- doplněna fotodokumentace technické objekty v území „Maďarka“ 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 53 

 

 
- doplněna fotodokumentace v Odůvodnění průhledy na dominantu, veduty, vrchní vedení v browenfieldu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-
Urbanistické hodnoty centra 
a brownfiledu  

 

 
- doplněna fotodokumentace památková ochrana, garáže v Zádušní a bývalý hostinec U Kostků 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Limity v 
území 

 

 
- doplněna kapitola Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem.  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Vyhodnocení souladu se 

Stavebním zákonem, 
obecnými požadavky na 
využití území a cíli a úkoly 
územního plánování 

 

 
- doplnění zdrojů 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Seznam literatury a 

podkladů 
 

 

 

Po veřejném projednání, které proběhlo 21.3.2017 a po doručení stanovisek, námitek a připomínek  pořizovatel 
společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem vypracovali návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení 
připomínek, pokyny pořizovatele a určeného zastupitele pro zpracovatele. 
Tento návrh byl zaslán dotčeným orgánům, které neuplatnily žádné výhrady ani požadavky. Na základě výše 
uvedeného návrhu byly zapracovány tyto úpravy: 
 
 
STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková sp. Zn. 93409/2017-8201-OÚZ-LIT datum podání 
16.března 2017, č.j.OAÚR/224/17  
PODNĚT  Souhlas s předloženým návrhem 
NÁVRH VYHODNOCENÍ STANOVISKA - Pořizovatel bere na vědomí. 

 
 

   

- oprava značení řezů - nyní označeno písmeny (jednotné s číslováním výkresů) 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
   Koordinační výkres O1A,O1B 

 
- oprava v legendě – Uliční prostranství s komunikací v jedné úrovni a Uliční prostranství s komunikací výškově 
členěnou na vozovku a chodník (bylo prohozené) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Veřejná prostranství N3   

 
- oprava šířky Kleinerovy ulice a ulice C. Boudy – cca 22m 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 9; Popis 
významně regulovaných 
uličních prostranství  

Zdůvodnění navržené 
koncepce O4B 
Charakteristický řez O5A 

 
- stromořadí v uličních prostranstvích – doplněno C. Boudy (1 linie) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce – 
Podrobné podmínky pro 
ochranu hodnot a 
charakteru území 

 

 
- stromořadí v parcích – opraveno par ve volné zástavbě P. Bezruče – Purkyňova (1 až 2 linie podél ulice P. 
Bezruče) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce - 
Podrobné podmínky pro 
ochranu hodnot a 
charakteru území 

 

 
- stromořadí k založení – doplněno náměstí Svobody (2 linie u bloku1), C. Boudy (1 až 2 linie), Vašatova (1 linie), 
Poděbradova (1 linie), „Maďarka 5“ (2 linie); opraveno Osvobození politických vězňů (2 linie)  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce – 
Podrobné podmínky pro 
vytváření příznivého 
životního prostředí 

 

 
- stromořadí k založení uvnitř bloků – doplněno P. Bezruče (1 linie), opraveno blok 40 (1 linie podél nové 
propojovací cesty) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce - 
Podrobné podmínky pro 
vytváření příznivého 
životního prostředí 

 

 
- doplněn pozemek 5897/4 k. ú. Kladno 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 N1, N2, N3, N4 - blok 50  O1A, O1B, O1C 



Návrh 13

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

- doplněna fotodokumentace v Odůvodnění blok 52 – altán Leopoldy Wittgensteinové 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce -Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 52 

 

 
- doplněna fotodokumentace technické objekty v území „Maďarka“ 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků – blok 53 

 

 
- doplněna fotodokumentace v Odůvodnění průhledy na dominantu, veduty, vrchní vedení v browenfieldu 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-
Urbanistické hodnoty centra 
a brownfiledu  

 

 
- doplněna fotodokumentace památková ochrana, garáže v Zádušní a bývalý hostinec U Kostků 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Limity v 
území 

 

 
- doplněna kapitola Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem.  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Vyhodnocení souladu se 

Stavebním zákonem, 
obecnými požadavky na 
využití území a cíli a úkoly 
územního plánování 

 

 
- doplnění zdrojů 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Seznam literatury a 

podkladů 
 

 

 

Po veřejném projednání, které proběhlo 21.3.2017 a po doručení stanovisek, námitek a připomínek  pořizovatel 
společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem vypracovali návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení 
připomínek, pokyny pořizovatele a určeného zastupitele pro zpracovatele. 
Tento návrh byl zaslán dotčeným orgánům, které neuplatnily žádné výhrady ani požadavky. Na základě výše 
uvedeného návrhu byly zapracovány tyto úpravy: 
 
 
STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková sp. Zn. 93409/2017-8201-OÚZ-LIT datum podání 
16.března 2017, č.j.OAÚR/224/17  
PODNĚT  Souhlas s předloženým návrhem 
NÁVRH VYHODNOCENÍ STANOVISKA - Pořizovatel bere na vědomí. 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh14

 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky-blok 40 

Hlavní výkres N1- blok 40 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 40; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 40 

 
Ing. Dan Jiránek, datum podání 27.3.2017, č.j.OAÚR/265/17 
PODNĚT - Připomínky:  
1) Omezit zastavitelnost parku na náměstí Svobody na dnešní stav.  
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se přihlédne. Zpracovatel prověří možné zastavění v 
rozsahu umožňující realizaci staveb doplňkových objektů pro funkci parku a případně upraví procentuální 
koeficient. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky- blok 2, 
10, 22, 24 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 2, 10, 22, 24 

 

2) Blok na náměstí Svobody naproti kinu Sokol omezit výšku na 3 NP. 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se nepřihlédne. Výška nárožního objektu 5+0 je 
adekvátní z hlediska prostorového kontextu a akcentace nároží - je zdokumentována v odůvodnění RP. 
3) Nové ulice navrhované v bývalé huti Koněv tzv. „Maďarka 5“, přesunout do výhledu s ohledem na vysokou 
dopravní a hlukovou zátěž ulic. Dukelských hrdinů resp. Generála Klapálka. 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se částečně přihlédne. RP nemá kategorii výhledu. 
Lokalita tzv. „Maďarky“ je napojena na další místní komunikace. Podmínkou realizace záměrů v území bude 
plánovací smlouva k zabezpečení rozsahu řešení nových komunikací tak, aby nebylo možné napojení pouze na 
ul. Dukelských hrdinů. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-území „Maďarka“-
doporučený obsah 
plánovací smlouvy pro bloky 
51, 54, 55, 56, 57, 58 

 

 
Noval s.r.o., datum podání 27.3.2017, č.j. OAÚR/266/17 
PODNĚT - Námitka vlastníka: Požadavek na vypuštění VPS u nově navržených komunikací v části tzv. 
„Maďarky“, a ponechání pouze podmínky plánovací smlouvy. 
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - věcně shodné s připomínkou FI Development CZ, s.r.o. 
Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: pořizovatel souhlasí s vypuštěním VPS a ponecháním podmínky uzavření 
plánovací smlouvy. Zpracovatel upraví v tomto smyslu návrh - nepodstatná úprava návrhu. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury, Vymezení 
VPS, VPO...-Zrušeny VPS 
1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 24A, 
24B, 24C, 25 

Výkres VPS N2 – zrušeny 
VPS 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 
5B, 10, 11, 12, 13, 18, 19,  
24A, 24B, 24C, 25 

Přehled odůvodnění  VPS - 
zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-území „Maďarka“, 
bloky 1,7,9,39,40,43,46, 
51,54,55,56,57,58 

Koordinační výkres O1A 
Zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 

 
 

   

Krajský úřad středočeského kraje č.j. 025658/2017/KUSK, spis. Zn. SZ_169250/2016/KUSK, datum podání 
27.3.2017, č.j.OAÚR/268/17 
PODNĚT - Koordinované stanovisko: 
1. Odbor životního prostředí a zemědělství - dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií působených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, nemá k návrhu RP připomínky.                                           
2. Odbor dopravy - jako příslušný silniční správní úřad z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. 3 
písm. f) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích k návrhu RP nemá připomínky.                                           
3. Odbor kultury a památkové péče - z hlediska státní památkové péče k návrhu RP nemá připomínky.   
NÁVRH VYHODNOCENÍ STANOVISKA - Pořizovatel bere na vědomí. 
 
 
NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY 
 
Patrik Hudeček, datum podání 21.3.2017, č.j.OAÚR/248/17 
PODNĚT - Námitka vlastníka: K výškové regulaci stavby na poz. č. 4923/2, požadavek na úpravu z 1+0 na 4np, s 
možnými podmínkami pro budoucí okolní zástavbu lokality. 
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se částečně vyhovuje. Odůvodnění: Na základě prověření 
urbanistického kontextu bude výšková regulace upravena na max.3 NP s tím, že podmínkou dalšího možného 
rozvoje lokality po plánované změně ÚP Kladno bude možnost navázání na stavbu v severní štítové stěně - 
nepodstatná úprava návrhu. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 26 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce 0 -
Popis významně 
regulovaných bloků – blok 
26; bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 26 

 
FI Development CZ s.r.o., datum podání 23.3.2017, č.j.OAÚR/255/17 
PODNĚT - Připomínka: Požadavek na vypuštění VPS u nově navržených komunikací v části tzv. „Maďarky“, a 
ponechání pouze podmínky plánovací smlouvy. 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - věcně shodné s námitkou Noval, s.r.o. 
K připomínce se přihlédne. Odůvodnění: pořizovatel souhlasí s vypuštěním VPS a ponecháním podmínky 
uzavření plánovací smlouvy. Zpracovatel upraví v tomto smyslu návrh - nepodstatná úprava návrhu. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury, Vymezení 
VPS, VPO...-Zrušeny VPS 
1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, 
10, 11,12,13,18,19, 24A, 
24B, 24C, 25 

Výkres VPS N2 – zrušeny 
VPS 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 
5B, 10, 11,12,13,18,19, 
24A, 24B, 24C, 25 

Přehled odůvodnění  VPS - 
zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 
11,12,13,18,19, 24A, 24B, 
24C, 25 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-území „Maďarka“, 
bloky 1, 7, 9, 39, 40, 43, 46,  
51, 54, 55, 56, 57, 58 

Koordinační výkres O1A 
Zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 

 
Zdeněk Slepička, datum podání 27.3.2017, č.j.OAÚR/259/17 
PODNĚT - Námitka vlastníka: Požadavek na vymezení 30% zastavitelnosti pozemku ve východní části a západní 
části snížení na 10% z důvodu možnosti zástavby východní části rodinným domem. 
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: pořizovatel souhlasí s vymezením 
zastavitelné části pozemku dle požadavku. Zpracovatel upraví v tomto smyslu návrh - nepodstatná úprava 
návrhu. 
 
 



Návrh 15

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky-blok 40 

Hlavní výkres N1- blok 40 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 40; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 40 

 
Ing. Dan Jiránek, datum podání 27.3.2017, č.j.OAÚR/265/17 
PODNĚT - Připomínky:  
1) Omezit zastavitelnost parku na náměstí Svobody na dnešní stav.  
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se přihlédne. Zpracovatel prověří možné zastavění v 
rozsahu umožňující realizaci staveb doplňkových objektů pro funkci parku a případně upraví procentuální 
koeficient. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky- blok 2, 
10, 22, 24 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 2, 10, 22, 24 

 

2) Blok na náměstí Svobody naproti kinu Sokol omezit výšku na 3 NP. 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se nepřihlédne. Výška nárožního objektu 5+0 je 
adekvátní z hlediska prostorového kontextu a akcentace nároží - je zdokumentována v odůvodnění RP. 
3) Nové ulice navrhované v bývalé huti Koněv tzv. „Maďarka 5“, přesunout do výhledu s ohledem na vysokou 
dopravní a hlukovou zátěž ulic. Dukelských hrdinů resp. Generála Klapálka. 
NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY - K připomínce se částečně přihlédne. RP nemá kategorii výhledu. 
Lokalita tzv. „Maďarky“ je napojena na další místní komunikace. Podmínkou realizace záměrů v území bude 
plánovací smlouva k zabezpečení rozsahu řešení nových komunikací tak, aby nebylo možné napojení pouze na 
ul. Dukelských hrdinů. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-území „Maďarka“-
doporučený obsah 
plánovací smlouvy pro bloky 
51, 54, 55, 56, 57, 58 

 

 
Noval s.r.o., datum podání 27.3.2017, č.j. OAÚR/266/17 
PODNĚT - Námitka vlastníka: Požadavek na vypuštění VPS u nově navržených komunikací v části tzv. 
„Maďarky“, a ponechání pouze podmínky plánovací smlouvy. 
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - věcně shodné s připomínkou FI Development CZ, s.r.o. 
Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: pořizovatel souhlasí s vypuštěním VPS a ponecháním podmínky uzavření 
plánovací smlouvy. Zpracovatel upraví v tomto smyslu návrh - nepodstatná úprava návrhu. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury, Vymezení 
VPS, VPO...-Zrušeny VPS 
1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 24A, 
24B, 24C, 25 

Výkres VPS N2 – zrušeny 
VPS 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 
5B, 10, 11, 12, 13, 18, 19,  
24A, 24B, 24C, 25 

Přehled odůvodnění  VPS - 
zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-území „Maďarka“, 
bloky 1,7,9,39,40,43,46, 
51,54,55,56,57,58 

Koordinační výkres O1A 
Zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh16

 
 

   

POKYNY POŘIZOVATELE 
 
1) Úprava v bloku 43 - čára obchodního parteru bude vypuštěna z návrhu - bude předmětem požadované 
ÚS.  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 43 

 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 43 

Koordinační výkres O1A -  
Blok 43 
 

2) V textové části budou popsány plochy rezerv pro realizaci odstavných stání vozidel budou upřesněny 
podmínky pro plochy vymezené pro výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Uspořádání veřejných 
prostranství-Doprava v klidu 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- 
Regulace staveb- Regulace 
občanské vybavenosti a 
výhledového stání vozidel 
v podzemních garážích 

 

3) Bude prověřeno zakreslení vnitřních regulačních čar ve vnitroblocích  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 
–Regulace staveb – 
Výšková regulace 

Hlavní výkres N1 - blok 3, 4, 
5, 6, 12 

Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-
Regulace staveb-Výšková 
regulace; bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A - 
blok 3, 4, 5, 6, 12 

4) Bude aktualizován podklad katastrální mapy.  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 -  bloky 5, 

6, 23, 35, 40, 50, 51, 53 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 51; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
bloky 5, 6, 23, 35, 40, 50, 
51, 53 

5) Bude popsána minimální  upravena hodnota souvislé pobytové plochy veřejných prostranství na 
Poštovním náměstí a nám. Ed. Beneše. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Výkres veřejných 

prostranství N3 – Poštovní 
náměstí a náměstí E. 
Beneše 

Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
uličních prostranství – 
Poštovní náměstí a náměstí 
E. Beneše  

Koordinační výkres O1A – 
Poštovní náměstí a náměstí 
E. Beneše 

6) Umístění míst kontejnerů pro odpad bude vypuštěno z výrokové části RP, doplněn bude text 
odůvodnění. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - Technická 
infrastruktury 

Technická  infrastruktura N4   Technická infrastruktura – 
likvidace odpadů 

Koordinační výkres – 
technická infrastruktura O1C 

7) V bloku 23 bude opravena grafická část, uvedeno do souladu s textovou částí (v rámci možného 
navýšení zastavění o 15% dle textu výrokové části). 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 

Hlavní výkres N1 - blok 23 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce -
Regulace staveb – blok 23 

Koordinační výkres O1A – 
blok 23 

 
 

   

Ing. Petr Brož datum podání 28.3.2017, č.j.OAÚR/270/17 
PODNĚT - Námitky vlastníka: 
1) Požadavek na vypuštění VPS 
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se vyhovuje. Dojde k vypuštění VPS z návrhu a nahrazení 
podmínkou uzavření plánovací smlouvy - nepodstatná úprava návrhu. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury, Vymezení 
VPS, VPO…- Zrušeny VPS 
1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, 
10, 11, 12, 13,18, 19, 24A, 
24B, 24C, 25 

Výkres VPS N2 – zrušeny 
VPS 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 
5B, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
24A, 24B, 24C, 25 

Přehled odůvodnění VPS - 
zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 18, 
19, 24A, 24B, 24C, 25 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných bloků 
- doporučený obsah plánovací 
smlouvy pro blok 46 

Koordinační výkres O1A- 
Zrušena VPS 1, 2A, 2B, 2C, 
2D, 5A, 5B, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 24A, 24B, 24C, 25 

2) Nesouhlas s pevnou linií definovanou uliční čarou v ulici Dr.Vrbenského a v ulici Gen. Klapálka.  
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se nevyhovuje. Regulační čáry budou vedeny v souladu s 
původní regulací ÚPZ Kladno - centrum. Pohyblivá regulační čára není v RP definována. Zamýšleným loubím 
nelze předstoupit stavební čáru. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 46 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 46; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A -  
blok 46 

3) Požadavek na změnu KPP na hodnotu KPP 4,5.  
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se vyhovuje. KPP bude upraven na základě úpravy podlažnosti 
5+1 v celé uliční frontě ul. Gen. Klapálka 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 46 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 46; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A -  
blok 46 

4) Požadavek na ponechání využití pozemků SM - hromadné bydlení s možností 6 podlažní zástavby s tím, že 7. 
podlaží je umožněno na max 25% půdorysu zástavby, zastavitelnost 100%.  
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se nevyhovuje. RP funkčně nereguluje, přebírá funkce z ÚP 
Kladno, RP umožňuje 100% zastavěnost, výšková regulace je zdůvodněna urbanistickým kontextem. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 46 Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 46; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
blok 46 

5) Požadavek na vypuštění navýšení potřeby parkovacích ploch o 15%. Jde o zdvojení požadavku již 
uplatněného v ÚP.  
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se nevyhovuje. RP reguluje počet stání pouze u komerčních 
ploch. Požadavek z ÚP Kladno se týká staveb pro bydlení (stupeň automobilizace 1:1,5), nejde tedy o zdvojený 
požadavek. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Dopravní infrastruktura-

zařízení pro dopravu v klidu 
 

6) Požadavek na zrušení regulativu "Stavební prvky před stavební čarou" zejména z důvodů přesahu základů 
domu, umožnit přesah až 1,5m.  
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITCE - Námitce se nevyhovuje. Nelze umožnit přesah podzemních částí stavby, 
RP chrání veřejný prostor pro veřejné sítě technické infrastruktury. 



Návrh 17

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

POKYNY POŘIZOVATELE 
 
1) Úprava v bloku 43 - čára obchodního parteru bude vypuštěna z návrhu - bude předmětem požadované 
ÚS.  

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 - blok 43 

 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 43 

Koordinační výkres O1A -  
Blok 43 
 

2) V textové části budou popsány plochy rezerv pro realizaci odstavných stání vozidel budou upřesněny 
podmínky pro plochy vymezené pro výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Uspořádání veřejných 
prostranství-Doprava v klidu 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- 
Regulace staveb- Regulace 
občanské vybavenosti a 
výhledového stání vozidel 
v podzemních garážích 

 

3) Bude prověřeno zakreslení vnitřních regulačních čar ve vnitroblocích  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb, 
které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury 
–Regulace staveb – 
Výšková regulace 

Hlavní výkres N1 - blok 3, 4, 
5, 6, 12 

Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-
Regulace staveb-Výšková 
regulace; bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A - 
blok 3, 4, 5, 6, 12 

4) Bude aktualizován podklad katastrální mapy.  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Hlavní výkres N1 -  bloky 5, 

6, 23, 35, 40, 50, 51, 53 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
bloků-blok 51; bilanční 
tabulky 

Koordinační výkres O1A – 
bloky 5, 6, 23, 35, 40, 50, 
51, 53 

5) Bude popsána minimální  upravena hodnota souvislé pobytové plochy veřejných prostranství na 
Poštovním náměstí a nám. Ed. Beneše. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
 Výkres veřejných 

prostranství N3 – Poštovní 
náměstí a náměstí E. 
Beneše 

Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce-Popis 
významně regulovaných 
uličních prostranství – 
Poštovní náměstí a náměstí 
E. Beneše  

Koordinační výkres O1A – 
Poštovní náměstí a náměstí 
E. Beneše 

6) Umístění míst kontejnerů pro odpad bude vypuštěno z výrokové části RP, doplněn bude text 
odůvodnění. 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - Technická 
infrastruktury 

Technická  infrastruktura N4   Technická infrastruktura – 
likvidace odpadů 

Koordinační výkres – 
technická infrastruktura O1C 

7) V bloku 23 bude opravena grafická část, uvedeno do souladu s textovou částí (v rámci možného 
navýšení zastavění o 15% dle textu výrokové části). 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 

Hlavní výkres N1 - blok 23 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce -
Regulace staveb – blok 23 

Koordinační výkres O1A – 
blok 23 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh18

 
 

   

požární ochranu – Přístup k 
budovám 

- doplnit definici podlahové plochy ve Výroku - bylo opraveno vymezení rozsahu stavebních úprav, které se 
vztahují k HPP (Regulační plán nepoužívá termín podlahová plocha) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury - Regulace 
staveb 

   

- zjednodušit vymezení  intenzity využití v Odůvodnění,  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-
Regulace staveb - intenzita 
využití území - zastavění 

 

- koridor pro stromořadí je ve veřejném prostranství i v blocích-opravit ve výkladu pojmů ve Výroku 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Výklad pojmů    

10) zapracovat všechny úpravy vyplývající z rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek a pokynů 
pořizovatele a určeného zastupitele do bilančních tabulek 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce - 
bilanční tabulka 
Dopravní infrastruktura -
bilanční tabulky 
Technická infrastruktura -
bilanční tabulky 

 

11) upravit vymezení bloku 7 podle hranice pozemku a prověřit konec bloku podle rozhledových 
trojúhelníků 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky – blok7 

Hlavní výkres N1 blok 7 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
uličních bloků- blok 7; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A 

Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších vztahů 

Řešené území zahrnuje oblast městského centra – území s historickou hodnotou a soustředěnou městskou 
vybaveností a rozvojovou lokalitou bývalých výrobních hal Maďarka patřících k bývalé Vojtěšské huti, která je 
obklopena vilami v zahradách, objekty městské vybavenosti a obytnou blokovou zástavbou. Tato lokalita je 
novým rozvojovým potenciálem centra města. 
Systémy technické infrastruktury v řešeném území jsou součástí systémů, které hranici řešeného území 
přesahují, návrhy jsou proto zpracovány s respektováním širších koncepcí jednotlivých systémů technické 
infrastruktury. 
Návrh regulačního plánu sleduje vazbu na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, konkrétně pak sleduje 
záměry, cíle a požadavky těchto dokumentů vztahujících se k řešenému území: 

- Politika územního rozvoje České republiky (Brno, Ústav územního rozvoje, 2015) 
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (nabytí účinnosti 22. 2. 2012, 1. aktualizace - nabytí 

účinnosti 9. 12. 2013., 2. aktualizace - nabytí účinnosti 27. 6. 2014) 

 
 

   

zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury - Regulace 
staveb – blok 23 

8) Oprava textu vedoucí ke srozumitelnosti (Budou provedeny textové korekce výroku a odůvodnění 
zejména zpřesňující a doplňující formulace bez změny významu sdělení.) 
- upraveny formulace u výškové regulace 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Regulace 
staveb 

   

- závazné požadavky ve Výroku byly vyjmuty z doporučeného obsahu plánovací smlouvy 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
uličních bloků - blok 1, 9, 39, 
40, 43, 46, území 
„Maďarka“, 51, 54, 55, 56, 
57, 58 

 

- závazná podmínka -– pasport altánu Poldiny (Leopoldy Wiegenteinové) zůstala u veřejného prostranství 
„Maďarka 2“ (zrušena - stejná závazná podmínka u bloku 52) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky – Blok 
53 

 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
uličních bloků – blok  53 

 

- doplněna závazná podmínka u „Radniční ulice“ – podmínkou realizace veřejného prostranství je 
asanace A1 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - Požadavky 
na navrhovaná uliční 
prostranství – „Radniční 
ulice“ 

 
Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
uličních prostranství… - 
ulice „Radniční“ 

 

 

- doplněno slovo UZAVŘENÍ plánovací smlouvy v podmínkách pro bloky ve Výroku 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podrobné podmínky pro 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury - Bloky-
specifické podmínky – Blok 
1, 9, 39, 40, 43, 46, 51, 54, 
55, 56, 57, 58 

   

9) Oprava požadavků na obratiště pro zásahy vozidly IZS ve Výroku,  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro ochranu 
veřejného zdraví a pro 
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požární ochranu – Přístup k 
budovám 

- doplnit definici podlahové plochy ve Výroku - bylo opraveno vymezení rozsahu stavebních úprav, které se 
vztahují k HPP (Regulační plán nepoužívá termín podlahová plocha) 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury - Regulace 
staveb 

   

- zjednodušit vymezení  intenzity využití v Odůvodnění,  
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce-
Regulace staveb - intenzita 
využití území - zastavění 

 

- koridor pro stromořadí je ve veřejném prostranství i v blocích-opravit ve výkladu pojmů ve Výroku 
Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Výklad pojmů    

10) zapracovat všechny úpravy vyplývající z rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek a pokynů 
pořizovatele a určeného zastupitele do bilančních tabulek 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
  Komplexní zdůvodnění 

navržené koncepce - 
bilanční tabulka 
Dopravní infrastruktura -
bilanční tabulky 
Technická infrastruktura -
bilanční tabulky 

 

11) upravit vymezení bloku 7 podle hranice pozemku a prověřit konec bloku podle rozhledových 
trojúhelníků 

Výrok textová část Výrok grafická část Odůvodnění textová část Odůvodnění grafická část 
Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání 
staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury-Bloky-
specifické podmínky – blok7 

Hlavní výkres N1 blok 7 Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce- Popis 
významně regulovaných 
uličních bloků- blok 7; 
bilanční tabulky 

Koordinační výkres O1A 

Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších vztahů 

Řešené území zahrnuje oblast městského centra – území s historickou hodnotou a soustředěnou městskou 
vybaveností a rozvojovou lokalitou bývalých výrobních hal Maďarka patřících k bývalé Vojtěšské huti, která je 
obklopena vilami v zahradách, objekty městské vybavenosti a obytnou blokovou zástavbou. Tato lokalita je 
novým rozvojovým potenciálem centra města. 
Systémy technické infrastruktury v řešeném území jsou součástí systémů, které hranici řešeného území 
přesahují, návrhy jsou proto zpracovány s respektováním širších koncepcí jednotlivých systémů technické 
infrastruktury. 
Návrh regulačního plánu sleduje vazbu na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, konkrétně pak sleduje 
záměry, cíle a požadavky těchto dokumentů vztahujících se k řešenému území: 

- Politika územního rozvoje České republiky (Brno, Ústav územního rozvoje, 2015) 
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (nabytí účinnosti 22. 2. 2012, 1. aktualizace - nabytí 

účinnosti 9. 12. 2013., 2. aktualizace - nabytí účinnosti 27. 6. 2014) 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh20

 
 

   

Pozemky pro průmyslovou výrobu a skladování – Regulační plán přebírá funkční regulaci územního plánu. Tyto druhy 
staveb jsou na plochách - pozemcích s označením VS. Jedná se o malou plochu - pozemky kolem stávající 
rozvodné stanice a trafostanice na Maďarce. 
Pozemky občanské vybavenosti se zaměřením na obchod, služby – Regulační plán přebírá funkční regulaci územního plánu. 
Tyto druhy staveb jsou na plochách-pozemcích s označením SM, OM. 
Pozemky pro sport a rekreaci – K rekreaci v centru města slouží parky a uliční prostranství. Hřiště pro děti i více 
generační hřiště jsou v parcích. 
Pozemky pro zeleň – Regulační plán stanovuje v blocích městské parky, parky ve volné zástavbě, plochy ostatní 
zeleně, pomocí procenta zastavění určuje vnitrobloky, zahrady a zeleň v areálech. V uličních prostranstvích 
regulační plán vymezuje koridory pro umístění stromořadí, dále regulační plán doporučuje ve všech uličních 
prostranstvích doplnit tyto nezastavitelné plochy stromořadími, samostatnými stromy či jinou vegetací, a to 
v závislosti na konkrétních územních podmínkách a možnostech, které stávající či budoucí omezení daná 
zejména umístěním technické infrastruktury poskytují. 

Hranice řešeného území 

Navrhujeme rozšířit řešené území o komunikace, které s řešeným územím souvisejí a jsou po jeho obvodu. 
Zadání je většinou zahrnovalo pouze z části. Jde o tyto úseky: 
- ulice Pod Zámkem od rozhraní p. č.  4950/ 1 a 1950/15 po hranici řešeného území v US Tuchoraz u bloku 38 a 
zelený svah podél bloku 48 a 50 
- ulice Divadelní pozemek bývalé vrátnice a vjezdové cesty do areálu Vojtěšské huti 
- ulice Dukelských hrdinů u křižovatky s ulicí gen. Klapálka 
- ulice P. Bezruče a gen. Klapálka  - od křižovatky s C. Boudy po křižovatku s ulicí Dukelských hrdinů 
Hranice byla upravena podle pokynu zadavatele po společném jednání. 
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Umístění a prostorové uspořádání staveb naváže na řešení ze změn č.3  Územního plánu zóny Kladno – centrum. Zpracovatel vyhodnotí 
možnosti intenzifikace využití pozemků a navrhne jejich novou regulaci. Jedná se o možnost zachování fungujících objektů ve 
vnitroblocích, možnosti přístaveb a nástaveb při zachování hodnot stávající urbanistické struktury. 

Byly vyhodnoceny možnosti intenzifikace využití pozemků. Regulace je popsána ve Výroku a v Odůvodnění v 
kapitole regulace. Hodnoty stávající struktury jsou zachovány. Podrobnější popis je v Odůvodnění v kapitole 
Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – Regulace 
Požadované plochy k prověření zpracovatelem: 
- Napojení na plochu „Maďarka“ a řešení tohoto území tak, aby svou funkční náplní navazovalo na centrum města. Vhodným prostorovým 
uspořádáním a funkční náplní podpořit růst centra města na tyto volné plochy. 

Regulace je připravena jak pro halové objekty, tak pro drobnější strukturu. 
Regulační plán do této plochy vkládá mřížku uličních prostranství, která navazují na okolní strukturu zastavění a 
zajišťují prostupnost území. Umožní vznik 7 nových ulic jedno náměstí a 8 nových bloků. Podrobněji je regulace 
tohoto území popsaná v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis 
významně regulovaných bloků a území „Maďarka“  
- Umístění a rozsah stávajícího autobusového nádraží. 
Bylo prověřeno umístění autobusového nádraží v bloku 43. Podmínkou pro tento blok je zpracování územní 
studie. Podrobněji je toto téma popsané v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce 
řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ v kapitole dopravní infrastruktura 
 - Řešení nezastavěných proluk: 
SZ roh řešeného území včetně nově stanovené dopravní obslužnosti 

 
 

   

- Strategie udržitelného rozvoje statutárního města Kladno (2007) 
- Územní plán Kladno (Doc. ing. arch. Ivan Horký, nabytí účinnosti 12. 2. 2016) 

Vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem 

Z hlediska využití území - podle platného územního plánu města Kladna převažují v řešeném území plochy se 
stanoveným využitím SM=„smíšené obytné - městské“, plochy OM=“občanské vybavení - komerční zařízení“, 
plochy  OV=“občanské vybavení - veřejná infrastruktura“, plochy BH=“bydlení – v bytových domech“, plochy 
VZ=“zeleň na veřejných prostranstvích“, plochy ZO=“zeleň ochranná a izolační“, a dále jsou zastoupeny plochy 
BI=“bydlení - v rodinných domech-městské a příměstské“, plochy ZS=“zeleň soukromá a vyhrazená“, plochy 
VS=“výroba a služby“, plochy PV=“veřejná prostranství“ a plochy DS=“dopravní infrastruktura“. Regulační plán 
funkční využití ploch přebírá z územního plánu a promítá je na parcely, nezpodrobňuje ani je neupravuje. 
Z hlediska prostorového uspořádání – regulační plán vymezuje zastavitelné a nezastavitelné pozemky. Na 
zastavitelných pozemcích stanovuje intenzitu využití území - zastavěnost, koeficient podlažních ploch a výškovou 
úroveň stavební čáry. 
Z hlediska občanské vybavenosti-regulační plán přebírá funkční využití ploch, tedy i vymezení ploch s občanskou 
vybaveností a promítá je na pozemky. 
Z hlediska dopravy - regulační plán vymezuje uliční profily prostranství, kde stanovuje plochy v jedné výškové 
úrovni, plochy s komunikací výškově členěnou na komunikaci a chodník stání motorových vozidel ve veřejném 
prostranství. Navržené komunikace v uličních prostranstvích jsou v souladu s územním plánem podle jejich tříd, 
dále jsou navrženy cyklostezky a stezky pro chodce a cyklisty, autobusové zastávky a autobusové nádraží -
terminál dopravy. Zpodrobňuje dopravu v klidu. Některá současná parkoviště jsou zastavěna blokem 
domů.  Z podrobných  bilancí dopravy v klidu vyplynul požadavek na počet parkovacích míst, proto vymezuje 
hromadné parkování pod nově postavenými objekty a navrhuje výhledové stání vozidel v hromadných 
podzemních garážích. V nově urbanizovaném území Dubice-„Maďarka“ je navržena nová dopravní infrastruktura 
včetně hromadného parkování integrovaného v objektech. 
Z hlediska sítí ve stabilizované struktuře města je doplněna stávající technická infrastruktura o dešťovou 
kanalizaci. V některých místech nově doplněných bloků ve stávající struktuře jsou navrženy přeložky sítí. V nově 
urbanizovaném území Dubice - „Maďarka“ je navržena nová technická infrastruktura. 
Z hlediska přírody a krajiny platí, že plochy vymezené územním plánem pro zeleň regulační plán upřesňuje na 
parcely vymezené jako městské parky, parky ve volné zástavbě, zeleň ostatní. Regulační plán chrání hodnoty 
představované významnými stromořadími a významnými a velmi významnými stromy a navrhuje nová stromořadí 
či jednotlivé stromy, zpravidla s umístěním v uličních prostranstvích. Regulační plán umožňuje zakládat prvky 
zeleně i v dalších územích, v závislosti na územních podmínkách a případných omezeních v konkrétním místě. 

Údaje o splnění zadání regulačního plánu 

Zadání regulačního plánu Kladno-centrum stanovilo tyto požadavky: 
Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Pozemky veřejných prostranství - Regulační plán vymezuje plochy zastavitelné a nezastavitelné. Veřejná prostranství 
zahrnují uliční prostranství a městské parky, parky ve volné zástavbě a zeleň ostatní. 
Pozemky dopravní infrastruktury – Regulační plán vymezuje uliční prostranství, ve kterých se nachází koridor pro 
dopravní infrastrukturu. V podrobnosti regulačního plánu není možné dobře vyhodnotit detailní uspořádání 
uličních profilů. Regulační plán stanovuje pravidla pro uliční profily (jednosměrnost či obousměrnost komunikací, 
přítomnost integrované nebo chráněné cyklistické trasy, požadované množství parkovacích míst, přítomnost 
autobusových zastávek, světelně řízené křižovatky, pásy pro výsadbu stromořadí či souvislé pobytové plochy na 
náměstích, standard chodníků) 
Pozemky technické infrastruktury – Regulační plán vymezuje uliční prostranství, ve kterých jsou pro technickou 
infrastrukturu vyhrazeny koridory a to mimo koridory stromořadí. 
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Pozemky pro průmyslovou výrobu a skladování – Regulační plán přebírá funkční regulaci územního plánu. Tyto druhy 
staveb jsou na plochách - pozemcích s označením VS. Jedná se o malou plochu - pozemky kolem stávající 
rozvodné stanice a trafostanice na Maďarce. 
Pozemky občanské vybavenosti se zaměřením na obchod, služby – Regulační plán přebírá funkční regulaci územního plánu. 
Tyto druhy staveb jsou na plochách-pozemcích s označením SM, OM. 
Pozemky pro sport a rekreaci – K rekreaci v centru města slouží parky a uliční prostranství. Hřiště pro děti i více 
generační hřiště jsou v parcích. 
Pozemky pro zeleň – Regulační plán stanovuje v blocích městské parky, parky ve volné zástavbě, plochy ostatní 
zeleně, pomocí procenta zastavění určuje vnitrobloky, zahrady a zeleň v areálech. V uličních prostranstvích 
regulační plán vymezuje koridory pro umístění stromořadí, dále regulační plán doporučuje ve všech uličních 
prostranstvích doplnit tyto nezastavitelné plochy stromořadími, samostatnými stromy či jinou vegetací, a to 
v závislosti na konkrétních územních podmínkách a možnostech, které stávající či budoucí omezení daná 
zejména umístěním technické infrastruktury poskytují. 

Hranice řešeného území 

Navrhujeme rozšířit řešené území o komunikace, které s řešeným územím souvisejí a jsou po jeho obvodu. 
Zadání je většinou zahrnovalo pouze z části. Jde o tyto úseky: 
- ulice Pod Zámkem od rozhraní p. č.  4950/ 1 a 1950/15 po hranici řešeného území v US Tuchoraz u bloku 38 a 
zelený svah podél bloku 48 a 50 
- ulice Divadelní pozemek bývalé vrátnice a vjezdové cesty do areálu Vojtěšské huti 
- ulice Dukelských hrdinů u křižovatky s ulicí gen. Klapálka 
- ulice P. Bezruče a gen. Klapálka  - od křižovatky s C. Boudy po křižovatku s ulicí Dukelských hrdinů 
Hranice byla upravena podle pokynu zadavatele po společném jednání. 
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Umístění a prostorové uspořádání staveb naváže na řešení ze změn č.3  Územního plánu zóny Kladno – centrum. Zpracovatel vyhodnotí 
možnosti intenzifikace využití pozemků a navrhne jejich novou regulaci. Jedná se o možnost zachování fungujících objektů ve 
vnitroblocích, možnosti přístaveb a nástaveb při zachování hodnot stávající urbanistické struktury. 

Byly vyhodnoceny možnosti intenzifikace využití pozemků. Regulace je popsána ve Výroku a v Odůvodnění v 
kapitole regulace. Hodnoty stávající struktury jsou zachovány. Podrobnější popis je v Odůvodnění v kapitole 
Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – Regulace 
Požadované plochy k prověření zpracovatelem: 
- Napojení na plochu „Maďarka“ a řešení tohoto území tak, aby svou funkční náplní navazovalo na centrum města. Vhodným prostorovým 
uspořádáním a funkční náplní podpořit růst centra města na tyto volné plochy. 

Regulace je připravena jak pro halové objekty, tak pro drobnější strukturu. 
Regulační plán do této plochy vkládá mřížku uličních prostranství, která navazují na okolní strukturu zastavění a 
zajišťují prostupnost území. Umožní vznik 7 nových ulic jedno náměstí a 8 nových bloků. Podrobněji je regulace 
tohoto území popsaná v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis 
významně regulovaných bloků a území „Maďarka“  
- Umístění a rozsah stávajícího autobusového nádraží. 
Bylo prověřeno umístění autobusového nádraží v bloku 43. Podmínkou pro tento blok je zpracování územní 
studie. Podrobněji je toto téma popsané v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce 
řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ v kapitole dopravní infrastruktura 
 - Řešení nezastavěných proluk: 
SZ roh řešeného území včetně nově stanovené dopravní obslužnosti 
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Blok 1 - nový městský blok. Bylo prověřeno a navrženo zastavění dvěma objemy budov s hromadným 
parkováním integrovaným v objektu, pasáž a obchodní parter. Podrobněji je blok popsán v Odůvodnění v kapitole 
Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
území západně od autobusového nádraží, 

Blok 46 - nový městský blok. Bylo prověřeno a navrženo zastavění kompaktní -blok uzavřený, s hromadným 
parkováním integrovaným v objektu, obchodní parter. Podrobněji je blok popsán v Odůvodnění v kapitole 
Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
prostor stávajícího parkoviště v areálu Magistrátu Statutárního města Kladna 
Blok 40 - blok tvořící východní frontu náměstí Starosty Pavla tvořený radnicí, řadovými městskými domy do nám. 
Starosty Pavla, ulic Hajnova a Pekařská a novými řadovými domy do nové ulice „Radniční“ s vnitroblokem a 
lemujícím pásem ostatní zeleně, hromadné podzemní garáže pro magistrát města. Podmínkou nové výstavby je 
plánovací smlouva a asanace části bloku. Podrobněji je blok popsán v Odůvodnění v Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
- Navrhnout vhodnou konverzi současného autocentra v ulici Slánská v souvislosti s novou výstavbou autocentra mimo řešené území a 
prověřit konverzi ploch sběrných surovin v této lokalitě. Umožnit postupnou regeneraci Slánské ulice jako tradiční historické části města. 

Blok 39 a 40 - blok doplňuje stávající ulicovou zástavbu mezi nově vymezenými uličními prostranstvími ulic 
Slánská a „Radniční“. Nové řadové domy navazují na stávající obytný dům postupně se ustupujícími štíty ve 
Slánské ulici. Podrobněji je blok popsán v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce 
řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
- Prověřit bezpečné pěší propojení přes komunikaci Pod zámkem (např. přemostění) ve směru ke hřbitovům a dále prověřit, případně 
změnit či zrušit komunikace, které na frekventovanou komunikaci Pod zámkem v platných Změnách č.3  Územního plánu zóny Kladno – 
centrum navazují. Provést revizi zásahů dopravních staveb do městského prostředí – návaznosti historických ulic v severní části řešeného 
území. 

Regulační plán Kladno centrum navrhuje několik propojení přes komunikaci Pod Zámkem: 
- směr Tuchoraz - cesta pro pěší a cyklisty navazující na ulici U Haldy pokračuje po svahu k přechodu, který 
navazuje na nové cesty dle územní studie Tuchoraz; nový chodník po pravé straně komunikace II/118 směrem na 
Švermov napojený na cestu dle územní studie Tuchoraz; chodník navazující na cestu pokračující ze Slánské přes 
přechod kolem nájezdu z ulice Dukelských hrdinů do ulice Pod Zámkem, kde je nový přechod s návazností na 
cestu dle územní studie Tuchoraz; 
- směr Podprůhon - cesta vedoucí mezi Zámkem a Josífkou má alternativní tři trasy s přechodem do Bukovky, 
kde je možné navázat na staré cesty; úprava  cesty - stávajícího prodloužení ulice Havířské 
 Regulační plán zrevidoval a doplnil dopravní skelet v řešeném území, stanovil kategorizaci komunikací, provoz 
na nich včetně dopravy v klidu a prověřil napojovací body. Podrobný popis je uvedený v Odůvodnění v kapitole 
Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – dopravní infrastruktura 
- Prověřit možnost umístění sportovních ploch (např. na náměstí Karla Wittgensteina). 

Blok 22 - regulační plán sportovní plochy neumísťuje, protože bylo prověřeno, že jsou sportovní plochy v 
blízkosti. Atletický areál je u SPŠ Stavební za obchodním centrem, velké dětské hřiště je v Podprůhonu Pod 
Bukovkou, běžecké trasy v Sítenském údolí, školy mají tělocvičny a velký sportovní areál s halami je od centra 
vzdálen 15 minut pěší chůze. V centru preferujeme malá vícegenerační hřiště a hřiště pro děti umístěná v 
parcích. K rekreaci v centru města slouží parky a uliční prostranství. 
Západní část tohoto bloku je vymezena plocha pro výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích. 
Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy bude v takové mocnosti, aby na povrchu nedošlo 
k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i dřevin vyskytujících se ve skupinách, liniích či 
jako solitéry. 
 - Prověřit urbanistické řešení ploch vnitrobloku bývalého kláštera (dnes sídlo Policie ČR) a parkoviště v ulici Zádušní (včetně možného 
doplnění zástavby) a plochy mezi zdravotní školou a zámeckou zahradou. 
Blok 25 – po prověření jsou pozemky za klášterem nyní považovány za stabilizované, tedy je zde vymezena 
výšková úroveň stavební čáry stávající, a intenzita využití území - zastavěnost stávající. Podrobněji je blok 
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popsán v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis významně 
regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
- Prověřit možnosti řešení Poštovního náměstí pro podporu veřejného prostoru s převahou pěšího pohybu. 
Po prověření regulační plán navrhuje Poštovní náměstí v jako sdílený prostor – zklidněné komunikace v režimu 
obytná zóna s přejezdovým prahem z ulice Dr. Vrbenského, Mlýnské a I. Olbrachta. Na souvislé pobytové ploše o 
výměře 250m2 bude umístěný vodní prvek. Detailní řešení bude prověřeno studií.  Podrobněji je náměstí 
popsané Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis významně 
regulovaných uličních prostranství a dopravní infrastruktura 
- Prověřit možnosti zástavby na plochách parkoviště při obchodním centru BILLA s vazbou na celkové řešení bloku. 
Blok 9 - nově vymezený blok. Po prověření byl navržen uzavřený s obchodním parterem s hromadným 
parkováním integrovaným v objektu. Podrobněji je blok popsán v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
- Prověřit možnost návaznosti pěší zóny na náměstí Svobody – zvolit vhodnou regulaci dopravy. 

Po prověření regulační plán navrhuje ulici T. G. Masaryka jako sdílený prostor – komunikace v režimu pěší zóna 
až k ulici Kleinerova. V posledním úseku obchodní třídy před budovami kina a sokolovny je navržené stromořadí. 
V pokračování ulice T. G. Masaryka na náměstí Svobody před fasádami městských řadových domů s obchody je 
navržen vodní prvek. Podrobnější popis je v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce 
řešení – popis významně regulovaných uličních prostranství a dopravní infrastruktura 
 Zajistit návaznost východní části řešeného území na plochy v oblasti bývalé Vojtěšské huti. 
Regulační plán Kladno-centrum je zpracován v koordinaci se zpracovateli regulačního plánu Kladno Vojtěšská 
huť a to s ohledem na propojení cest a uličních prostranství, tak aby struktury zastavění a hladiny zastavění na 
sebe navazovaly. Podrobněji jsou vazby popsané v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – 
popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
Navrhnout řešení ploch mezi areálem PP-kliniky a Sládečkovým muzeem. 

Plochy jsou součástí bloku 50. Podrobně je způsob zastavění popsán v Odůvodnění v kapitole Komplexní 
zdůvodnění navržené koncepce řešení – popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
 Regulačním plánem budou závazně stanoveny tyto regulativy: 
- stavební čáry, uliční čáry- je stanovena uliční čára a tři stavební - uzavřená, otevřená a volná – definice jsou uvedené 
ve Výroku v kapitole regulace 
- intenzita zastavění-je stanoven regulativ zastavěnost, který vyjadřuje maximální hodnotu zastavěné plochy v % a 
dále koeficient podlažní plochy – definice jsou uvedené ve Výroku v kapitole regulace 
- maximální a minimální výška zástavby jednotlivých stavebních pozemků, na vhodných místech umožnit lokální dominanty – je 
stanoven regulativ výška stavební čáry, který vyjadřuje maximální počet podlaží, minimální výška je stávající 
nebo jedno nadzemní podlaží, lokální dominanty na nárožích jsou stanoveny výškovou regulací – definice jsou 
uvedené ve Výroku v kapitole regulace 

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
RP bude respektovat hodnotnou zeleň v řešeném území a navrhne doplnění zeleně popřípadě i vodních prvků ve veřejném prostoru. 

Hodnoty v území, požadavky na jejich ochranu a rozvoj v území: urbanistická struktura, charakter zástavby, 
panorama historického jádra, průhled na chladící věže, památkově chráněné objekty, hodnotné stavby, obchodní 
parter, parky, významná stromořadí, domy v zahradách, významné a velmi významné stromy, post industriální 
charakter - jsou podrobně popsané v Odůvodnění v kapitolách regulace a Komplexní zdůvodnění navržené 
koncepce řešení – urbanistické hodnoty centra a brownfieldu 

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Návrh RP bude obsahovat požadavky na řešení technické infrastruktury. Zejména budou vyhodnoceny případné potřeby přeložek 
inženýrských sítí, lokalizace objektů technické infrastruktury a stanoveny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury, a to zejména v 
prostoru „Maďarka“. 
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Požadavky na řešení technické infrastruktury jsou uvedeny v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění 
navržené koncepce řešení  - Technická infrastruktura  
RP bude řešit požadavky na dopravu v klidu s ohledem na urbanistický kontext. Zpracovatel v návrhu určí plochy pro nadzemní i podzemní 
parking zejména u nově definované zástavby, případně prověří možnosti umístění parkovacího domu. Stávající parkovací plochy 
vyhodnotit a navrhnout jejich intenzifikaci (bez rozšíření plochy), pro naplnění současných i budoucích potřeb, ale s ohledem na vhodné 
utváření veřejného prostoru. Navrhnout režim dopravní obsluhy centrální zóny s kategorizací komunikací. Součástí návrhu RP bude 
dopravní řešení ulic vymezující, kromě dopravního prostoru, plochy pro nezbytná odstavná stání, cyklistický a pěší provoz a veřejnou 
zeleň. Pomocí návrhu umožnit vznik komunikací a náměstí s převahou pěšího provozu (obytná zóna) a ploch pro cyklistickou dopravu v 
návaznosti na městský systém cyklostezek a cyklotras. Pěší trasy navázat na klidové zóny zámeckého areálu, parku Trilobit, parku na 
nám. Svobody a u gymnázia s prověřením propojení mimo řešené území (severní část území – Bukovka, jižní část – Sítenské údolí, 
západní část – sportovní areály). Prověřit prostupnost od náměstí starosty Pavla do Slánské ulice pro pěší provoz s návazností na plochy 
severovýchodně od náměstí a lokalitu Tuchoraz. 

Regulační plán obsahuje bilanční tabulku dopravy v klidu pro stávající stav, nárůst a pro návrhový stav. Vzhledem 
k vysokým potřebám tohoto území na dopravu v klidu je nezbytné, aby všechny nově postavené objekty řešily 
dopravu v klidu pro své potřeby na vlastním pozemku. U nových bloků bude v rámci plánovací smlouvy jednáno o 
režimu parkovacích stání s možností využití pro veřejnost. Dále byla vytipována tři místa pro výhledové stání 
vozidel v hromadných podzemních garážích. Regulační plán rovněž stanovuje požadavky na parkovací místa v 
uličních prostranstvích. Podrobný popis je uvedený v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené 
koncepce řešení – dopravní infrastruktura a ve výkresech N3 a O1B. 
V zaslepených ulicích kolmých na ulici T. G. Masaryka prověřit dopravní řešení. 

Po prověření regulační plán stanovuje v ulicích kolmých na ulici T. G. Masaryka sdílený prostor – komunikace 
v režimu pěší zóna a obytná zóna. Dopravní režim pěší zóna je v ulicích Floriánská, Gorkého, Žižkova, 
Osvobození pol. Vězňů a Havířská. Dopravní režim obytná zóna je v ulicích Komenského, Poděbradova, J. 
Peška a Tyršova. Podrobný popis je uvedený v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené 
koncepce řešení – dopravní infrastruktura a ve výkresech  N3 a O1B. 
V ulici Cyrila Boudy umožnit případné zredukování na dvoupruh s pásem pro cyklisty a doprovodnou městskou zelení (aleje). V rámci 
řešení dopravy navrhnout plochy pro okružní křižovatky, zálivy pro městskou hromadnou dopravu a plochu pro autobusové nádraží. 

Po prověření regulační plán stanovuje v ulici C. Boudy komunikaci jako sběrnou B s integrovanou cyklistickou 
trasou lemovanou stromořadími. 
Po odborném posouzení je na významných křižovatkách navržena světelná signalizace. Okružní křižovatky 
navrženy nejsou. 
Zastávky pro autobusy jak stávající, tak navržené jsou ve výkrese O1B zobrazeny plovoucími značkami. Jejich 
přesné umístění musí řešit podrobnější dokumentace. 
Plochy autobusového nádraží v bloku 43 jsou zahrnuty do území, pro které bude vypracována územní studie. 
Podrobný popis je uvedený v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – 
dopravní infrastruktura a ve výkresech N3 a O1B a vzorový příčný řez č. A. (O5A) 

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 

Regulační plán vymezí veřejně prospěšné stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci řešení, navrženého regulačním plánem. Pořizovatel 
předpokládá, že se bude jednat o stavby dopravní a technické infrastruktury v prostoru „Maďarka“. 

Navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou zakresleny ve výkresové části a popsány v textové části. U 
pozemků navržených pro předkupní právo je třeba uvést druh veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, čísla parcel, jejich 
katastrální území a druh evidence (KN nebo PK). 

Regulační plán v řešeném území vymezil: 
Dvacet pět VPS u kterých stanovil předkupní právo pro Statutární město Kladno. 
Podrobný soupis je ve Výroku v kapitole VPS a dále ve výkrese N 2 a v Odůvodnění v kapitole Přehled a 
odůvodnění VPS 

Požadavky na asanace 
Pořizovatel nemá požadavek na asanace v území. V případě, že zpracovatel plochy k asanaci vytipuje v rámci zpracování návrhu, budou 
po konzultacích s pořizovatelem do území zahrnuty. 
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V průběhu zpracování regulačního plánu byla vytipována jedna plocha pro asanaci. Regulační plán zobrazuje 
požadavky na asanaci ve Výroku v kapitole Asanace, v Odůvodnění v kapitole Limity v území-Asanace a ve 
výkresech N2 a O1A. 

Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). 

Požadavky vyplývající z ÚAP a zvláštních předpisů jsou podrobně vypsané v Odůvodnění v kapitole Limity 
v území 
Funkční regulace vychází z platného Územního plánu sídelního útvaru s návazností na změny v rámci pořizovaného Územního plánu 
Kladno. 

Regulační plán přebírá funkční regulaci včetně podmínek pro využití území z územního plánu Kladno, neupravuje 
je a neupřesňuje. 
Prostorová regulace bude navazovat na současný ÚPZ Kladno – centrum se změnami, které budou vycházet z podnětů a požadavků 
oprávněných subjektů, zpracovatele a pořizovatele, a které zpracovatel odborně odůvodní a nebudou v rozporu s dalšími požadavky. 
Prostorová regulace navazuje na ÚPZ Kladno - centrum a jeho změny. Zpracovatel přehodnotil regulativy u 
těchto bloků: 
Blok 1 –  původně blok 50 - není navržený podchod, blok má jiný tvar, je rozdělený do dvou hmot. 
Blok 9 – původně blok 19 – nová regulace 
Blok 18, 20 a 21 – původně bloky 39 a 40 – rozdílná regulace výšky a parteru 
Blok 24 – původně blok 2 – nová regulace ve Slánské ulici 
Blok 26 – původně blok 6 a 7 – nová hranice bloku dle ÚP - omezuje novou výstavbu 
Blok 35 – původně blok 30 – nová regulace bez příčné ulice 
Blok 39 a 40 – původně bloky 3,4 a 5 – nová regulace 
Blok 43 – původně blok 47 a 48 – požadavek na územní studii 
Blok 46 – původně blok 38 – rozdílná regulace výšky 
Odůvodnění rozdílů je součástí popisů bloků v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce 
řešení - popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
Stávající podmínky pro využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů se nemění. Zpracovatel vyhodnotí v návrhu Regulačního 
plánu Kladno – centrum respektování zvláštních právních předpisů a v případě, že bude změnami dotčen jejich obsah, navrhne potřebná 
opatření schválená příslušným dotčeným orgánem. 

Regulační plán přebírá funkční regulaci včetně podmínek pro využití území z územního plánu Kladno, neupravuje 
je a neupřesňuje. Tedy není změněn jejich obsah. Regulační plán nenavrhuje žádná opatření, která by musela 
být schválena příslušným orgánem. 
Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí. 

Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, 
včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Regulační plán nevyvolal požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní 
prostředí podle zvláštního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Regulační plán nevyvolal požadavek na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu a na ptačí 
oblast. (Do řešeného území nezasahuje ptačí oblast ani evropsky významná lokalita Natura 2000 ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). 

Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci. 
Požadavky na plánovací smlouvy jsou u bloků 1, 7, 9, 35, 39 a 40, 43, 46, pro „Maďarku“ a bloky 51, 54, 55, 56, 
57, 58. Podrobně jsou vypsané v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení - 
popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k 
řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
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Obsah regulačního plánu a odůvodnění regulačního plánu je zpracován v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb. a dalších pozdějších předpisů.   

Regulační plán je zpracován v souladu s přílohou č. 11 vyhl. Mmr č. 500/2006 ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
a dalších předpisů. 
Nebyl pouze vypracován výkres předpokládaných záborů půdního fondu, neboť pro tento výkres nemá regulační 
plán náplň. Všechny plochy zemědělského půdního fondu dotčené návrhem regulačního plánu jsou 
v zastavěném území. Plochy ZPF, které jsou určeny k zástavbě, jsou vymezeny jako plochy bydlení. Ve 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků regulačního plánu na ZPF tedy tyto plochy v souladu s legislativou a 
metodickým pokynem nefigurují. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa se v území řešeném regulačním plánem nevyskytují. 

Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení   

Priority a hlavní cíle 
Cílem regulačního plánu je sladit soukromé zájmy majitelů dotčených nemovitostí a pozemků se zájmy města a 
jeho okolí. Historické jádro, je přirozeným centrem města a je posílené o integrující se část „Maďarka“.  
Společnou cestou a jednotlivými základními pravidly je možné docílit lepšího kultivovaného a živého centra 
města. Centrum města navrhujeme jako kompaktní, urbánní a zelené. 
Regulační plán vychází ze stávající struktury a parcelace, kterou v maximální míře respektuje a doplňuje jí 
drobnými zásahy.  Území „Maďarka“ na strukturu centra navazuje rastrem ulic a výškovou hladinou a propojuje 
centrum s navazujícím územím Vojtěšské huti. Rozvoj tohoto území, stavba budov městského a nadměstského 
významu u významných ulic Dukelských hrdinů anebo „Maďarka 5“, kultivace autobusového nádraží v centru, 
postupné řešení dopravy v klidu, úprava dopravně zatížených ulic a jejich proměna v městské ulice a nová 
propojení do Vojtěšské huti či obnovené vazby do Tuchorazi a Podrůhonu, to všechno jsou kroky, které zvýší 
atraktivitu centra, zvýší počet jeho návštěvníků a budou mít kladný vliv pro rozvoj obchodu a služeb. 
Hlavními cíli z hlediska urbanistického a kompozičního je zdůraznění hlavních kompozičních os města, propojení 
historického jádra s územím „Maďarka“ a obnova přerušených vazeb centra s okolím. Mezi tyto osy řadíme ulici 
C. Boudy, Kleinerova a ulice Čs. armády - městský bulvár, který dále prochází nejintenzivněji zastavěnými 
městskými částmi a tvoří páteř města. Pro podporu této osy navrhujeme upravit uliční profily a vysadit stromořadí. 
Další osou je spojnice historického jádra a brownfieldu. Tvoří jí Poštovní náměstí, průchod blokem 43 a ulice 
„Maďarka 5“, která dále navazuje na páteřní ulici v bývalé Vojtěšské huti. Pro podporu této osy navrhujeme 
v historické části uklidnění a kultivaci pěší zóny včetně vybavení vodními prvky, vegetací a v nově navržené části 
„Maďarka“ stromořadí a uliční profil s dostatečně širokými chodníky. 
Navázání na předchozí ÚPZ Kladno-centrum a změny I-III 
Regulační plán Kladno-centrum navazuje na ÚPZ Kladno – centrum a jeho tři změny a dále zapracovává 
požadavky nového Územního plánu Kladno a Zadání. 
Mnohé z úkolů, kterými se předchozí ÚPZ a jeho změny zabývaly a považovaly za strategii rozvoje centra, už 
jsou vyřešené zcela nebo zčásti: 

- asanace zdevastovaných domů, dostavby bloků, doplnění výsadeb  a kultivace parků, modernizace 
bytového fondu včetně vybavenosti v parterech. 

 
Na některých je potřeba stále pracovat: 

- rozvoj centra opírat o komplexní obnovu, rekonstrukci a modernizaci a tím uchovat urbanistické a 
architektonické hodnoty historické zástavby 

- kultivovat nezastavitelné plochy kvalitní zelení, racionálním systémem pěších a cyklistických stezek, 
doplnit městský mobiliář, dětská hřiště a prostory pro odpočinek a denní rekreaci obyvatel a návštěvníků 

- intenzívnějším využitím parteru a výstavbou podzemních parkovacích garáží z externích zdrojů jako 
podmiňující investice při výstavbě nových komerčních ploch zlepšit dopravní poměry v řešeném území 

- upřednostňovat pěší a hromadnou dopravu před automobilovou 
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- průběžně zajišťovat dostatečné zastoupení bydlení v centrální zóně města 
- pokračovat v modernizaci technické infrastruktury 

Nové úkoly přesně stanovilo Zadání s tím, že považujeme za významné zdůraznit tři faktory, které zásadně 
ovlivňují návrh Regulačního plánu Kladno - centrum: 
Zadání bylo rozšířeno o území „Maďarka“, protože se začínají připravovat podmínky pro transformaci bývalé 
Vojtěšské huti. Tato část brownfieldu je v těsné blízkosti historického jádra a je vstupní branou do transformující 
se části města. 
Tyto změny jsou pro historické jádro města velmi důležité. Přestože jsou v centru významné objekty jako úřady, 
školy, kostely, zámek, muzeum, kulturní stavby a parky, obchody v parteru, centrum je dnes „na okraji“. 
Autobusové nádraží využívá minimum cestujících, většina nastupuje na náměstí Svobody nebo  u gymnázia. Toto 
jsou místa, kde se dnes pohybuje nejvíc lidí. Transformace plochy autobusového nádraží, výstavba nových 
významných budov kolem něho v ulici Dukelských hrdinů a v navazujícím území „Maďarky“ by měla tuto 
asymetrii centra vyrovnat. 

Druhým novodobým faktorem oslabujícím centrum je několik velkoplošných prodejen a obchodní dům. 
Způsobily odliv  nakupujících z obchodní ulice a malých krámků v bočních ulicích do velkoobchodních řetězců. 
Jako v jiných městech jsou malé obchody v centru předurčeny k tomu, aby byly výjimečné a exkluzivní, protože 
se nacházejí ve výjimečném prostředí. Silným trendem je také rozvoj restaurací a kaváren v obdobných 
lokalitách. Je potřeba pouze vytvořit dobré podmínky pro takový vývoj. Co může stávající trend podpořit 
z hlediska regulačního plánu? Kultivace uličních prostranství, zobytnění ulic, lepší dostupnost (podzemní 
hromadné parkování) a doplnění přerušených vazeb s okolní zástavbou (Podprůhon, Tuchoraz), dostavění 
proluk, výstavba dalších důležitých cílových budov v ulici Dukelských hrdinů a v ulici „Maďarka 5“, dostavba v 
prolukách a v neposlední řadě vybudování nové železniční trasy Kladno - letiště - Praha s výstupem v centru, 
trvalá péče o veřejný prostor a kultivace reklamy. Mnoho podnětů pro kultivaci veřejného prostoru poskytuje 
Generel veřejných prostranství, který pro město Kladno zpracovala ing. arch. A. Anděrová - Gamanová, Kladno, 
07/2016. 

Třetím novodobým faktorem oslabujícím centrum je dlouhodobě nedostatečně řešená situace dopravy v klidu a 
nárůst individuální automobilové dopravy. V území je dlouhodobý deficit parkovacích stání. Prozatím nebyly 
realizované parkovací domy, pro které předchozí ÚPZ  vytipoval pozemky. Dodnes se řeší parkování pouze na 
povrchu s výjimkou velkoplošné prodejny mezi ulicemi Kleinerova a Tyršova. Ulice, náměstí a nezastavěné 
pozemky jsou maximálně využity pro dopravu v klidu, zatímco parkoviště obchodního domu je prázdné. Režim 
dopravy v klidu není plně funkční, jak konstatovala analýza dopravy v klidu (špatné rozložení placených zón, 
nefunkční automaty, nedostatečná kontrola). Ulice a zčásti náměstí nejsou obytné. Stala se z nich parkoviště. 
Regulační plán hledá plochy pro výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, dále požaduje, aby 
v každém nově zastavěném bloku vznikla parkovací místa pro veřejnost (ve shodě s předchozím ÚPZ Kladno - 
centrum a jeho třemi změnami). Podrobně se tímto tématem zabývá v Odůvodnění kapitola Dopravní 
infrastruktura – zařízení pro dopravu v klidu. 

 

Širší vztahy 
Největší středočeské město Kladno s téměř 68 000 obyvateli je vzdálené od Prahy 25 km. Je to současně jeho 
síla i slabost. Praha odčerpává denně velké množství obyvatel, kteří odjíždí pracovat, vzdělávat se, nebo za 
kulturou. Současně pro mnoho lidí, kteří touží žít v tišším a klidnějším prostředí a v blízkosti krajiny, Kladno nabízí 
bydlení nedaleko od Prahy v dostupné cenové relaci. Mohlo by nabídnout mnohem více - od různorodé rekreace 
v post-industriální krajině, po nové pestré pracovní příležitosti v brownfieldu bývalé Vojtěšské huti. 
Výraznou vlastností celého Kladna i jeho centra je post-industriální charakter města i krajiny. Bývalá Vojtěšská 
huť a centrum – historické jádro jsou v těsné blízkosti. Historické jádro leží na malém návrší mezi dvěma 
zelenými údolími. Obytná zástavba postupně obklopovala různými strukturami hlavní příjezdové cesty do centra 
města, továrny se přiblížily až k patě návrší. Velké rychlé změny – rozvoj hutnictví a hornictví - přinesly kromě 
výstavby obchodní třídy, měšťanských domů, stavbu významných budov, vil továrníků a podnikatelů ve velkých 
zahradách, také levnou výstavbu dělnických kolonií, následně jejich likvidaci a nahrazení hromadnou bytovou 
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výstavbou a postupně nově dostavěnými bloky. Plány byly mnohem velkorysejší, ale nepodařilo se je uskutečnit. 
A tak v centru dlouhodobě chybí hromadné garáže, které měly být v suterénu pod domy na náměstí 
K. Wittgensteina a později na pozemku nad autobusovým nádražím (nyní blok 46) a nebo ve svahu pod bytovými 
domy podél ulice P. Bezruče. 
Historické jádro města a Vojtěšská huť jsou skutečným centrem města. Společně vytváří jeho těžiště, přestože 
brownfield Vojtěšské huti je dnes převážně zdevastovaný a leží ladem. Je však velkým potenciálem pro město. 
Část Vojtěšské huti je připojena k řešenému území - nazývá se Dubice. Stávala zde válcovna jemného materiálu 
jménem Maďarka. Proto pro potřeby Regulačního plánu bylo toto území už v Zadání označeno „Maďarka“. 
Dalším rozvojovým územím přímo navazujícím na centrum města je Tuchoraz. Na centrum navazuje obytnou a 
smíšenou zástavbou a dále pokračuje území s halami a lehkou výrobou. 
 

Urbanistické hodnoty centra a brownfieldu 
Urbanistická struktura 
Hlavní osu historického jádra tvoří obchodní ulice T. G.  Masaryka - korzo vedoucí z náměstí Svobody na náměstí 
Starosty Pavla s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Podél této ulice a na obou náměstích stojí mnoho 
významných staveb. 
Na křížení ulice T. G. Masaryka s druhou významnou ulicí Váňovou je náměstí sv. Floriána s centrální kaplí. Ulice 
Váňova vede z náměstí E. Beneše. 
Na hlavní osu navazuje z náměstí Starosty Pavla ulice Ivana Olbrachta, která dále pokračuje přes Poštovní 
náměstí a nově pokračuje  průchodem přes blok 43 do nově se rozvíjejícího území Vojtěšské huti. 

Charakter zástavby 

Charaktery území – charaktery zástavby 
název 
(charakteristická ulice) 

popis fotografie 

HISTORICKÉ JÁDRO 
(ulice Dr. 

Vrbenského) 

Rostlá struktura založená na křížení 
cest, které se ve struktuře zachovaly 
dodnes. Struktura je charakteristická 
úzkým zakřiveným uličním prostorem, 
který je vymezen nepravidelnými 
bloky velkého měřítka se střední 
zastavěností. Uvnitř některých bloků 
jsou relikty historických zahrad. 
Zástavba uliční frontou vymezuje 
veřejná prostranství, obvyklá je 
vybavenost v parteru s vysokou 
četností vstupů. Zástavba má drobné 
měřítko s podlažností typicky 2NP, 
kterou převyšují tří až čtyřpodlažní 
stavby veřejné vybavenosti. 
Nejvýznamnějšími výškovými 
dominantami jsou věže kostela a 
radnice.  

 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: rostlá struktura 

velikost bloku: --- 

hustota zastavění bloků: 35-50% 

šířka hlavní budovy: 6-8-10 m 
20 m (stavby veřejné vybavenosti) 

návaznost na uliční prostranství: stavební čára kopíruje uliční, převažuje čára uzavřená 

parter: obchodní parter, aktivní fasády 
(četnost vstupů cca 6 m – ulice T. G. Masaryka)  



Návrh 29

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Charaktery území – charaktery zástavby 
název 
(charakteristická ulice) 

popis fotografie 

CENTRUM 
– 

BÝVALÁ DĚLNICKÁ 
ČVRŤ  

(křížení ulic Gorkého 
a Váňova) 

Struktura původní dělnické kolonie 
vzniklé v 19. století na pravidelném 
hustém rastru paralelních ulic, 
navazujících na ulici T. G. Masaryka 
a na ulici Váňovu. Charakteristické 
jsou úzké dlouhé bloky s chybějícím 
vnitroblokem, bez zahrad, s vysokou 
zastavěností. Zástavba uliční frontou 
vymezuje uliční prostranství. 
Kompaktní forma zástavby středního 
měřítka s různorodým využitím, 
zpravidla s vybaveností v parteru. 
Podlažnost budov se pohybuje 
typicky kolem 3NP, části bloků 
přiléhajících k významným 
východozápadním osám (ulice T. G. 
Masaryka, ulice Váňova) jsou 
převýšené.  

 
 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: bloková struktura 

velikost bloku: š: 21-40 m, d: 80-190 m 

hustota zastavění bloků: 70-90% 

šířka hlavní budovy: 8-15-20 m 

návaznost na uliční prostranství: 
stavební čára kopíruje uliční, převažuje čára uzavřená, 
v ulicích Balcarova a Stará ustupuje stavební čára od uliční a vytváří 
tak předzahrádky 

parter: 
obchodní parter, otevřené fasády 
(četnost vstupů cca 12m – vedlejší ulice navazující na ulici T. G 
Masaryka) 

CENTRUM 
– 

REPREZENTATIVNÍ 
OBYTNÁ ČTVRŤ 
(ulice J. Palacha) 

Reprezentativní čtvrť založená kolem 
náměstí Svobody na přelomu 19. a 
20. století na pravidelném rastru 
ortogonální uliční sítě s vysokým 
zastoupením budov veřejné 
vybavenosti většího měřítka. Bloky 
jsou charakteristické hlubšími 
parcelami se zahradami ve 
vnitrobloku. Zástavba uliční frontou 
vymezuje uliční prostranství, budovy 
významné pro charakter města 
zpravidla od uliční čáry odstupují a 
vytváří tak parkově upravený 
předprostor. Podlažnost se pohybuje 
od 3 do 4NP, častá je vybavenost v 
parteru.  

 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: bloková struktura 

velikost bloku: š: 50-75 m, d: 100-110 m 

hustota zastavění bloků: 65-70% 

šířka hlavní budovy: 14-17-19 m 

návaznost na uliční prostranství: stavební čára kopíruje uliční, převažuje uzavřená 

parter: obchodní parter, aktivní fasády 
(četnost vstupů cca 6 m) 
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Charaktery území – charaktery zástavby 
název 
(charakteristická ulice) 

popis fotografie 

SOLITÉRNÍ BUDOVY 
V ZAHRADÁCH 
(ulice Huťská) 

Samostatně stojící budovy většího 
měřítka na rozlehlých pozemcích 
podél ulice Huťské. Bloky jsou 
rozlehlé, nepravidelné. 
Charakteristický je pás vil kolem ulice 
Huťské a parkově upravenými 
zahradami, měřítko vil narušuje areál 
polikliniky, budova úřadu práce a 
budova bývalého Domu oddechu. V 
uličním prostoru je umístěno 
dvouřadé stromořadí. Domy zpravidla 
ustupují 8 metrů od uliční čáry, 
stavební čára je volná. Podlažnost se 
pohybuje kolem 3 NP. 

 
 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: zahradní město 

velikost bloku: --- 

hustota zastavění bloku: 15% 

velikost hlavní budovy: zastavěná plocha hlavní budovou obvykle cca 400 m2 

návaznost na uliční prostranství: stavební čára volná 

parter: --- 

PANELOVÉ DOMY    
-                    

BLOKY  
(ulice Váňova) 

Bloky panelových domů vzniklé na 
asanované struktuře dělnické kolonie. 
Domy mají představený parter, který 
je komerčně využíván. Budovy svými 
pěti až osmi podlažími výrazně 
převyšují okolní zástavbu.  

 
 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: bloková struktura 

velikost bloku: š: 55-100 m, d: 100-55 m 

hustota zastavění bloku: 65-70% 

šířka domu: 18 m 

návaznost na uliční prostranství: stavební čára kopíruje uliční,  
stavební čára otevřená vymezuje předstoupený parter 

parter: předstoupený obchodní parter, aktivní fasády 
(četnost vstupů cca 6m – ulice Váňova) 
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Charaktery území – charaktery zástavby 
název 
(charakteristická ulice) 

popis fotografie 

PANELOVÉ DOMY    
-                    

VOLNÁ ZÁSTAVBA 
(ulice V. Rabase) 

Sídlištní zástavba na místě 
asanované dělnické kolonie. 
Zástavbu tvoří deskové domy 
doplněné o několik bodových domů, 
oba typy jsou orientovány nezávisle 
na okolních uličních prostranstvích. 
Součástí veřejných prostranství je 
park ve volné zástavbě. Budovy 
svými osmi až deseti podlažími 
výrazně převyšují okolní zástavbu.  

 
 

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: modernistická struktura 

velikost bloku: --- 

hustota zastavění bloku: 30% 

šířka domu: 18 m 

návaznost na uliční prostranství: stavební čára volná 

parter: 
nesouvislý, několik provozoven a obchodů v místech původních 
společných prostor domů  
 
 

NÍZKOPODLAŽNÍ 
INDIVIDUÁLNÍ 

ZÁSTAVBA 
(ulice Slánská) 

Původní individuální zástavba 
doplněná zahradami. Ulice Slánská je 
vymezena uliční frontou, okolí ulice u 
Haldy je pak zastavěno méně hustě, 
je obklopena zástavbou spíše 
předměstského typu (samostatně 
stojící domy v zahradách). Domy 
svou orientací ulici jasně definují 
Podlažnost budov je typicky 2 NP. 
Chybí obchodní parter. 

  

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: zahradní město 
velikost bloku: š: 45 m, d: 100m 

hustota zastavění bloku: 65-70%  
šířka domu: 16 m  

návaznost na uliční prostranství: stavební čára kopíruje uliční, převažuje stavební čára otevřená 

 parter: --- 
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Charaktery území – charaktery zástavby 
název 
(charakteristická ulice) 

popis fotografie 

ÚZEMÍ MAĎARKA 
(ulice Maďarka 5) 

Území „Maďarka“ je specifické svým 
výškovým uspořádáním. Původně 
svažitý terén byl z důvodů umístění 
výrobních hal napojených na 
železniční vlečku odtěžen a srovnán. 
Regulační plán v území zakládá síť 
uličních prostranství. Hlavní uliční 
prostor „Maďarka 5“ propojuje 
historické jádro a Vojtěškou huť. 
Navazuje na ulici Dukelských hrdinů a 
klesá až na náměstí „Maďarka“, kde 
se předpokládá zapojení 
industriálních prvků do kompozice 
náměstí. Regulace je připravena jak 
pro halové objekty, tak pro drobnější 
strukturu. Návrh počítá s umístěním 
osmipodlažní dominanty. Pozemky 
podél ulice Dukelských hrdinů, ulice 
„Maďarka 5“ a na náměstí „Maďarka“ 
jsou vhodné pro umístění budov 
městského a nadměstského 
významu.  

  

charakteristické 
vlastnosti 

městská struktura: bloková struktura, volná zástavba 

velikost bloku: š: 50-190 m, d:47-110 m  
hustota zastavění bloku: 60% 
šířka domu:  ---  
návaznost na uliční prostranství: stavební čára kopíruje uliční 

parter: obchodní parter podél ulice Maďarka 5, četnost vstupů max. 50 m 
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Panorama historického jádra 
Historické jádro Kladna na návrší je dobře viditelné ze severu a východu (ze silnice vedoucí ze Švermova, z ulice 
Gen. Klapálka, Huťské, od hřbitova a z Ohrobce a po nové pohledové ose z brownfieldu – „Maďarka 5“). 
Regulační plán vedutu - tuto charakteristickou siluetu města s dominantami respektuje a navržená regulace ji 
chrání. Nové stavební úpravy a dostavby významným způsobem tento obraz nezmění, vloží pouze nové vrstvy 
s ohledem na své okolí a celkové panorama. Dostavby na pohledových hranách ze severu a východu budou 
pečlivě sledovány a prověřovány zákresy do fotografií. 
Výšková pestrost a dominanty - díky morfologii terénu a postupnému narůstání centra došlo k tomu, že mají 
domy ve městě různé výšky říms a to i dva sousedící domy v jedné ulici. Je to výrazná vlastnost zastavění celého 
návrší - historického jádra. Jednotlivé plány se tak z východu a západu vrství za sebou. Významně se výškově 
uplatňuje věž kostela Nanebevzetí Panny Marie a radniční věž. 

 
Pohled přes rudné zásobníky – 03/2015   Pohled z Tuchorazi - 2000 

 
Pohled z Maďarky 04/2016        Pohled z Arbesovy ulice – 06/2016 
Hradba vysokých panelových domů na jižním okraji centrum z jihu zakrývá. Veduta je viditelná až z dostatečného 
odstupu a výšky z Kročehlav z ulic Arbesova a Vinšova. 
Průhled na chladící věže 
Další významnou hodnotou řešeného území je těsná vazba historického jádra a bývalé Vojtěšské huti. Proto byl 
vyznačen průhled na dominantu z Poštovního náměstí na rudné zásobníky a chladící věže v brownfieldu, 
v jehož směru vede hlavní uliční prostor nového rozvojového území „Maďarka“ a také požadovaný prostup 
blokem 43. 
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Pohled z poštovního náměstí - horní hrana - 07/2016      Pohled z Poštovního náměstí – střed – detail 07/2016 

Památkově chráněné objekty 
Podrobně jsou uvedeny v Odůvodnění v kapitole Limity v území 
Hodnotné stavby 
Hodnotné stavby ve městě jsou domy, které nemají památkovou ochranu, ale významně se podílejí na utváření 
uličních prostranství, jsou architektonicky kvalitní anebo jsou dokladem stavitelství doby svého vzniku 
s dochovanými architektonickými články výkladci apod. Zdrojem pro jejich výběr byly ÚAP - jev 14 architektonicky 
cenné stavby a dále publikace Česká republika – moderní architektura / Čechy od arch. M. Kohouta a R. Šváchy, 
Zlatý řez 2014. Při údržbě, úpravě, přestavbě přístavbě nebo nástavbě takových objektů je vždy nezbytné 
vyjádření hlavního architekta Města Kladno. 
Obchodní parter 
Obytné moderní centrum zůstává živé, pokud jsou jeho prostranství a ulice upravené, obytné, nabízejí možnost 
zastavení a obchody v parteru domů jsou dobře přístupné. Regulační plán stanovuje regulativ výška podlahy nad 
terénem v místě vstupu, který zajistí možnost pro obchodní parter. 
Parky, významná stromořadí, významné s velmi významné stromy, domy v zahradách 
Významnou hodnotou v centru jsou parky. Jedná se o park na náměstí Svobody, u gymnázia (náměstí E. Beneše 
a náměstí 17. listopadu), v zámecké zahradě a okolí zámku, park Trilobit a velkoplošné parkové úpravy náměstí 
K. Wittgensteina, dětské hřiště s parkovou úpravou v ulici Zádušní a rovněž park ve volné zástavbě mezi 
panelovými domy v ulicích P. Bezruče / V. Rabase / L. Janáčka / Purkyňova. Regulační plán je chrání jako 
významné části tzv. zelené infrastruktury a místa pro odpočinek i sport obyvatel a návštěvníků města. Regulační 
plán dále chrání významná stromořadí, která se nacházejí ve veřejném prostoru, tj. v ulicích, na náměstích, 
v městských parcích a parcích ve volné zástavbě (pokud představují významný kompoziční prvek v rámci parku). 
Jedná se o stromořadí v ulicích J. Palacha, Suchardova, Ctiborova, Slánská, Huťská, na náměstích Svobody, E. 
Beneše, Starosty Pavla, v městských parcích U gymnázia, na náměstí K. Wittgensteina a v parku ve volné 
zástavbě severně od ulice P. Bezruče. Několik stromořadí je k ochraně vymezeno i uvnitř bloků se zástavbou, 
pokud představují významnou estetickou či v obrazu města se uplatňující hodnotu. Jedná se o lipové stromořadí 
v areálu gymnázia, jírovcové stromořadí ve dvoře domu v Hajnově ulici a lipové stromořadí při západním okraji 
areálu vily č.p. 1557 v ulici Huťské. Obdobně jsou k ochraně vymezeny stávající významné stromy, v rozlišení na 
významné a velmi významné. V tomto případě je ve veřejném prostoru umístěn pouze jediný z vymezených 
stromů (velmi významný strom – jasan ztepilý), zatímco v neveřejných prostorech, zejména v zahradách 
současných a bývalých vil při Huťské ulici, se nacházejí ostatní. Všechny výše uvedené stávající prvky zelené 
infrastruktury města představují hodnoty pro obyvatele a návštěvníky města, které jsou prostřednictvím 
konkrétního vymezení v regulačním plánu stanoveny jako hodnoty významného veřejného zájmu. K prosazování 
a naplňování tohoto veřejného zájmu je nutno přihlížet při rozhodování o případných zásazích do ploch a prvků 
takto vymezené zelené infrastruktury města, zejména v případě rekonstrukce parků a parkových ploch, jakož i při 
řešení další existence vymezených stromořadí nebo možnosti odstranění vymezených stromů (např. 
z bezpečnostních důvodů či z jiných důvodů ve veřejném zájmu). Požadavek na zachování stávajících 
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významných stromořadí, významných či velmi významných stromů i v neveřejném prostoru, tzn. v rámci zahrad, 
dvorů či vnitrobloků domů, zdůrazňuje význam těchto stromů pro charakter místa, v němž se nacházejí, v případě 
velmi významných stromů i pro město Kladno jako celek – stromy mají celoměstský význam. Tímto požadavkem 
nejsou nijak dotčena práva a povinnosti, které vyplývají z platných legislativních předpisů, zejména ze zákona č. 
114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb. 

Regulační plán chrání výše uvedená stávající stromořadí, pokud v těchto stromořadích chybí strom či několik 
stromů do jejich souvislé úplnosti, navrhuje jejich doplnění, případně též prodloužení v okrajových částech. 
Regulační plán dále navrhuje založení stromořadí nových, případně s využitím několika stávajících stromů. To je 
možné, po posouzení dendrologické a estetické kvality stávajících jedinců, v ulicích Floriánská a Dukelských 
hrdinů, zatímco v ulicích Čs. armády, T. G. Masaryka, Kleinerově, C. Boudy, Vašatově, Tyršově, Poděbradově, 
Váňově, Osvobozených politických vězňů, „Radniční“, „Maďarka 2, 3, 5 a 6“ a na náměstí Svobody (severní část 
– podél parkoviště) se jedná o stromořadí zcela nově umístěná. Jedno stromořadí je navrženo podél navržené 
cesty procházející v severojižním směru v blocích 39 a 40. Obecně při umísťování nových stromů platí, že 
zásadní omezení zpravidla představují v podzemí uložené sítě technické infrastruktury, případně též zařízení 
veřejného osvětlení či nadzemní elektrická vedení. Je ve veřejném zájmu problematiku možnosti trvalého 
umístění stromů v uličních prostranstvích řešit s využitím disponibilních technických opatření (chráničky apod.), 
ideálně pak při celkové rekonstrukci ulic a náměstí soustředěním technických sítí do kolektorů a tedy uvolněním 
místa ve prospěch nezbytných kořenových prostorů stromů. Náhradní řešení ve formě „mobilní zeleně“, 
v současnosti využité zejména v ulici T. G. Masaryka, může představovat doplňkový prvek (květníky v ulici a 
nádoby s květinami na sloupech veřejného osvětlení) či přechodnou fázi, nikoliv úplné řešení. Skutečný strom 
v nádobě nikdy nevyroste. 

Významnou architektonickou a urbanistickou hodnotou v řešeném území jsou také domy v zahradách podél 
Huťské ulice, na jejichž pozemcích se nacházejí významné a velmi významné stromy. Jde o velmi specifickou 
částí města, kde jsou bývalé továrnické, podnikatelské vily a významné domy podél Huťské ulice. Dřeviny 
vysázené před 100 lety mají mohutný vzrůst a často dosahují vysokých dendrologických a estetických kvalit. 
Společně vytvářejí velmi příjemnou ulici a velmi kvalitní prostředí pro život ve městě. Významně se uplatňují na 
celkovém obrazu města. 

Postindustriální charakter 
Významnou hodnotou v řešeném území jsou zbytky vrchních vedení a těsná návaznost na bývalou Vojtěšskou 
huť. Postindustriální charakter ulice „Maďarka 7“ a náměstí „Maďarka“ vytváří nejen vrchní vedení teplovodu, 
které zůstane ponecháno, a zbylé technické objekty v těsné blízkosti na p. č. 5918/188, které zůstanou 
zachovány. Zde by mohl vzniknout jeden z bodů poznávací stezky po technických památkách. Dále to jsou 
průhledy na komíny, chladírenské věže a další industriální stavby v navazujícím území. 

 
Vrchní vedení – teplovod na budoucím náměstí „Maďarka“ – 08/2016 
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Vrchní vedení – přívodní kabely k trafostanici v území „Maďarka“ a Cesta podél vlečky a vrchní vedení – 08/2016 

Regulace 
Regulační plán je zpracován tak, aby nebyl pouze ochranářský, ale stanovuje pravidla pro novou výstavbu, která 
je pro oživení území žádoucí. Regulačním plánem nechceme město konzervovat do dnešní podoby, protože ta je 
jedním z mezníků v jeho bohatém vývoji.  Regulační plán ponechává prostor pro navržená, zatím neznámá 
řešení, a umožňuje vznik nové architektury citlivé ke svému okolí, která do území vnese vrstvu 21. století. 
Řešené území bylo rozděleno podle charakterů zástavby. Jejich rozlišení a pojmenování slouží k rozlišení 
charakteristických vlastností území jako je struktura zastavění, velikost  a význam budov a jejich umísťování na 
pozemku, výšková úroveň – podlažnost, výskyt dominant, vlastnosti parteru jako je četnost vstupů, důležité 
kompoziční principy, vlastnosti uličních prostranství. Podle těchto charakteristických vlastností byly voleny 
regulativy. Cílem je zachovat odlišné charaktery jednotlivých částí centra a současně umožnit novodobé zásahy 
v území, které tyto hodnoty nepoškodí, ale doplní a přinesou nové. 
Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 
Parcelace pro bloky 1 – 49  - odůvodněnou odchylkou je např. myšleno v bloku 40 dělení p. č. 5727, kde není 
možné dělit pozemek kolmo na hranici bloku - uliční čáru (pozemek nesousedí s uličním prostranstvím, 
respektive není na hranici bloku). Dělení pozemku však musí být takové, aby byly zajištěny samostatné vjezdy na 
oddělené části a bylo možné účelné využití pozemku. 
Regulace staveb 
Uliční čára – uliční čára vymezuje hranici mezi uličním prostranstvím a blokem. Uliční prostranství je převážně 
nezastavitelné.  Podmínečně je zastavitelné stavbami rozměrově přiměřenými a přímo souvisejícími 
s charakterem veřejného prostranství, jako je např. zařízení pro MHD, autobusová zastávka, stánky a pod. Uliční 
prostranství může být tvořeno jak zpevněnými, tak nezpevněnými plochami. Uliční prostranství a veřejně 
přístupné části bloků (městské parky, parky ve volné zástavbě, ostatní zeleň, průchody apod. dohromady tvoří 
veřejná prostranství 
Stavební čáry - podle svého druhu určují jednak charakter uličního prostranství a dále vztah mezi budovami. 
Stavební čára stanoví povinnost buď postavit průčelí budovy na stavební čáru (uzavřená a volná) nebo ji pouze 
nepřekročit – tedy objekt může být kdekoli na pozemku za stavební čárou (volná) 
Stavební čára uzavřená vyžaduje souvislou zástavbu od kraje do kraje stavebního pozemku podél vymezené 
stavební čáry. Cílem je vytvoření souvislé uliční fronty pro tvorbu veřejného prostranství. Stavební čára otevřená 
a volná neklade na vzájemný vztah mezi budovami podél stavební čáry žádné nároky z hlediska regulace. 
Stavební čára uzavřená je navržena u stávajících budov, především historických, kde je žádoucí zachování 
současného stavu souvisle zastavěné uliční fronty. Dále je navržena u bloků, které vymezují nově navržené ulice 
„Maďarka 5“ a „Maďarka 6“ a dále nově navržené bloky dotvářející náměstí Svobody. Má význam především pro 
jasné definování uličního prostranství. Aby náměstí bylo urbanisticky skutečně náměstím, musí mít prostor 
skutečně charakter uzavřenosti. Plocha náměstí musí být jasně vymezená průčelími budov. Souvislá zástavba 

 
 

   

podél ulice a náměstí umožňuje intenzívnější využití parteru pro obchod a služby, vstupy jsou blíže k sobě a 
dochází tak k oživení uličního prostranství. 
Stavební čára otevřená je navržena zejména v nových ulicích „Maďarka 1 a 2“ a mladších ulicích na okraji 
centra. Znamená to, že v těchto ulicích mohou domy vytvářet souvislou uliční frontu, nebo mohou mít mezi sebou 
vynechané odstupy. Smyslem tohoto nastavení tkví v požadavku stavět domy zarovnaně na stavební čáru, od 
které se nesmí ustupovat. Stavební čára otevřená je vhodná především pro ulice v různorodé zástavbě na okraji 
historického jádra, pro vedlejší ulice, které se otevírají průhledy do vnitrobloku. 
Stavební čára volná je navržena především u zástavby solitérních objektů v zahradách a parcích, v okrajových 
částech, kde dochází k postupnému rozvolnění zástavby nebo v místech složitých prostorových vztahů (v 
blízkosti opěrné zdi vymezující území „Maďarka“). Zástavba v těchto místech nebyla založena jednotně 
s ohledem na působení průčelí budov do veřejného prostranství, a proto je zde vhodná pouze stavební čára 
volná. 
Bloky – Podmínky výstavby v blocích jsou uvedené v Hlavním výkresu. Stavební čáry vymezují zastavitelnou a 
nezastavitelnou část bloku. Stavební čáry vždy tvoří uzavřený obrazec – plochu, v níž je možné umístit hlavní 
stavbu. Pro ostatní stavby je tento prostor doporučený. 
Rozsah stavebních úprav, při kterých se uplatňuje regulativ stavební a uliční čáry byl stanovený na základě 
zkušeností z jiných regulačních plánů a jejich používání v praxi. Regulativy se uplatňují u novostaveb, stavebních 
úprav, při nichž se vyměňuje více než 2/3 stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím, stavba se 
rozšiřuje o více než dvojnásobek podlahové plochy stávající budovy nebo když se pozednice zvýší o více než 
0,5m. 
Nezastavitelná část bloku je plocha mezi uliční a stavební čárou. Jde o plochy dotvářející uliční prostor 
zpravidla zahradně upravené využívané pro činnost související s navazujícím veřejným prostranstvím. 
Umísťování garáží 
Cílem stanovené regulace je: 
-zajištění aktivních, živých fasád v parteru budov, což by mělo přispět ke zkvalitnění veřejných prostranství 
v centru města. Regulační plán reaguje na stav v řešeném území, např. v ulici Mlýnské, kde vjezdy do řadových 
garáží vytvářejí souvislou uliční frontu a ulice tím získává periferní charakter. 
-zamezení dalšímu dělení pozemků na větší počet malých parcel v majetku různých osob či subjektů. 
Komplikované vlastnické poměry v území znesnadňují jeho další vývoj.  
Oplocení 
Oplocení se významným způsobem uplatňuje na utváření uličního prostranství. V místech, kde je cílem vytvořit 
souvislou uliční frontu, kde je použita stavební čára otevřená a je totožná s uliční čárou lze oplocení na hranici s 
veřejným prostranstvím provést jako neprůhledné s výškou do 3,5 m. 

V místech, kde se otevírají pohledy do vnitrobloku, pozemky mají předzahrádky a charakter zástavby je solitéry 
v zahradách a parcích, a pokud není poloha stavební čáry totožná s polohou uliční čáry, lze oplocení na hranici s 
veřejným prostranstvím provést jako neprůhledné s výškou do 1,2 m, nebo jako průhledné s výškou do 2,0 m, 
případně s neprůhlednou částí do výšky 1,2 m. Neprůhledné oplocení až do výšky 2,0 m lze provést, vyžaduje-li 
to splnění požadavků stanovených jiným právním předpisem. Výšku oplocení lze místně zvýšit až do výšky 2,5 
m, vyplývá-li větší výška z umístění ve svahu. 

V některých případech lze výšku oplocení dle bodů 1 a 2 lze přiměřeně zvýšit: je-li vyšší oplocení v místě obvyklé 
či vyžaduje-li to jiný právní předpis nebo zvláštní účel oplocované nemovitosti.  

Prvky před stavební čárou 
Pro podrobnější popis umísťování staveb podle stavební čáry jsou specifikovány konkrétní části staveb, které 
mohou stavební čáru ve vybraných situacích přesáhnout a jsou stanovené jejich prostorové limity. 
Vždy, a to i když stavební čára leží na čáře uliční, mohou stavební čáru o 0,25m přesáhnout části průčelí stavby, 
jako jsou základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky člení průčelí, technická zařízení a 
prvky na fasádě. Toto pravidlo je zavedeno pro umožnění práce s detaily průčelí a konstrukčního řešení, tedy, aby 



Návrh 39

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

podél ulice a náměstí umožňuje intenzívnější využití parteru pro obchod a služby, vstupy jsou blíže k sobě a 
dochází tak k oživení uličního prostranství. 
Stavební čára otevřená je navržena zejména v nových ulicích „Maďarka 1 a 2“ a mladších ulicích na okraji 
centra. Znamená to, že v těchto ulicích mohou domy vytvářet souvislou uliční frontu, nebo mohou mít mezi sebou 
vynechané odstupy. Smyslem tohoto nastavení tkví v požadavku stavět domy zarovnaně na stavební čáru, od 
které se nesmí ustupovat. Stavební čára otevřená je vhodná především pro ulice v různorodé zástavbě na okraji 
historického jádra, pro vedlejší ulice, které se otevírají průhledy do vnitrobloku. 
Stavební čára volná je navržena především u zástavby solitérních objektů v zahradách a parcích, v okrajových 
částech, kde dochází k postupnému rozvolnění zástavby nebo v místech složitých prostorových vztahů (v 
blízkosti opěrné zdi vymezující území „Maďarka“). Zástavba v těchto místech nebyla založena jednotně 
s ohledem na působení průčelí budov do veřejného prostranství, a proto je zde vhodná pouze stavební čára 
volná. 
Bloky – Podmínky výstavby v blocích jsou uvedené v Hlavním výkresu. Stavební čáry vymezují zastavitelnou a 
nezastavitelnou část bloku. Stavební čáry vždy tvoří uzavřený obrazec – plochu, v níž je možné umístit hlavní 
stavbu. Pro ostatní stavby je tento prostor doporučený. 
Rozsah stavebních úprav, při kterých se uplatňuje regulativ stavební a uliční čáry byl stanovený na základě 
zkušeností z jiných regulačních plánů a jejich používání v praxi. Regulativy se uplatňují u novostaveb, stavebních 
úprav, při nichž se vyměňuje více než 2/3 stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím, stavba se 
rozšiřuje o více než dvojnásobek podlahové plochy stávající budovy nebo když se pozednice zvýší o více než 
0,5m. 
Nezastavitelná část bloku je plocha mezi uliční a stavební čárou. Jde o plochy dotvářející uliční prostor 
zpravidla zahradně upravené využívané pro činnost související s navazujícím veřejným prostranstvím. 
Umísťování garáží 
Cílem stanovené regulace je: 
-zajištění aktivních, živých fasád v parteru budov, což by mělo přispět ke zkvalitnění veřejných prostranství 
v centru města. Regulační plán reaguje na stav v řešeném území, např. v ulici Mlýnské, kde vjezdy do řadových 
garáží vytvářejí souvislou uliční frontu a ulice tím získává periferní charakter. 
-zamezení dalšímu dělení pozemků na větší počet malých parcel v majetku různých osob či subjektů. 
Komplikované vlastnické poměry v území znesnadňují jeho další vývoj.  
Oplocení 
Oplocení se významným způsobem uplatňuje na utváření uličního prostranství. V místech, kde je cílem vytvořit 
souvislou uliční frontu, kde je použita stavební čára otevřená a je totožná s uliční čárou lze oplocení na hranici s 
veřejným prostranstvím provést jako neprůhledné s výškou do 3,5 m. 

V místech, kde se otevírají pohledy do vnitrobloku, pozemky mají předzahrádky a charakter zástavby je solitéry 
v zahradách a parcích, a pokud není poloha stavební čáry totožná s polohou uliční čáry, lze oplocení na hranici s 
veřejným prostranstvím provést jako neprůhledné s výškou do 1,2 m, nebo jako průhledné s výškou do 2,0 m, 
případně s neprůhlednou částí do výšky 1,2 m. Neprůhledné oplocení až do výšky 2,0 m lze provést, vyžaduje-li 
to splnění požadavků stanovených jiným právním předpisem. Výšku oplocení lze místně zvýšit až do výšky 2,5 
m, vyplývá-li větší výška z umístění ve svahu. 

V některých případech lze výšku oplocení dle bodů 1 a 2 lze přiměřeně zvýšit: je-li vyšší oplocení v místě obvyklé 
či vyžaduje-li to jiný právní předpis nebo zvláštní účel oplocované nemovitosti.  

Prvky před stavební čárou 
Pro podrobnější popis umísťování staveb podle stavební čáry jsou specifikovány konkrétní části staveb, které 
mohou stavební čáru ve vybraných situacích přesáhnout a jsou stanovené jejich prostorové limity. 
Vždy, a to i když stavební čára leží na čáře uliční, mohou stavební čáru o 0,25m přesáhnout části průčelí stavby, 
jako jsou základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky člení průčelí, technická zařízení a 
prvky na fasádě. Toto pravidlo je zavedeno pro umožnění práce s detaily průčelí a konstrukčního řešení, tedy, aby 
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přesnost vymezení bloku ve vyšším měřítku neadekvátně neomezovala architektonické řešení v detailu. 
Obdobně je umožněno nakládat s dodatečným zateplením budov. 
Stavební i uliční čáru může do stanovené vzdálenosti přesáhnout střecha a korunní římsa. Zároveň je zavedena 
minimální výška 4,2m nad přilehlým terénem tak, aby střecha nemohla omezit parter zahrad a veřejných 
prostranství. 
Stavby pro reklamu, reklamní a informační zařízení mohou vystupovat před stavební čáru do stanovené 
vzdálenosti a jejich plocha nepřesáhne maximální stanovenou mez (6,5m2). Tato mez byla stanovena 
v návaznosti na PSP a dále na Stavební zákon, kde zařízení nad 8m2 je považováno za stavbu pro reklamu. 
 Reklama, bude vždy řešena s ohledem na architektonické členění fasády, nebude zakrývat okna a 
architektonické články. Podrobnější požadavky na reklamu by měla stanovit městská vyhláška. 
Specifická pravidla jsou nad rámec limitu vzdálenosti přesahu stanovena pro vykonzolované části vyšších 
podlaží, arkýře, balkony, pevné markýzy a zastřešení vstupů. Obdobně jako vykonzolovaná část střechy musí být 
minimálně 4,2m nad přilehlým terénem a zároveň musí být vzdáleny minimálně 2,5m od sousední stavby. Aby 
nebylo možné vykonzolovanými částmi staveb zcela změnit charakter prostoru a do určité míry tak popřít vedení 
stavební čáry, je zavedeno pravidlo, že tyto části staveb smí v průmětu tvořit pouze 1/3 plochy fasády přilehlé 
k příslušné stavební čáře. Možnost překročit uliční čáru se odvíjí od šířky uličního prostoru. 
V situaci, kdy stavební čára ustupuje od čáry uliční, mohou stavební čáru až k čáře uliční přesáhnout: 

- libovolné podzemní části (tedy např. garáže, sklepy apod.), přičemž za podzemní části staveb jsou dle 
definice požadovány jen ty části staveb, které jsou zcela pod úrovní upraveného terénu 

- nadzemní části staveb, a to pouze do výšky 1,2m nad úrovní terénu na stavební čáře. Většinou se jedná 
o části podzemních podlaží vystupující nad terén, např. garáže. Vzhledem k tomu, že typicky se na 
střeše těchto částí staveb realizuje předzahrádka, nezapočítává se do tohoto limitu zábradlí, které ji 
ohraničuje. Výšku je možné lokálně (místy) přesáhnout až do 1,8m pokud tento přesah plyne z umístění 
ve svahu (úroveň podlaží není možné měnit plynule vzhledem ke svažující se ulici, je tedy stanoven 
rozptyl, který umožňuje svah zohlednit), 

- vstupní části staveb (s limitem zastavěné plochy, vzdálenosti a výšky jednoho podlaží tak, aby se vždy 
jednalo pouze o prvky doplňující průčelí) 

 „Intenzita využití území – zastavění“ - Regulační plán stavebními čarami vymezuje zastavitelné a 
nezastavitelné pozemky.  Zastavitelné pozemky v Hlavním výkrese jsou rozlišeny podle intenzity využití - 
zastavění. Pozemky – méně než 50% jsou pozemky vyznačené světlejším odstínem béžové, světlé odstíny 
zelené. Pozemky, které mohou být zastavěny více než 50% (včetně) jsou vyznačené tmavším odstínem béžové. 
Zastavěnou plochou se rozumí plocha půdorysného řezu budovy, vymezená půdorysným průmětem vnějšího 
obvodu všech svislých konstrukcí. Do tohoto obvodu se započítávají ty prostory, které jsou prostorově uzavřené. 
Za prostorově uzavřené části se považují obestavěné prostory včetně těch, kde jedna stěna chybí (např. lodžie).  
Zastavěná plocha je zvětšena o plochu vykonzolovaných prvků (např. balkony) umístěných níže než 2,3 m od 
úrovně upraveného terénu. Podzemní části staveb se do zastavěné plochy nepočítají, pokud vrchní část skladby 
jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tl. 0,4 m a horní části těchto částí staveb nevystupují nad úroveň 
veřejného prostranství a stávajícího terénu o více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy. 

Regulační plán stanovuje urbanistický regulativ maximální zastavěnost pozemku budovami. Maximální 
zastavěnost pozemku budovami je zakreslena v Hlavním výkresu, údaj je uveden v procentech jako poměr 
zastavěné plochy k zastavitelné ploše pozemku. Do výpočtu zastavěnosti se započítávají také stavby na 
parcelách prostorově a funkčně navazující na parcely přiléhající ke stavební čáře. Hodnota vyjadřuje pouze 
zastavěnost budovami, nevztahuje se na zpevněné plochy. Procento zastavěnosti se vztahuje k ploše bloku 
vymezené regulačními čarami. Procento zastavěnosti S% povoluje jako maximální stávající zastavěnost plochy 
bloku. Ve výkresu jsou graficky rozlišeny plochy bloku s vyšší a nižší intenzitou využití (zastavěnosti) a 
nezastavitelné plochy bloku 
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Výpočet zastavěné plochy: 

Zastavěnost pozemku=zastavěná plocha budovami/zastavitelná plocha pozemku vymezená regulačními čaramix100(%) 

Např. Na pozemku 15m x 23m stojí garáž o rozměrech 4m x 6m. Maximální zastavěnost je 45%. Jak velká může být 
přístavba? 
zastavitelná plocha pozemku vymezená regulačními čarami: 15m x 23m = 345m2 
Stávající zastavěná plocha budovami: 4m x 6m = 24m2 
Stávající zastavěná plocha je 24m2/345m2 x 100 = 6,96% 
Návrh na této ploše stanovuje regulativ maximální zastavěnost 45% 
Celková plocha pozemku k zastavění je 45% x 345m2/100 = 155,25m2 
Zbývá zastavět 155,25m2 – 24m2 = 131,25m2 
 
Nezastavitelné pozemky jsou v Hlavním výkrese ponechané bílé (uliční prostranství), dále jsou vybarvené 
nejsvětlejší béžovou (předzahrádky) a tmavě zelenou (ostatní zeleň). 
Koeficient podlažních ploch je stanovený jako podíl hrubých podlažních ploch všech staveb na pozemku k 
zastavitelné ploše pozemku. Jde o regulativ uplatněný u nově zastavovaných bloků nebo větších ploch, kde je 
možné různé prostorové uspořádání podle konkrétních potřeb stavebníka. Regulativy v takových případech určují 
vztah k veřejnému prostoru jako ve zvolená stavební čára a výška zástavby. Koeficient zastavění je většinou 
odvozený ze studie, která byla na dané místo v průběhu práce na regulačním plánu zpracována (např. pro bloky 
1, 9, 35, 46). Další způsob určení koeficientu zastavěných ploch byl odvozený podle obdobného typu zástavby 
(pro území „Maďarka“). Ve svažitém terénu se Hrubá podlažní plocha stavby se pro účely výpočtů regulačního 
plánu vypočítá součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích (včetně ustupujících a 
podkrovních podlaží), vypočtených na základě vnějších rozměrů budovy v každém jednotlivém nadzemním 
podlaží. 

Nadzemní podlaží se rozumí každé podlaží kromě podlaží podzemních, a to včetně podlaží ustupujícího a 
podkrovního. 

Podzemní podlaží se rozumí podlaží, které má úroveň převažující části podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším 
bodem přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 3,0 m po obvodu stavby. 

Výpočet KPP: 

KPP = HPP všech podlaží (m2) / zastavitelná plocha pozemku (m2) 

Např. Na pozemku, jehož zastavitelná část má rozměr 50m x 100m, a je ohraničena uzavřenou stavební čárou jsou tři 
výškové regulativy. Na ploše 20m x 50m je 5+0.; u hrany80m dlouhé je 2+1 ; u hran dlouhých50m a 80m je 3+1. 
Pozemek je zastavitelný ze 100%. Navrhněte budovy takového rozsahu, ab jste dosáhli KPP 2,6. 

-celé první podlaží bude zastavěné = 1 x 50 x 80 
-na ploše 20x50m , kde je regulativ 5+0 budou postavena další 4 patra = 4 x 20 x 80 
-u hrany délky 80m s regulací 2+1 bude postaveno další 1 patro v šířce 20m = 1 x 20 x 80 
-u hrany délky 80m s regulací 3+1 budou postavena další 2 patra v šířce 15m = 2 x 15 x 80 
KPP= (1x50x80 + 4x20x80 + 1x20x80 + 2x15x80) / (50x100) = 13000/5000 = 2,6 
 
Výšková regulace 
Navržené výšky respektují stávající charakter zástavby (viz tabulka Charaktery území – charaktery zástavby) a 
odpovídají kontextu okolí. Základním kompozičním principem je dodržení maximálních výškových hladin u bloků 
s podobným charakterem se zvýrazněními nárožími nebo celými nárožními hranami bloku a s uplatněním 
výškových dominant. Výšková regulace je navržena s ohledem na vedutu města a dálkové pohledy.  
V neposlední řadě je brán zřetel na stávající šířky ulic a případně na změny proporce uličního profilu. 

Nejpřísněji jsou výšky regulovány na památkově chráněných objektech a hodnotných stavbách a v okolí těchto 
staveb. V takových případech je určena výška „S“ jako stávající, případně je velmi podrobně určena výška na 
jednotlivých okolních parcelách, tak aby byl zachován stávající charakter. 
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Ve zbytku území je výšková regulace méně přísná, umožňuje výšky dorovnat na typickou výšku v centru, a to 
jsou převážně 3 podlaží s možností navýšení o jedno ustoupené podlaží nebo jedno podkrovní podlaží. Ve 
vnitroblocích je navržena výška jednoho podlaží z důvodu zachování nižší intenzity využití (určené jak výškou, 
tak zastavěností). 

V blocích s veřejně přístupnou zelení je navrženo jedno podlaží s ohledem na ustanovení Územního plánu 
týkající se ploch Zeleně na veřejných prostranstvích. 

Specifikem centra jsou panelové domy, které výrazně převyšují okolní zástavbu. U těchto bloků je navržena 
taktéž výška „S“ jako signál, že se nemají navyšovat. 

Nově navrhované bloky mají výšky, které vycházejí z kontextu okolí a z charakteru území, kde se bloky nachází. 
V exponovaných místech jsou zvýrazněna nároží. 

Vzhledem ke svažitosti terénu byla doplněna definice podlažnosti o vztah čisté podlahy a přilehlého terénu. 

Rozhraní ploch bloku s rozdílnou mírou max. zastavěnosti a případně s rozdílnou max. podlažností nebo 
rozdílným max. KPP. 
Je navržena především u velkých bloků nebo u volné zástavby v parcích, kde vymezuje intenzivně zastavěnou 
část pozemku pro hlavní stavbu a její možné doplnění o rizality a další vystupující části do vzdálenosti 3m. U 
bloků 3, 4 a 5 jsou vedeny cca 14m od uliční čáry, aby v případě zásadnějších přestaveb bylo umožněno postavit 
dům o větším rozponu a zajistit tak současný standard pro bydlení. 

Obchodní parter 
Regulativ obchodní parter má umožnit dostatečnou propojenost parteru domů s veřejným prostorem, dostatečnou 
četnost vstupů a tedy živost a atraktivnost veřejného prostranství, tedy hlavních ulic náměstí nebo malých uliček 
historického jádra. Jde o regulativ týkající se báze domu. Nejde o vymezení funkčního využití. To znamená, že 
když se malý obchod v přízemí historického objektu nemůže uživit, může se dočasně prostor využívat pro 
nekomerční účely s tím, že báze domu zůstane stejná. Tedy že bude možné opět zřídit v přízemí komerční 
prostor. 

Regulativ obchodní parter má stanovenou výšku podlahy vzhledem k navazujícímu veřejnému prostranství. 
Důvodem je prostorová a funkční provázanost vnitřního a vnějšího prostředí, tedy umožnění interakce a 
vizuálního kontaktu mezi přízemím domu a městským prostorem. Ve svažitém území samozřejmě není možné, 
aby tyto prostory navazovaly v celém rozsahu. Tedy pro tyto případy platí požadavek výškového vztahu přízemí 
domu a veřejného prostranství pouze v místech vstupu. 

Požadavek na maximální vzdálenost vstupů v historickém centru města (nové bloky 1, 9, 35 a 46) vychází 
z umísťování vstupů v uličních fasádách v navazujícím území, která se pohybuje mezi 20 - 30m. Regulační plán 
požaduje umístit minimálně jeden vstup do parteru, pokud je délka budovy přilehlá k uliční čáře menší než 25 m. 
Pokud je délka budovy přilehlá k uliční čáře větší než 25 m, regulační plán požaduje na každých započatých 25 
m umístit 1 vstup. Maximální osová vzdálenost vstupů v rámci jedné budovy je 25 m.  

Tento požadavek se nevztahuje na bloky 51, 54, 55 a 56, pro něž regulační plán požaduje umístit minimálně 
jeden vstup do parteru, pokud je délka budovy přilehlá k uliční čáře menší než 50 m. Pokud je délka budovy 
přilehlá k uliční čáře větší než 50 m, regulační plán požaduje na každých započatých 50 m umístit 1 vstup. 
Maximální osová vzdálenost vstupů v rámci jedné budovy je 50 m.  

Na nároží bloku, kde je z obou stran požadováno vytvoření obchodního parteru, se pro účely výpočtu 
požadovaného počtu vstupů započítává vstup umístěný na nároží pro obě délky budovy přiléhající k uliční čáře. 

Požadavek na maximální vzdálenost vstupů v transformačním území „Maďarka“, je stanovený na dvojnásobek, 
tedy 50m. Hlavním důvodem je funkčního vymezení stanovené Územním plánem, které umožňuje vznik velmi 
rozdílných typologických druhů a tedy různá měřítka budov. V tomto území je požadavek na obchodní parter 
umístěný pouze do ulice Dukelských hrdinů, „Maďarka 5“ a náměstí „Maďarka“, protože jde o významné městské 
veřejné prostory a tento regulativ by měl podpořit jejich živost a městskost.  
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Prvky ve veřejném prostranství 
Vzhledem k absenci vodních prvků ve městě byly vloženy do páteřního uličního prostranství vodní prvky.  
Objevují se mimo řešené území podél ulice Čs. Armády a pokračují v brownfieldu. Regulační plán na ně navazuje 
na náměstí Svobody a pokračuje po ulici T. G. Masaryka přes Poštovní náměstí na náměstí „Maďarka“. Jde o 
místa s převažujícím pěším provozem. Tyto prvky jsou označené plovoucími značkami ve výkrese veřejných 
prostranství. Jejich přesné umístění prověří podrobné projekty úprav konkrétního místa. Jde o náměstí, rozšíření 
ulic a křížení ulic, které jsou od sebe pravidelně vzdálené cca 200m. (Tento návrh vychází ze soutěžních návrhů 
na pěší zónu 2016) 
Na místa se specifickým charakterem, jako je ulice Slánská s postupně se otevírajícími čely domů, jsou umístěny 
významný strom a vodní prvek. 
Dále se ve veřejném prostoru uplatňují sochy. Stávající sochy jsou zmapované v ÚAP. Nacházejí se v parcích a 
jiných plochách se zelení (u gymnázia, na náměstí17.listopadu, u zámku, u hotelu Hoffmann, v parku Trilobit), na 
náměstích a ulicích (třída T. G. M., Floriánské náměstí, náměstí Starosty Pavla, náměstí Svobody) a na 
soukromých volně přístupných pozemcích (před poliklinikou, u Bachrovy vily). Regulační plán určuje 
z kompozičních důvodů místa pro nové sochy: 

- na náměstí E. Beneše - jde o významný městský prostor se soudní budovou a školou, kde při novém 
detailním prostorovém řešení bude umístěna socha potvrzující význam tohoto místa (Tento návrh 
vychází ze studie na náměstí E. Beneše od Ing. arch. A. Anděrové - Gamanové 2016) 

- v ose Kleinerovy ulice na náměstí Svobody - jde o místo, kde se zalamuje významný městský bulvár; 
směr ze Sítné se zalamuje a obrací do Rozdělova. Význam tohoto místa ve městě, místa styku různých 
struktur zástavby a křížení cest je podpořen i regulací bloků 1 a 7, jejich zvýšenými a tvarovanými 
nárožími. 

- na náměstí Starosty Pavla - jde o hlavní městský prostor s radnicí, kde chybí socha doplňující 
trojúhelníkovou kompozici – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mariánské sousoší a nová socha (Tento 
návrh navazuje na již připravený záměr, který je patrný v dlažbě náměstí) 

- na náměstí Svobody -  jde o střed a doplnění stávající kompozice parku. Socha může být doplněna i 
vodním prvkem, jak navrhoval ÚPZ 

Souvislá pobytová plocha je plocha sloužící nedopravním účelům (shromažďování, odpočinek, relaxace, zeleň, 
parková úprava apod.). Pobytové plochy jsou všechny plochy veřejného prostranství sloužící nedopravním 
účelům. Souvislá pobytová plocha je kompaktní a prostorově ucelená plocha (včetně drobné architektury, zeleně 
apod.), do které se nezapočítávají menší pobytové plochy oddělené vozovkou (chodníky a pásy zeleně podél 
fasád, dopravní ostrůvky apod.). Velikosti souvislých pobytových ploch vyznačené ve Výkrese veřejných 
prostranství N3  jsou odvozené podle stávajícího stavu nebo podle studií, které byly na konkrétní veřejná 
prostranství zpracovány.  

Regulace občanské vybavenosti a výhledového stání vozidel v podzemních garážích 

Regulativy stanovené pro jednotlivé plochy bloků vymezených regulačními čárami je možné překročit pouze ve 
dvou případech, že se jedná o stavbu významnou pro charakter města (školy, městský úřad, úřad práce, divadlo 
apod.) a že ty části stavby, které přesahují stanovenou regulaci, musí být plně využity jako občanská vybavenost 
a dále u výhledového stání vozidel v podzemních garážích. Podmínky tohoto překročení jsou popsané ve Výroku. 
Důvodem tohoto opatření je veřejný zájem. V případě občanského vybavení jde o objekty, které svým využitím 
zajišťují veřejné potřeby. V případě výhledového stání vozidel v podzemních garážích jde o zajištění veřejného 
zájmu. V historickém centru města není možné zajistit parkování na vlastních pozemcích, protože velikosti domů 
a parcel, na kterých stojí, neumožňují umístění zařízení pro dopravu v klidu. Dále je zájmem města, aby centrum 
zůstalo obydlené, s obchody a službami s kultivovanými veřejnými prostory. Standard současného bydlení 
vyžaduje zajištění možnosti parkování v docházkové vzdálenosti. 

Odlišná regulace od předchozí  ÚPZ Kladno - centrum 
Na základě zkušeností s jinými regulačními plány v Čechách i zahraničí nový regulační plán změnil způsob 
regulace: 
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Funkční využití ploch – ukazuje se, že vzhledem k dynamice vývoje města je potřebné nechat funkční využití co 
nejvíce otevřené. Proto Regulační plán přebírá funkční využití územního plánu a nezpodrobňuje ho. To umožní 
např. v území „Maďarky“ nejprve stavět halové objekty, které budou iniciovat toto lokalitu a postupně mohou 
vzniknout jiné typologické druhy budov a jemnější struktura zastavění. 
Výšky objektů a tvary střech – regulační plán stanovuje výšku římsy a také stanovuje, může-li mít objekt 
ustoupené patro nebo obytné podkroví. Dále požaduje, aby byl dům navržen v kontextu s okolní zástavbou, je 
umožněna práce s vikýři nebo zvýrazněním nároží apod. Nestanovuje však tvar střech, orientaci hřebene apod. 
Tato regulace otevírá možnost vzniku současné architektury s vlastním tvaroslovím citlivé ke svému okolí. 
Požadavky na členění objektů – nový regulační plán nestanovuje požadavek vertikálního členění fasády po 
20m. Který sledoval zachování měřítka nově dostavovaných domů v centru města. 
V historické struktuře zůstalo jenom několik drobných proluk. Celé bloky k dostavění jsou většinou na rozhraní 
struktur a regulační plán požaduje, aby byly navržené v kontextu se svým okolím. Dále regulační plán stanovuje 
četnost vstupů do parteru a to v centru minimálně každých 25m jeden vstup a v Maďarce (bloky 51, 54, 55 a 56) 
minimálně každých 50m jeden vstup do parteru. Tento regulativ sleduje kromě podpoření živého uličního 
prostranství také členění domů. Dalším požadavkem je princip parcelace pro nově zastavované bloky, kde 
nejmenší možná šířka parcely je 20 m. 
Vnitrobloky - Byly vyhodnoceny možnosti intenzifikace využití pozemků. Z hlediska prostorové regulace byly 
podrobně vyhodnoceny možnosti: 
- staveb v prolukách a byla pro ně stanovena intenzita zastavění a výšková úroveň stavební čáry. 
- staveb ve vnitroblocích s ohledem a odlišnost rohových parcel. Bylo dbáno na to, aby na pozemcích byl 
umožněn vsak dešťových, vod, a dále aby byl vnitroblok zastavěn rovnoměrně (např. aby jedna stavba ve 
vnitrobloku neznemožnila ostatním majitelům dostavby na svých pozemcích. Proto se procento zastavění ve 
vnitrobloku vztahuje ke funkčně a majetkově souvisejícím pozemkům.) 
- nástaveb na stávajících objektech s ohledem na jejich umístění do uličního prostoru, na jejich architektonické 
hodnoty (nemovité kulturní památky a stavby hodnotné). Regulace umožňuje drobná zvýraznění nároží a 
vytvoření plastické fasády s loubím, balkony, arkýři atp. Charakteristickou vlastností historického jádra města je 
výšková různorodost. Proto výšková úroveň stavební čáry nesjednocuje jednotlivé bloky nebo ulice, ale velmi 
individuálně vyhodnocuje vhodnost nástaveb podle okolní zástavby a podle orientace do odlišně významných 
uličních prostranství a uplatnění se v dálkových pohledech, aby byla zachována vrstevnatost jednotlivých plánů, 
jak se uplatňují z příjezdových komunikací a pohledových hran. 
Další rozdíly jsou popsané a zdůvodněné u bloků 1, 9, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35, 39, 40, 43, 46. 

Popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ s výčtem prvků technické 
infrastruktury a prvků zelené infrastruktury 
Odůvodnění požadavku na plánovací smlouvu u bloků 1, 7, 9, 35, 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 58 - navýšení 
parkovacích stání 
Požadavek navýšení parkovacích stání vychází z potřeb v území. Centrum města, kde je občanská vybavenost, 
školy, úřady je pro mnoho obyvatel města cílem cesty. Historické centrum je také cílovým místem pro 
návštěvníky Kladna. Veřejné prostory v historickém jádru jsou v tomto smyslu výjimečné ve vztahu k celému 
městu. Veřejným zájmem je tedy kultivace veřejného prostoru, péče o něho, jak to ukládá Zákon o obcích 
128/2000Sb §2 odst. 2 („Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 
svých úkolů chrání též veřejný zájem.“) a dále Správní řád 500/2004 Sb. §2 odst. 4 („Správní orgán dbá, aby 
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby 
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“). Uvolnění 
veřejných prostranství od parkování vyžaduje náhradu. Kromě parkování ve výhledových podzemních garážích je 
navrženo také navýšení parkovacích míst v nových objektech. Vyloučena z tohoto požadavku jsou objektů nebo 
částí objektů určených pro bydlení. 

  



Návrh 45

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Blok 1 a 7 
Blok 1 se nachází ve významné poloze na styku několika městských struktur s rozdílnou výškovou hladinou: tří 
až čtyřpodlažní blokové zástavby přelomu 19. a 20. století, jedenáctipodlažní sídlištní zástavby a dvou až 
třípodlažní zástavby drobného měřítka bývalé hornické kolonie Podprůhon.  

Navržený blok vytváří chybějící severní hranu náměstí Svobody. S ohledem na popsaný kontext je blok 
vymezený ulicemi Čs. armády a Štechova členěn na 2 části určené k zástavbě s regulovanou maximální 
podlažností 4 NP. Prostorová a výšková regulace reflektuje výjimečnou nárožní polohu bloku. 
 
Hlavními kompozičními prvky návrhu jsou: 

- mírné vychýlení východní části bloku, které zčásti pohledově uzavírá ulici Čs. armády a navádí do ulice 
T. G. Masaryka. Navazuje na původní směr ulic před realizací silničního průtahu ulicí Pod Zámkem, 

- výškové zvýraznění nároží východní části bloku 1 a bloku 7, formálně propojuje ulici Čs. armády s ulicí 
T. G. Masaryka, 

- navázání na zastřešenou promenádu podél ulice Čs. Armády loubím v západní části bloku 1, 
- zdůraznění jihovýchodního nároží západní části bloku v rytmu zástavby podél ulice Čs. armády – 

exponované nároží v pohledové ose ulice Saskova mezi bloky 2 a 4. 

 
Prostor mezi uličními a stavebními čarami musí zůstat neoplocen a přístupný veřejnosti jako veřejné prostranství, 
z důvodu zvýšení komfortu pro pěší na frekventovaném dopravním uzlu . 
Uliční čára bloku 7 nekopíruje stávající hranice stavebních pozemků z důvodu zvýšení komfortu pro pěší 
(VPS. 4). 
 
Výstavba v bloku vyžaduje přeložky sítí, viz Odůvodnění technické infrastruktury . 
V bloku 1 je navrženo stání vozidel v hromadných garážích integrovaných ve stavebních objektech, viz 
Odůvodnění dopravy. Hranice bloku, tedy uliční čára, byla vymezena s ohledem efektivní využití podzemních 
podlaží. Ve studii byl prověřen vjezd z ulice Štechova. 
 

- parkování bude zajištěno v podzemních garážích s vjezdem z ulice Štechovy 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- vymezení nových hranic bloku 1 vyvolává přeložky stávající jednotné kanalizace, kabelů VN a kabelů 

elektronických komunikací 
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Plánovací smlouva pro blok 1 na náměstí Svobody – doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
 

- plochy bloku, které jsou součástí veřejného prostranství, budou mít věcné břemeno chůze 
- přeložky inženýrských sítí (kabely VN, jednotná kanalizace, slaboproud-optické kabely) 
- vybudování trafostanice 
- nahrazení kapacity stávajícího parkoviště 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize vymezené hranice funkčního využití ploch SM a PV (p. č. 3374/1 k. ú. Kladno) 

Rozdíly oproti  ÚPZ Kladno – centrum 
Nový regulační plán nenavrhuje podchod. Podchod je v tomto místě nevýhodný z hlediska výškových poměrů. 
Ani na jedné straně se do něho nevstupuje úrovňově, ale je nutné do podchodu sejít. To snižuje jeho atraktivitu, 
třebaže byla v podchodu navržena obchodní pasáž a navazovala na obchodní dům v podzemí. Dochází 
k proměně ulice Čs. Armády na městský bulvár se stromořadími, obousměrnou dvoupruhovou komunikací 
integrovanými cyklistickými stezkami. Budou vybudovány bezpečné kratší přechody nebo přechody s ostrůvky na 
světelně řízených křižovatkách. Městský život podporuje úrovňové přecházení. Z těchto důvodů nebyl podchod 
navržen. 
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- nový regulační plán mění prostorovou regulaci bloku a přebírá výškovou úroveň stavení čáry ze změny 
č. 3 ÚPZ Kladno - centrum, tedy 4 - 6NP. Stavební čára do ulice Čs. armády je shodná, ale přibylo 
podloubí, jehož šířka se shoduje s krytým chodníkem podél ulice Čs. armády a navazuje na něho. 
Podloubí tak vytváří krytý venkovní prostor pro čekající na zastávce autobusu. 

- nový regulační plán posouvá stavební čáru od výškového jedenáctipodlažního domu z důvodů zastínění 
33m. 

- nový regulační plán posouvá stavební čáry - nový objekt co nejblíže k vjezdu Štechovy ulice do ulice Čs. 
Armády a zalamuje hmotu domu do ulice Čs. Armády. Důvody jsou kompoziční. Hmota domu naznačuje 
uzavření prostoru náměstí Svobody, směřuje na ulici T. G. Masaryka. Jasněji tak vymezuje prostor 
náměstí Svobody. Štíhlé vyvýšené průčelí domu z východu působící jako věžový objekt plně nahradí 
předchozí vysoký válcový objekt. 

- nový regulační plán rozděluje blok do dvou hmot. Jsou pro toto řešení dva důvody. Jedním je měřítko 
nového objektu ve vztahu k Podprůhonu. Druhým důvodem je pokračování kompozice věžových domů 
v ulici Čs. armády a vytvoření zvýšeného nároží v ose Saskovi ulice. 

Grafická část Odůvodnění  O3A – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 1, 7) je zařazena na konci textu části „Popis 
významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 2 
V městském parku je možné postavit stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití o jednom 
nadzemním podlaží např. kavárnu, čajovnu s veřejnými toaletami, hygienická zařízení, stánkový prodej, 
informační a reklamní zařízení apod., dále nadzemní stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování 
životního prostředí. Jednotlivé stavby mohou mít zastavěnou plochu maximálně 100m2. Tato zastavěná plocha je 
odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných prostranstvích podobného měřítka. 

- v parku je navrženo výtvarné dílo, které označuje plovoucí značka. Dílo může být doplněné vodou, jak to 
navrhoval předchozí ÚPZ. Umístění díla doplní koncepci komponovaného městského parku, který má 
rekreační a odpočinkový charakter se vzrostlými stromy poskytujícími stín na lavičkách a záhony 
barevných květin 

- městský park na náměstí Svobody 
Blok 5 

- otevřená stavební čára u nárožní vily Libochvíle čp. 1504 zvýrazňuje a fixuje kvalitu 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 6 
- domy do ulice C. Boudy mají polozapuštěné suterény, případné doplnění/náhrada řešit stejně 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tyto požadavky: 
- revize vymezené hranice funkčního využití ploch OV a PV (p. č. 63/1 k. ú. Kladno) 
- požadavek na změnu funkčního využití ploch z SM na OV (p. č. 57 k. ú. Kladno) 

Blok 7 
- popis u bloku 1 
- u parcel ve špičce bloku nejde uliční čára po hranici pozemků, které jsou v majetku města - rozšiřujeme 

veřejné prostranství (není v rozporu s Územním plánem), které je díky tomu přehlednější u přechodu 
ulice Pod Zámkem 

- špička bloku je upravena podle hranic parcel a dále podle rozhledových trojúhelníků v křižovatce na 
nám. Svobody (pro rozhled při odbočení z ulice Kleinerova do ulice Pod Zámkem a Čs. armády) 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
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- nový regulační plán mění prostorovou regulaci bloku a přebírá výškovou úroveň stavení čáry ze změny 
č. 3 ÚPZ Kladno - centrum, tedy 4 - 6NP. Stavební čára do ulice Čs. armády je shodná, ale přibylo 
podloubí, jehož šířka se shoduje s krytým chodníkem podél ulice Čs. armády a navazuje na něho. 
Podloubí tak vytváří krytý venkovní prostor pro čekající na zastávce autobusu. 

- nový regulační plán posouvá stavební čáru od výškového jedenáctipodlažního domu z důvodů zastínění 
33m. 

- nový regulační plán posouvá stavební čáry - nový objekt co nejblíže k vjezdu Štechovy ulice do ulice Čs. 
Armády a zalamuje hmotu domu do ulice Čs. Armády. Důvody jsou kompoziční. Hmota domu naznačuje 
uzavření prostoru náměstí Svobody, směřuje na ulici T. G. Masaryka. Jasněji tak vymezuje prostor 
náměstí Svobody. Štíhlé vyvýšené průčelí domu z východu působící jako věžový objekt plně nahradí 
předchozí vysoký válcový objekt. 

- nový regulační plán rozděluje blok do dvou hmot. Jsou pro toto řešení dva důvody. Jedním je měřítko 
nového objektu ve vztahu k Podprůhonu. Druhým důvodem je pokračování kompozice věžových domů 
v ulici Čs. armády a vytvoření zvýšeného nároží v ose Saskovi ulice. 

Grafická část Odůvodnění  O3A – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 1, 7) je zařazena na konci textu části „Popis 
významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 2 
V městském parku je možné postavit stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití o jednom 
nadzemním podlaží např. kavárnu, čajovnu s veřejnými toaletami, hygienická zařízení, stánkový prodej, 
informační a reklamní zařízení apod., dále nadzemní stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování 
životního prostředí. Jednotlivé stavby mohou mít zastavěnou plochu maximálně 100m2. Tato zastavěná plocha je 
odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných prostranstvích podobného měřítka. 

- v parku je navrženo výtvarné dílo, které označuje plovoucí značka. Dílo může být doplněné vodou, jak to 
navrhoval předchozí ÚPZ. Umístění díla doplní koncepci komponovaného městského parku, který má 
rekreační a odpočinkový charakter se vzrostlými stromy poskytujícími stín na lavičkách a záhony 
barevných květin 

- městský park na náměstí Svobody 
Blok 5 

- otevřená stavební čára u nárožní vily Libochvíle čp. 1504 zvýrazňuje a fixuje kvalitu 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 6 
- domy do ulice C. Boudy mají polozapuštěné suterény, případné doplnění/náhrada řešit stejně 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tyto požadavky: 
- revize vymezené hranice funkčního využití ploch OV a PV (p. č. 63/1 k. ú. Kladno) 
- požadavek na změnu funkčního využití ploch z SM na OV (p. č. 57 k. ú. Kladno) 

Blok 7 
- popis u bloku 1 
- u parcel ve špičce bloku nejde uliční čára po hranici pozemků, které jsou v majetku města - rozšiřujeme 

veřejné prostranství (není v rozporu s Územním plánem), které je díky tomu přehlednější u přechodu 
ulice Pod Zámkem 

- špička bloku je upravena podle hranic parcel a dále podle rozhledových trojúhelníků v křižovatce na 
nám. Svobody (pro rozhled při odbočení z ulice Kleinerova do ulice Pod Zámkem a Čs. armády) 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

 
 

   

Plánovací smlouva pro blok 7 v ulici T. G. Masaryka – doporučujeme uplatnit tento požadavek: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

-  přeložky inženýrských sítí (přeložka STL plynovodního potrubí) 
Blok 9 
Blok 9 je vymezen ze západu celoměstsky významným uličním prostranstvím (ulice Kleinerova) s vysokým 
dopravním zatížením a na jihu sousedí s městským parkem u gymnázia. 

Návrh doplňuje městskou blokovou strukturu. Výšková regulace navazuje na okolní zástavbu, navýšením 
maximální podlažnosti o 2 podlaží je zvýrazněna nárožní hrana do ulice Váňovy směrem k parku u gymnázia.  

Profil Kleinerovy ulice je navržen v šířce 22 m (Charakteristický řez O4A), ve které ulice dále pokračuje podél 
bloků 10, 11 a dále na jih. Je tak umožněno profil ulice kultivovat umístěním stromořadí, pruhem pro cyklisty a 
širším chodníkem vzhledem k dopravnímu významu a zatížení ulice. 
Ulice Tyršova je z důvodu nedostatečných šířek chodníku a výšce bloku 18 rozšířena, její profil je kultivován 
umístěním stromořadí a širšími chodníky. 

Návrh bloku 9 předpokládá odstranění stávající budovy velkoplošné prodejny obchodního řetězce. Důvodem pro 
odstranění prodejny je její nevyhovující podoba i umístění. Problematické jsou velké slepé fasády bez oken. Nově 
navržený blok na rozdíl od stávajícího objektu jasně vymezuje uliční prostranství s ohledem na jejich význam.  

V bloku 9 je navrženo stání vozidel v hromadných garážích integrovaných ve stavebních objektech, viz 
Odůvodnění dopravy. Ve studii byl prověřen vjezd z ulice Tyršovy. 
 
V bloku 9 je výhledově naplánován výstup ze železničního spojení Kladno – letiště – Praha. Budoucí stavební 
záměr v tomto bloku bude reflektovat potenciální požadavky a omezení, které plánované železniční spojení může 
vyvolat.  
 
V rámci návrhu byl prověřen profil ulice Vašatova a byla navržena jeho úprava tak, aby se chodník u základní 
školy rozšířil na maximální možnou šířku. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- pro zásobování bloku jsou navrženy nové trasy inženýrských sítí. Horkovod v ulici Kleinerově, vodovod 

a STL plynovod v ulici Tyršově 
- doporučený vjezd do podzemního parkoviště je z ulice Tyršova 
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Plánovací smlouva pro blok 9 ulice Kleinerova - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

Rozdíly oproti ÚPZ  Kladno - centrum 

- nový regulační plán nepotvrzuje stávající objekt velkoplošné prodejny a drobné dostavby do výše 
pergoly ale stanovuje pro celý blok novou regulaci. Obchodní řetězec Billa je na pozemku v dočasném 
nájmu, který vyprší v brzké době. Blok se nachází v exponované poloze u městského bulváru Kleinerova 
v blízkosti náměstí Svobody. Připravované železniční spojení Kladno – letiště - Praha má plánovanou 
zastávku Kladno centrum v blízkosti a jeden z výstupů by měl být v blízkosti tohoto bloku, případně 
v rámci tohoto bloku. To  všechno jsou důvody k nové regulaci, která kromě komerčního parteru 
stanovuje výškovou úroveň stavební čáry 3+1 a uliční frontu do Váňovy ulice zvedá na 5 nadzemních 
podlaží v návaznosti na zástavbu v této ulici. Parkování bude zajištěno v kapacitních podzemních 
garážích s vjezdem z Tyršovy ulice. 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh48

 
 

   

- šířka bloku je zúžena do Kleinerovy a do Tyršovy ulice. Kleinerova ulice má šířku 22m téměř v celé 
délce (pokračování C. Boudy). Jde o městský bulvár s obousměrnou komunikací, integrovanými 
cyklostezkami a stromořadím.  Předpokládáme, že se k bloku 9 po vybudování železničního spojení 
Kladno – letiště - Praha přesunou autobusové zastávky. Rychlé zaparkování a výstup či nástup z vozidla 
u těchto zastávek je možné zřídit nejblíže v Tyršově ulici, do které jsou doplněna stromořadí. Zvýšená 
koncentrace osob vyžaduje dostatečně široké chodníky a městský mobiliář u zastávek. Z těchto důvodů 
je  blok zúžený na obě strany ve prospěch uličního prostranství. Dalším důvodem pro rozšíření Tyršovy 
ulice je výška domů v bloku 18. 

Grafická část Odůvodnění  O3B – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – blok 9) je zařazena na konci textu části „Popis 
významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 10 
Zastavěná část bloku stabilizovaná – budova gymnázia je nemovitá kulturní památka. Nezastavěná část bloku: 

- městský park U gymnázia, včetně stávajícího významného stromořadí (2 linie – lípa srdčitá, jírovec 
maďal)-doporučujeme zachovat 

- stávající významné stromořadí uvnitř areálu gymnázia (lípa srdčitá)-doporučujeme zachovat 
- v parku se nacházejí sochy, které doporučujeme zachovat 
- regulace umožňuje postavit v kdekoliv v parku jednopodlažní objekty doplňující funkci hlavního využití - 

městský park (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, kavárny, informační a reklamní zařízení 
apod.), dále nadzemní stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování životního prostředí o 
maximální celkové zastavěné ploše celkem 2% bloku, jedna stavba může mít zastavěnou plochu 
maximálně 100m2. Tato zastavěná plocha je odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích 
a veřejných prostranstvích podobného měřítka. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- požadavek na změnu funkčního využití ploch z PV na ZV (p. č. 194 k. ú. Kladno) 

Blok 11 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch a prověření jeho sjednocení na SM 
Blok 12 
Návrh východní části bloku potvrzuje stávající stav, v západní části bloku vymezuje zastavitelnou plochu v místě 
bývalého obratiště autobusů MHD a na okolních pozemcích. Západní nároží bloku svou podlažností  odpovídá 
okolnímu kontextu. 
Ulice Zádušní byla napojena na ulici Pod Zámkem, obratiště již neslouží svému účelu. 

- plocha ostatní zeleně (svah nad ulicí Pod Zámkem) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 13 
Návrh bloku 13 předpokládá odstranění garáží v zádušní ulici a stavbu nových domů o výšce uliční čáry 2+1. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok15 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 



Návrh 49

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

- trafostanice - v případě nové výstavby bude nová trafostanice integrována v objektu tak, aby k ní byl 
přístup z veřejného prostranství 

Blok 17 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- na území bloku se nachází rozvodna VN a trafostanice s ochranným pásmem 2m 
- objekt rozvodny VN a trafostanice je ustoupený od uliční čáry. Doporučujeme vhodným oplocením (např. 

s možností vystavení fotografií, obrazů atp.) nebo vegetací výšky min. 1,8m  na hranici pozemku, 
respektive na uliční čáře dotvořit hranici veřejného prostranství. 

Blok 18, 20 a 21 
Rozdíly oproti ÚPZ  Kladno - centrum 
Nový regulační plán nepovoluje nástavby se šikmými střechami nad stávající římsou. Tento způsob modernizace 
panelových domů ani v kontextu s historickou zástavbou regulační plán nepřipouští. Už dnes se domy výrazně 
uplatňují svou výškou v kontextu hladiny okolní zástavby 3-4 nadzemní podlaží. Hřeben střechy by je zvedl o 
dalších 6m, což považujeme za nepřijatelné. Regulační plán stanovuje výšku panelových domů jako 
stabilizovanou. 
Regulační plán umožňuje při modernizaci a zvýšení standardu panelových domů například zvětšení lodžií, 
přidání balkonů, zobytnění střech komerčního parteru apod. 
Při úpravách parteru regulační plán požaduje zmenšení půdorysu stávající restaurace na nároží ulic Tyršova - 
Vašatova ve prospěch uličního prostranství. Zdůvodnění viz výše blok 9. 
Dále regulační plán mění tvar bloku. Ruší kosá nároží. Důvodem je odstranit cizorodý prvek v klasické blokové 
struktuře a zpevnění nároží. Tato úprava se týká jednopodlažních komerčních objektů. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- blok 18 - kolektor pro sítě pod obchodním parterem zůstane zachován, případné nové trasy sítí v ulici se 

do kolektoru ukládají přednostně 
- zachovat vjezd do vnitrobloku 18 z ulice Poděbradova 
- stálý kryt CO v podzemí bloku 18 

Blok 20 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- výměníková stanice CZT ve vnitrobloku, vzhledem ke stavu celé soustavy a stavu zařízení není možné 

zmenšit nebo integrovat v objektu, prozatím zůstává beze změn 
- kolektor pro sítě pod obchodním parterem zůstane zachován, případné nové trasy sítí v ulici se do 

kolektoru ukládají přednostně 

Blok 21 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- výměníková stanice CZT ve vnitrobloku, vzhledem ke stavu celé soustavy a stavu zařízení není možné 

zmenšit nebo integrovat v objektu, prozatím zůstává beze změn 
- kolektor pro sítě pod obchodním parterem zůstane zachován, případné nové trasy sítí v ulici se do 

kolektoru ukládají přednostně 
- zachovat vjezd do podzemních garáží z ulice L. Janáčka 

  



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh50

 
 

   

Prostor u křížení ulic Slánské a „Radniční“ je zvýrazněn navrženým významným stromem a slouží jako veřejné 
prostranství. Vzhledem k návaznostem mezi pozemky a stavbami v bloku 24 a 39 navržena asanace navážky (v 
části bloku 39 a 40). Dalším důvodem je vytvořit na svahu mezi magistrátem a ulicí Dukelských hrdinů postupně 
narůstající zástavbu jak je tomu například v Pekařské ulici. Výšková úroveň zástavby je navržena s ohledem na 
kontext okolí a na dálkové pohledy na vedutu města tak, aby nepřevyšovala významné budovy v okolí náměstí 
Starosty Pavla. Výšková úroveň budov je počítána vždy od stávající úrovně ulice Slánské. Ulice Slánská je 
pěšími vazbami napojena na ulici „Radniční“, na ulici Pekařskou, a navazuje na ní také chodník vedoucí do 
území Tuchoraze. 
Uliční čára nekopíruje stávající hranici stavebního pozemku z důvodu zvýšení komfortu pro pěší (VPS. 9). 
 
V bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by mělo mít vjezd a 
výjezd z ulice Pod Zámkem. Objekt je v pohledově exponovaném místě a bude tak posuzován (zákresy do 
fotografií) - uplatňuje se při pohledu na centrum ze severu. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy 
bude v takové mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i 
dřevin vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 
Blok 24 

- drobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití – městský park, nadzemní 
stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou 
plochu maximálně 100m2 (tento limit se vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato 
zastavěná plocha je odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných 
prostranstvích podobného měřítka. 

- městský park Zámecká zahrada 
- plocha ostatní zeleně (svah nad ulicí Pod Zámkem) 
- významný strom v areálu SŠ a VOŠ zdravotní (lípa srdčitá)- doporučujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- trafostanice u oplocení zámeckého parku beze změn 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize stávajícího funkčního využití ploch ZV a ZO s prověřením možností umístění stavby pro dopravní 

infrastrukturu, stanovení metodiky pro práci s regulativem ZV a ZO (dostatečné zachování hlavního 
funkčního využití, retence), (p. č. 4809/2, 4809/6, 4937/1, 4937/2, 4937/1, 4827/3, 4950/5 ) 

 
Rozdíly oproti ÚPZ  Kladno - centrum 
Regulační plán ve východní části tohoto bloku nepotvrzuje autoservis s auto prodejnou. V tak obtížně dostupném 
místě má tento provoz velké dopady na své okolí. Nová hranice bloku a stavebních čar je navržena s ohledem na 
nově komponované uliční prostranství Slánské ulice a dále s ohledem na odstupy (vztah bloků 24 a 39). 
Rozšířením Slánské ulice vzniká malé prostranství s kašnou před ustupujícími štítovými stěnami protilehlého 
bloku. Drobná dvoupodlažní struktura domů v zahradě ve východní části bloku naváže na rostlou zástavbu v 
sousedství a vytvoří měkký přechod k pásům keři a stromy zarostlým svahům podél ulice Pod Zámkem. 

Grafická část Odůvodnění  O3E – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 24, 39, 40) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 25 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum   
Plochy bývalého kláštera jsou součástí území podél ulice Zádušní až po zadní frontu domů stojících na náměstí 
Starosty Pavla, respektive až před zámek. Jde o pozemky pohledově velmi exponované. Nová výstavba bude 
spolu vytvářet přední plán v panoramatu ze západu. Tato část historicky patřila k sobě - jde o bývalé zahrady 
patřící k zámku, z nichž zůstaly ovocné stromy a dále několik listnatých stromů, u kterých je dnes dětské hřiště. 
Ověřovací studie prokázaly, že je nezbytné nejprve provést změnu územního plánu, resp. změnit funkční 
vymezení ploch, aby bylo možné území řešit jako celek. Studie se zabývaly dálkovými pohledy na siluetu 
historického jádra, samotným způsobem zastavění jeho výškou strukturou, dotvořením Zádušní ulice a 

 
 

   

Blok 22 
V jihozápadním cípu bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by 
mělo mít vjezd a výjezd z ulice V. Rabase. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy bude v takové 
mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i dřevin 
vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 

- drobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití – městský park, nadzemní 
stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou 
plochu maximálně 100m2 (tento limit se vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato 
zastavěná plocha je odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných 
prostranstvích podobného měřítka. 

- městský park Trilobit a park na náměstí K. Wittgensteina, navrhujeme zachovat 
- významné stromořadí (1 linie mladších výsadeb převážně javorů klenu a mléče) – navrhujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- dvě trafostanice, které v případě stavby podzemních garáží budou vyměněny za kompaktní a 

integrovány v objektu tak, aby k nim byl možný přístup z veřejného prostranství 
- podzemní kolektor teplovodu na východním okraji podél ulice M. Švabinského zůstane zachován, 

případné nové trasy sítí v ulici se do kolektoru ukládají přednostně 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch ZV s prověřením možností umístění stavby pro dopravní 
infrastrukturu, stanovení metodiky pro práci s regulativem ZV (dostatečné zachování hlavního funkčního 
využití, retence), (p. č. 6440/125 , k. ú. Kladno) 

Blok 23 
- park ve volné zástavbě P. Bezruče – Purkyňova, včetně několika linií významných stromořadí tvořených 

mladšími výsadbami, zejména paralelně s ulicí P. Bezruče (linie platanů javorolistých podél ulice, linie 
převážně hlohů výše ve svahu – podél cesty) a podél ulic L. Janáčka a Purkyňova (lípy) - navrhujeme 
zachovat 

- nástavby nejsou možné 
- je možné zastavěnou plochu každou bytovou sekci zvýšit o 15% o nové balkony, lodžie atp., které 

výškově nepřesáhnou výšku domu a slouží ke zvýšení standardů bydlení 
- maximální podlažnost „S“ u stavební čáry se vztahuje ke stávající podlažnosti panelových domů – domy 

zasahují významně do městského panoramatu při pohledech z jihu a je nežádoucí, aby byly zvýšeny 
- přístavby vždy budou navazovat na stávající bytové domy a budou se pohybovat pouze ve vymezené 

ploše se zvýšeným procentem zastavění kolem domu 
- výška přístavby nepřesáhne výšku stávající stavbydrobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující 

funkci hlavního využití – městský park, nadzemní stavby veřejné technické, stanice sloužící 
k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou plochu maximálně 100m2 (tento limit se 
vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato zastavěná plocha je odvozena od referenčních 
realizovaných staveb v parcích a veřejných prostranstvích podobného měřítka. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- trafostanice v nadzemním objektu, beze změn 
- výměníková stanice CZT v nadzemním objektu, vzhledem ke stavu celé soustavy a stavu zařízení není 

možné zmenšit nebo integrovat v objektu, prozatím zůstává beze změn 
- kolektory pro podzemní vedení sítí zůstanou zachovány, případné nové trasy sítí v ulici se do kolektoru 

ukládají přednostně 

Blok 24 a 39 
Návrh navrací Slánské ulici charakter městské ulice, dotváří uliční frontu v návaznosti na stávající strukturu 
historického jádra města. Návrh je parafrází historické podoby ulice, pro jejíž charakter byla určující nesouvislá 
uliční fronta s vybíhajícími nárožími objektů do uličního prostoru. 



Návrh 51

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Prostor u křížení ulic Slánské a „Radniční“ je zvýrazněn navrženým významným stromem a slouží jako veřejné 
prostranství. Vzhledem k návaznostem mezi pozemky a stavbami v bloku 24 a 39 navržena asanace navážky (v 
části bloku 39 a 40). Dalším důvodem je vytvořit na svahu mezi magistrátem a ulicí Dukelských hrdinů postupně 
narůstající zástavbu jak je tomu například v Pekařské ulici. Výšková úroveň zástavby je navržena s ohledem na 
kontext okolí a na dálkové pohledy na vedutu města tak, aby nepřevyšovala významné budovy v okolí náměstí 
Starosty Pavla. Výšková úroveň budov je počítána vždy od stávající úrovně ulice Slánské. Ulice Slánská je 
pěšími vazbami napojena na ulici „Radniční“, na ulici Pekařskou, a navazuje na ní také chodník vedoucí do 
území Tuchoraze. 
Uliční čára nekopíruje stávající hranici stavebního pozemku z důvodu zvýšení komfortu pro pěší (VPS. 9). 
 
V bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by mělo mít vjezd a 
výjezd z ulice Pod Zámkem. Objekt je v pohledově exponovaném místě a bude tak posuzován (zákresy do 
fotografií) - uplatňuje se při pohledu na centrum ze severu. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy 
bude v takové mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i 
dřevin vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 
Blok 24 

- drobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití – městský park, nadzemní 
stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou 
plochu maximálně 100m2 (tento limit se vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato 
zastavěná plocha je odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných 
prostranstvích podobného měřítka. 

- městský park Zámecká zahrada 
- plocha ostatní zeleně (svah nad ulicí Pod Zámkem) 
- významný strom v areálu SŠ a VOŠ zdravotní (lípa srdčitá)- doporučujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- trafostanice u oplocení zámeckého parku beze změn 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize stávajícího funkčního využití ploch ZV a ZO s prověřením možností umístění stavby pro dopravní 

infrastrukturu, stanovení metodiky pro práci s regulativem ZV a ZO (dostatečné zachování hlavního 
funkčního využití, retence), (p. č. 4809/2, 4809/6, 4937/1, 4937/2, 4937/1, 4827/3, 4950/5 ) 

 
Rozdíly oproti ÚPZ  Kladno - centrum 
Regulační plán ve východní části tohoto bloku nepotvrzuje autoservis s auto prodejnou. V tak obtížně dostupném 
místě má tento provoz velké dopady na své okolí. Nová hranice bloku a stavebních čar je navržena s ohledem na 
nově komponované uliční prostranství Slánské ulice a dále s ohledem na odstupy (vztah bloků 24 a 39). 
Rozšířením Slánské ulice vzniká malé prostranství s kašnou před ustupujícími štítovými stěnami protilehlého 
bloku. Drobná dvoupodlažní struktura domů v zahradě ve východní části bloku naváže na rostlou zástavbu v 
sousedství a vytvoří měkký přechod k pásům keři a stromy zarostlým svahům podél ulice Pod Zámkem. 

Grafická část Odůvodnění  O3E – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 24, 39, 40) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 25 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum   
Plochy bývalého kláštera jsou součástí území podél ulice Zádušní až po zadní frontu domů stojících na náměstí 
Starosty Pavla, respektive až před zámek. Jde o pozemky pohledově velmi exponované. Nová výstavba bude 
spolu vytvářet přední plán v panoramatu ze západu. Tato část historicky patřila k sobě - jde o bývalé zahrady 
patřící k zámku, z nichž zůstaly ovocné stromy a dále několik listnatých stromů, u kterých je dnes dětské hřiště. 
Ověřovací studie prokázaly, že je nezbytné nejprve provést změnu územního plánu, resp. změnit funkční 
vymezení ploch, aby bylo možné území řešit jako celek. Studie se zabývaly dálkovými pohledy na siluetu 
historického jádra, samotným způsobem zastavění jeho výškou strukturou, dotvořením Zádušní ulice a 

 
 

   

Blok 22 
V jihozápadním cípu bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by 
mělo mít vjezd a výjezd z ulice V. Rabase. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy bude v takové 
mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i dřevin 
vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 

- drobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití – městský park, nadzemní 
stavby veřejné technické, stanice sloužící k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou 
plochu maximálně 100m2 (tento limit se vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato 
zastavěná plocha je odvozena od referenčních realizovaných staveb v parcích a veřejných 
prostranstvích podobného měřítka. 

- městský park Trilobit a park na náměstí K. Wittgensteina, navrhujeme zachovat 
- významné stromořadí (1 linie mladších výsadeb převážně javorů klenu a mléče) – navrhujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- dvě trafostanice, které v případě stavby podzemních garáží budou vyměněny za kompaktní a 

integrovány v objektu tak, aby k nim byl možný přístup z veřejného prostranství 
- podzemní kolektor teplovodu na východním okraji podél ulice M. Švabinského zůstane zachován, 

případné nové trasy sítí v ulici se do kolektoru ukládají přednostně 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch ZV s prověřením možností umístění stavby pro dopravní 
infrastrukturu, stanovení metodiky pro práci s regulativem ZV (dostatečné zachování hlavního funkčního 
využití, retence), (p. č. 6440/125 , k. ú. Kladno) 

Blok 23 
- park ve volné zástavbě P. Bezruče – Purkyňova, včetně několika linií významných stromořadí tvořených 

mladšími výsadbami, zejména paralelně s ulicí P. Bezruče (linie platanů javorolistých podél ulice, linie 
převážně hlohů výše ve svahu – podél cesty) a podél ulic L. Janáčka a Purkyňova (lípy) - navrhujeme 
zachovat 

- nástavby nejsou možné 
- je možné zastavěnou plochu každou bytovou sekci zvýšit o 15% o nové balkony, lodžie atp., které 

výškově nepřesáhnou výšku domu a slouží ke zvýšení standardů bydlení 
- maximální podlažnost „S“ u stavební čáry se vztahuje ke stávající podlažnosti panelových domů – domy 

zasahují významně do městského panoramatu při pohledech z jihu a je nežádoucí, aby byly zvýšeny 
- přístavby vždy budou navazovat na stávající bytové domy a budou se pohybovat pouze ve vymezené 

ploše se zvýšeným procentem zastavění kolem domu 
- výška přístavby nepřesáhne výšku stávající stavbydrobné stavby, stavby pro drobné služby doplňující 

funkci hlavního využití – městský park, nadzemní stavby veřejné technické, stanice sloužící 
k monitorování životního prostředí mohou mít zastavěnou plochu maximálně 100m2 (tento limit se 
vztahuje na jednotlivé stavby od sebe oddělené). Tato zastavěná plocha je odvozena od referenčních 
realizovaných staveb v parcích a veřejných prostranstvích podobného měřítka. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- trafostanice v nadzemním objektu, beze změn 
- výměníková stanice CZT v nadzemním objektu, vzhledem ke stavu celé soustavy a stavu zařízení není 

možné zmenšit nebo integrovat v objektu, prozatím zůstává beze změn 
- kolektory pro podzemní vedení sítí zůstanou zachovány, případné nové trasy sítí v ulici se do kolektoru 

ukládají přednostně 

Blok 24 a 39 
Návrh navrací Slánské ulici charakter městské ulice, dotváří uliční frontu v návaznosti na stávající strukturu 
historického jádra města. Návrh je parafrází historické podoby ulice, pro jejíž charakter byla určující nesouvislá 
uliční fronta s vybíhajícími nárožími objektů do uličního prostoru. 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh52

 
 

   

obytné zóny. Ulice Stará je jedinou příjezdovou cestou do ulice Balcarovy a druhé části ulice Staré. V částech 
bloku 36 a v bloku 35 jsou vymezeny pozemky k zastavění, lze proto předpokládat, že v budoucnu vzroste počet 
osob a vozidel pohybujících se v přilehlých ulicích (VPS. 7). 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Plánovací smlouva pro blok 35 v ulici Floriánská – Balcarova – Stará - L. Janáčka - doporučujeme uplatnit tento 
požadavek: 

- blok 35 - trafostanice samostatně stojící - v případě stavby podzemních garáží nebo na sloučených 
pozemcích většího objektu bude trafostanice integrována do objektu tak, aby k ní byl přístup z veřejného 
prostranství 

Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum  
Nový regulační plán navrhuje zastavět blok celý. Ulice napříč blokem nemá v území návaznosti na další průchody 
nebo ulice. V historickém jádru Kladna je charakteristické, že na dvě hlavní ulice je pověšena síť příčných 
krátkých uliček, které na sebe nenavazují. V této části historického jádra je struktura složena z podélných bloků 
mezi krátkými bočními uličkami. Z těchto důvodů nebyl do bloku 35 vložen průchod. 

Grafická část Odůvodnění  O3C – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 31, 35) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 38 
V bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by mělo mít vjezd a 
výjezd z ulice Pod Zámkem. Objekt se nachází v pohledově exponované poloze ze severu, proto bude 
posuzován na zákresech do fotografií. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy bude v takové 
mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i dřevin 
vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 
Uliční čára nekopíruje v západní části hranici pozemku z důvodu vybudování nového chodníku (VPS. 8). 

- plocha ostatní zeleně (vymezena nájezdovou komunikací z ulice Pod Zámkem do ulice Dukelských 
hrdinů, včetně pomníku) 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
Blok 39 a 40 
Návrh kultivuje prostor stávajícího parkoviště za magistrátem. Charakterem navazuje na zástavbu ve Slánské 
ulici, vytváří strukturu s nižší hustotou zastavění z důvodu okrajové polohy centra. Aby nová zástavba v 
“Radniční“ ulici plynule navazovala na okolní domy bloku 40 a 24 a dále, aby nová zástavba plynule stoupala ve 
svahu k objektům magistrátu je navrženo částečné odstranění navážky. Předpokládané snížení by mělo být 
minimálně cca 2m. Popis snížení navážky – asanace - je ve Výroku a Odůvodnění v kapitole Asanace. Pozemky, 
kterých se asanace týká, jsou zobrazeny ve výkresu Veřejně prospěšné stavby a asanace  N2 . 
Rozdílná poloha uliční a stavební čáry v ulici záměrně vytváří dva celky. V západní části ulice „Radniční“ naproti 
areálu magistrátu stojí objekty na uliční čáře, vytváří pevně vymezené uliční prostranství. Ve východní části ulice 
je navrženo ustoupení zástavby od uliční čáry, vzniklý předprostor je možné využít jako předzahrádku. 
Doporučená šířka parcely u uliční čáry je 6 až 10 m pro zástavbu řadovými domy. Výšková regulace je navržena 
s ohledem na místní kontext a na dálkové pohledy na vedutu města. Stávající dominanty historického jádra 
nejsou návrhem dotčeny. 

Směrem do ulic Pod Zámkem a Dukelských hrdinů jsou orientovány zahrady domů, čímž je podpořen stávající 
charakter zelených svahů kolem historického jádra Kladna. Doporučená šířka parcely u uliční čáry je 6 až 10 m 
pro zástavbu řadovými domy. 

 
 

   

návaznostmi na průchody do ulice T. G. Masaryka a do náměstí Starosty Pavla a odstupovými vzdálenostmi od 
stávajících staveb, návaznostmi na dvorní křídla domů a vjezdy na pozemky, zakomponováním parku do 
navržené struktury. Nová zástavba uvnitř bývalých zahrad by neměla převyšovat ani měřítkem přesahovat 
významné stavby, jako je střední škola, sýpka a zámek a měla by být navržena tak, aby nově vzniklé veřejné 
prostory navazovaly na stávající objekty, vytvářely srozumitelné předprostory a navazovaly na stávající cesty. Na 
nový třípodlažní objekt na okraji parkoviště u oplocení dnešního areálu Policie ČR (bývalý klášter) by měla ze 
severu navazovat stejně vysoká stavba a pokračovat až k Zádušní ulici, po změně územního plánu. Proto 
doporučujeme, aby byla severní fasáda tohoto domu slepá a umožnila tak navázat další objekt v těsné blízkosti.  

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- RR paprsek vysílaný ze základnové stanice na střeše bývalého kláštera omezuje hladinu zástavby na 

max. 4NP 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, PV, DS,ZV) 
v souvislosti s možnosti budoucí výstavby 

Blok 26 
Návrh bloku tvořícího západní hranu náměstí Starosty Pavla z velké části potvrzuje a zachovává stávající stav. 
Důvodem je potvrzení hodnotné rostlé struktury historického jádra. Západní část areálu Arciděkanství je určena 
k zástavbě. Důvodem je dotvoření hrany bloku orientované do prostoru mezi sýpkou a budovou školy ve výškové 
úrovni odpovídající kontextu okolních budov. 

Další dostavby jsou možné na pozemku domu č. p. 5 v rozsahu nyní zbouraných historických staveb. Regulační 
plán navrhuje intenzitu zastavění pozemku arcibiskupství 40%, tedy umožňuje realizaci dostavby. Uzavře se tak 
zadní trakt domů stojících na náměstí Starosty Pavla do veřejného prostranství. Výšková úroveň stavební čáry 
byla stanovena na 2+1, což bylo odvozeno z výškové hladiny okolní zástavby. 

- prostupnost blokem-průchod z náměstí domem čp. 331, z ulice T. G. Masarykova domem čp. 106 přes 
vnitroblok (pozemky č.4968/2 a 4967)  do parku s dětským hřištěm podél zdi arcibiskupství u Zádušní 
ulice 

- významný strom (javor mléč) – doporučujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- RR paprsek vysílaný ze základnové stanice na střeše bývalého kláštera ve výšce nad 4.NP 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, PV, DS,ZV) 

v souvislosti s možnosti budoucí výstavby 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum 
Regulační plán vymezuje blok jiným způsobem. Důvodem je územní plán respektive jeho vymezení funkčního 
využití ploch. Pozemky jižně od sýpky v Zádušní ulici je možné zastavět pouze částečně. Pozemky naproti zámku 
v Zádušní ulici není možné zastavět, protože zde územní plán vymezil veřejné prostranství. Ověřovací studie, 
které byly v průběhu zpracování regulačního plánu vyhotoveny, prokázaly, že je třeba řešit toto území společně 
se zástavbou podél ulice Zádušní od náměstí Starosty Pavla až po bývalý klášter, jak je uvedeno v popisu bloku 
25. Je nezbytné nejprve provést změnu územního plánu, resp. změnit funkční vymezení ploch, aby bylo 
možné doplnit zmiňované objekty za sýpkou a před zámkem. 

Blok 31 a 35 
Návrh doplňuje městskou blokovou strukturu, respektuje podlažnost okolní zástavby a výškově zdůrazňuje nároží 
do ulice L. Janáčka. Z kompozičních důvodů návrh upravuje nároží ulic Staré a Floriánské a navrhuje třípodlažní 
budovu namísto stávajícího přízemního objektu. Ulice Stará je v úseku kolmém na Floriánskou ulici rozšířena na 
minimální šířku požadovanou pro obytné ulice tj. 8 m z důvodu zajištění základní obsluhy a přístupu vozidel IZS. 
Více je uvedeno v kapitole Komunikační skelet lokality, Místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D1 – 
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obytné zóny. Ulice Stará je jedinou příjezdovou cestou do ulice Balcarovy a druhé části ulice Staré. V částech 
bloku 36 a v bloku 35 jsou vymezeny pozemky k zastavění, lze proto předpokládat, že v budoucnu vzroste počet 
osob a vozidel pohybujících se v přilehlých ulicích (VPS. 7). 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Plánovací smlouva pro blok 35 v ulici Floriánská – Balcarova – Stará - L. Janáčka - doporučujeme uplatnit tento 
požadavek: 

- blok 35 - trafostanice samostatně stojící - v případě stavby podzemních garáží nebo na sloučených 
pozemcích většího objektu bude trafostanice integrována do objektu tak, aby k ní byl přístup z veřejného 
prostranství 

Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum  
Nový regulační plán navrhuje zastavět blok celý. Ulice napříč blokem nemá v území návaznosti na další průchody 
nebo ulice. V historickém jádru Kladna je charakteristické, že na dvě hlavní ulice je pověšena síť příčných 
krátkých uliček, které na sebe nenavazují. V této části historického jádra je struktura složena z podélných bloků 
mezi krátkými bočními uličkami. Z těchto důvodů nebyl do bloku 35 vložen průchod. 

Grafická část Odůvodnění  O3C – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 31, 35) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 38 
V bloku je navrženo výhledové stání vozidel v hromadných podzemních garážích, které by mělo mít vjezd a 
výjezd z ulice Pod Zámkem. Objekt se nachází v pohledově exponované poloze ze severu, proto bude 
posuzován na zákresech do fotografií. Krytí podzemního objektu vrstvou substrátu a zeminy bude v takové 
mocnosti, aby na povrchu nedošlo k omezení funkce městského parku s plochami trávníků, hřišť i dřevin 
vyskytujících se ve skupinách, liniích či jako solitéry. 
Uliční čára nekopíruje v západní části hranici pozemku z důvodu vybudování nového chodníku (VPS. 8). 

- plocha ostatní zeleně (vymezena nájezdovou komunikací z ulice Pod Zámkem do ulice Dukelských 
hrdinů, včetně pomníku) 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
Blok 39 a 40 
Návrh kultivuje prostor stávajícího parkoviště za magistrátem. Charakterem navazuje na zástavbu ve Slánské 
ulici, vytváří strukturu s nižší hustotou zastavění z důvodu okrajové polohy centra. Aby nová zástavba v 
“Radniční“ ulici plynule navazovala na okolní domy bloku 40 a 24 a dále, aby nová zástavba plynule stoupala ve 
svahu k objektům magistrátu je navrženo částečné odstranění navážky. Předpokládané snížení by mělo být 
minimálně cca 2m. Popis snížení navážky – asanace - je ve Výroku a Odůvodnění v kapitole Asanace. Pozemky, 
kterých se asanace týká, jsou zobrazeny ve výkresu Veřejně prospěšné stavby a asanace  N2 . 
Rozdílná poloha uliční a stavební čáry v ulici záměrně vytváří dva celky. V západní části ulice „Radniční“ naproti 
areálu magistrátu stojí objekty na uliční čáře, vytváří pevně vymezené uliční prostranství. Ve východní části ulice 
je navrženo ustoupení zástavby od uliční čáry, vzniklý předprostor je možné využít jako předzahrádku. 
Doporučená šířka parcely u uliční čáry je 6 až 10 m pro zástavbu řadovými domy. Výšková regulace je navržena 
s ohledem na místní kontext a na dálkové pohledy na vedutu města. Stávající dominanty historického jádra 
nejsou návrhem dotčeny. 

Směrem do ulic Pod Zámkem a Dukelských hrdinů jsou orientovány zahrady domů, čímž je podpořen stávající 
charakter zelených svahů kolem historického jádra Kladna. Doporučená šířka parcely u uliční čáry je 6 až 10 m 
pro zástavbu řadovými domy. 

 
 

   

návaznostmi na průchody do ulice T. G. Masaryka a do náměstí Starosty Pavla a odstupovými vzdálenostmi od 
stávajících staveb, návaznostmi na dvorní křídla domů a vjezdy na pozemky, zakomponováním parku do 
navržené struktury. Nová zástavba uvnitř bývalých zahrad by neměla převyšovat ani měřítkem přesahovat 
významné stavby, jako je střední škola, sýpka a zámek a měla by být navržena tak, aby nově vzniklé veřejné 
prostory navazovaly na stávající objekty, vytvářely srozumitelné předprostory a navazovaly na stávající cesty. Na 
nový třípodlažní objekt na okraji parkoviště u oplocení dnešního areálu Policie ČR (bývalý klášter) by měla ze 
severu navazovat stejně vysoká stavba a pokračovat až k Zádušní ulici, po změně územního plánu. Proto 
doporučujeme, aby byla severní fasáda tohoto domu slepá a umožnila tak navázat další objekt v těsné blízkosti.  

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- RR paprsek vysílaný ze základnové stanice na střeše bývalého kláštera omezuje hladinu zástavby na 

max. 4NP 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, PV, DS,ZV) 
v souvislosti s možnosti budoucí výstavby 

Blok 26 
Návrh bloku tvořícího západní hranu náměstí Starosty Pavla z velké části potvrzuje a zachovává stávající stav. 
Důvodem je potvrzení hodnotné rostlé struktury historického jádra. Západní část areálu Arciděkanství je určena 
k zástavbě. Důvodem je dotvoření hrany bloku orientované do prostoru mezi sýpkou a budovou školy ve výškové 
úrovni odpovídající kontextu okolních budov. 

Další dostavby jsou možné na pozemku domu č. p. 5 v rozsahu nyní zbouraných historických staveb. Regulační 
plán navrhuje intenzitu zastavění pozemku arcibiskupství 40%, tedy umožňuje realizaci dostavby. Uzavře se tak 
zadní trakt domů stojících na náměstí Starosty Pavla do veřejného prostranství. Výšková úroveň stavební čáry 
byla stanovena na 2+1, což bylo odvozeno z výškové hladiny okolní zástavby. 

- prostupnost blokem-průchod z náměstí domem čp. 331, z ulice T. G. Masarykova domem čp. 106 přes 
vnitroblok (pozemky č.4968/2 a 4967)  do parku s dětským hřištěm podél zdi arcibiskupství u Zádušní 
ulice 

- významný strom (javor mléč) – doporučujeme zachovat 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- RR paprsek vysílaný ze základnové stanice na střeše bývalého kláštera ve výšce nad 4.NP 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, PV, DS,ZV) 

v souvislosti s možnosti budoucí výstavby 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum 
Regulační plán vymezuje blok jiným způsobem. Důvodem je územní plán respektive jeho vymezení funkčního 
využití ploch. Pozemky jižně od sýpky v Zádušní ulici je možné zastavět pouze částečně. Pozemky naproti zámku 
v Zádušní ulici není možné zastavět, protože zde územní plán vymezil veřejné prostranství. Ověřovací studie, 
které byly v průběhu zpracování regulačního plánu vyhotoveny, prokázaly, že je třeba řešit toto území společně 
se zástavbou podél ulice Zádušní od náměstí Starosty Pavla až po bývalý klášter, jak je uvedeno v popisu bloku 
25. Je nezbytné nejprve provést změnu územního plánu, resp. změnit funkční vymezení ploch, aby bylo 
možné doplnit zmiňované objekty za sýpkou a před zámkem. 

Blok 31 a 35 
Návrh doplňuje městskou blokovou strukturu, respektuje podlažnost okolní zástavby a výškově zdůrazňuje nároží 
do ulice L. Janáčka. Z kompozičních důvodů návrh upravuje nároží ulic Staré a Floriánské a navrhuje třípodlažní 
budovu namísto stávajícího přízemního objektu. Ulice Stará je v úseku kolmém na Floriánskou ulici rozšířena na 
minimální šířku požadovanou pro obytné ulice tj. 8 m z důvodu zajištění základní obsluhy a přístupu vozidel IZS. 
Více je uvedeno v kapitole Komunikační skelet lokality, Místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D1 – 
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nové „Radniční“ ulice vznikla na této pohledově exponované hraně města v blízké poloze k náměstí. Za nimi 
v dalším plánu budou viditelné významné budovy na náměstí Starosty Pavla nové dostavby magistrátu. Dále 
navržené řadové domy v zahradách vytvářejí přechod k pásům keři a stromy zarostlým svahům podél Dukelské 
ulice a ulice Pod Zámkem. 
Grafická část Odůvodnění  O3E – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 24, 39, 40) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 41 a 44 
Návrh dotváří chybějící uliční frontu na nárožích bloků 41 a 44 vymezujících Poštovní náměstí. Výšková regulace 
je stanovena s ohledem na značnou svažitost plochy náměstí. Zároveň jsou výškově převýšeny hrany bloků 
v nárožní poloze. 

- u bloku 41 doporučujeme souvisle zastavět uliční frontu do poštovního náměstí a pro vjezd k trafostanici 
ve vnitrobloku ponechat pouze vjezd široký 3m 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- blok 41 - trafostanice uvnitř bloku ponechat nebo umožnit přístup, případně integrovat do objektu tak, 

aby byl umožněn přístup z veřejného prostranství 

Grafická část Odůvodnění O3D – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 41, 42, 44, 46) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 42 
Návrh bloku 42 dotváří uliční frontu v ulici Plk. Stříbrného s důrazem na zachování jejího stávajícího charakteru, 
pro který jsou příznačná nároží významných objektů vybíhající do uličního prostoru. Dostavba bloku jižně od 
synagogy je záměrně odkloněna od uliční čáry tak, aby byl zachován pohled na jižní fasádu synagogy. 

Pozemky navazující na proluku v ulici dr. Vrbenského (p. č. 5133/1, 5133/2 a 5136) – vzhledem ke svažitosti 
terénu, okolní zástavbě a tvaru pozemku stanovujeme pouze 100%zastavěnost pozemku bez KPP, protože výše 
uvedené vlivy dostatečně omezují stavbu.  

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Grafická část Odůvodnění  O3D – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 41, 42, 44, 46) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 43 
Blok je rozdělený na několik částí. Největší plocha pro autobusové nádraží a obchodní dům, případně další 
objekty, bude řešena územní studií. Důvodem jsou výsledky dvoukolové soutěže, která na toto území proběhla. 
Oceněné jsou tři zpracovatelské týmy, které se dále ucházejí ve výběrovém řízení o projekční práce v tomto 
území. Řešení jsou tak rozdílná, že není možné tuto část bloku podrobně regulovat. Regulační plán pro toto 
území stanovil požadavek na prostupnost blokem, která propojuje Poštovní náměstí a hlavní veřejný prostor 
v území „Maďarka“ – ulici „Maďarka 5“. Dále stanovil polohu a druh stavební čáry vzhledem v veřejným 
prostranstvím po obvodu území řešeného územní studií, maximální podlažnost u této stavební čáry a maximální 
zastavěnost. V území řešeném územní studií je dále stanoven požadavek na stání vozidel v hromadných 
garážích integrovaných ve stavebních objektech a na přeložky sítí technické infrastruktury včetně vybudování 
trafostanice. 

Další části bloku byly rozděleny podle typu stávající zástavby s ohledem na svažitost terénu, možné funkční 
využití a dále s ohledem na vlastnické vztahy. Intenzita zastavění se tedy v bloku mění s ohledem na výše 
uvedené vlivy. 

- významné stromořadí (1 linie jírovce maďalu v hospodářském dvoře v Hajnově ulici) - navrhujeme 
ponechat 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 

 
 

   

Výšková regulace je navržena s ohledem na místní kontext a na dálkové pohledy na vedutu města. Stávající 
dominanty historického jádra nejsou návrhem dotčeny. 

Z důvodu zajištění pěší prostupnosti území a širších návazností na území Tuchoraze jsou ulice Slánská i 
„Radniční“ propojeny pěší vazbou, napojeny na ulici Pekařskou v rámci bloku 40  a navazují na chodník vedoucí 
do území Tuchoraze.  

Pěší propojení v rámci bloku 40 je vymezeno s výhledem na změnu Územního plánu města Kladna. 

Na pozemcích za radnicí je navrženo stání vozidel integrované v objektu. 
Ulice „Radniční“ navržena jako slepá pro dopravu, pro pěší je zajištěna prostupnost jak do Slánské, tak na cestu 
podél ulice Dukelských hrdinů. 
 
Jižní hranu bloku stvoří téměř souvislá uliční fronta, na kterou navazují domy do náměstí starosta Pavla a do 
ulice Dukelských hrdinů. Dále do jižní části bloku zabíhá Pekařská ulice oboustranně obestavěná.  Pozemky 
patřící těmto domům jsou částečně zastavěné. Jedná se o stabilizované území, až na výjimky, z pohledu 
regulace, tedy dostavby, přístavby novostavby vždy musí výškově a zastavěností odpovídat současnému stavu.  
Návrh umožňuje dostavbu proluky v Hajnově ulici a dále dostavbu do ulice Dukelských hrdinů, která navazuje na 
domy v Pekařské ulici. Regulace je stanovena tak, aby nové objekty doplnily charakter zástavby, dotvořily uliční 
frontu a uzavřely vnitřní dvůr. 
Blok 39 

- výška domů do Slánské ulice je počítána od úrovně stávající cesty ve stávajícím uličním prostoru 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- asanace navážky na základě podrobného projektu zhotoveného rovněž pro blok 40 a „Radniční“ ulici 

(jedná se o částečné odtěžení navážky). Podrobně popsáno ve Výroku a Odůvodnění v kapitole 
Asanace, pozemky jsou vyznačeny ve výkrese N2. 

Plánovací smlouva pro blok 39 mezi ulicemi Slánská – „Radniční“ – doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, ZO, PV) 
Blok 40  

- plocha ostatní zeleně (svah nad ulicí Dukelských hrdinů), včetně významného stromořadí – návrh podél 
nové cesty 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- asanace navážky na základě podrobného projektu zhotoveného rovněž pro blok 39 a „Radniční“ ulici 

(jedná se o částečné odtěžení navážky). Podrobně popsáno ve Výroku a Odůvodnění v kapitole 
Asanace, pozemky jsou vyznačeny ve výkrese N2. 

Plánovací smlouva pro blok 40 mezi ulicemi „Radniční“ – Dukelských hrdinů – Hajnova a náměstím Starosty 
Pavla -  doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města  

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OV, ZO, PV) 

Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum 
Nový regulační plán vymezuje celé bloky nově a to s ohledem  na nové vymezení uličního prostranství Slánské 
ulice.  Hlavním záměrem tohoto řešení je, aby postupně výškově narůstající struktura drobnějších staveb podél 
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nové „Radniční“ ulice vznikla na této pohledově exponované hraně města v blízké poloze k náměstí. Za nimi 
v dalším plánu budou viditelné významné budovy na náměstí Starosty Pavla nové dostavby magistrátu. Dále 
navržené řadové domy v zahradách vytvářejí přechod k pásům keři a stromy zarostlým svahům podél Dukelské 
ulice a ulice Pod Zámkem. 
Grafická část Odůvodnění  O3E – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 24, 39, 40) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 41 a 44 
Návrh dotváří chybějící uliční frontu na nárožích bloků 41 a 44 vymezujících Poštovní náměstí. Výšková regulace 
je stanovena s ohledem na značnou svažitost plochy náměstí. Zároveň jsou výškově převýšeny hrany bloků 
v nárožní poloze. 

- u bloku 41 doporučujeme souvisle zastavět uliční frontu do poštovního náměstí a pro vjezd k trafostanici 
ve vnitrobloku ponechat pouze vjezd široký 3m 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- blok 41 - trafostanice uvnitř bloku ponechat nebo umožnit přístup, případně integrovat do objektu tak, 

aby byl umožněn přístup z veřejného prostranství 

Grafická část Odůvodnění O3D – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 41, 42, 44, 46) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 42 
Návrh bloku 42 dotváří uliční frontu v ulici Plk. Stříbrného s důrazem na zachování jejího stávajícího charakteru, 
pro který jsou příznačná nároží významných objektů vybíhající do uličního prostoru. Dostavba bloku jižně od 
synagogy je záměrně odkloněna od uliční čáry tak, aby byl zachován pohled na jižní fasádu synagogy. 

Pozemky navazující na proluku v ulici dr. Vrbenského (p. č. 5133/1, 5133/2 a 5136) – vzhledem ke svažitosti 
terénu, okolní zástavbě a tvaru pozemku stanovujeme pouze 100%zastavěnost pozemku bez KPP, protože výše 
uvedené vlivy dostatečně omezují stavbu.  

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Grafická část Odůvodnění  O3D – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 41, 42, 44, 46) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 43 
Blok je rozdělený na několik částí. Největší plocha pro autobusové nádraží a obchodní dům, případně další 
objekty, bude řešena územní studií. Důvodem jsou výsledky dvoukolové soutěže, která na toto území proběhla. 
Oceněné jsou tři zpracovatelské týmy, které se dále ucházejí ve výběrovém řízení o projekční práce v tomto 
území. Řešení jsou tak rozdílná, že není možné tuto část bloku podrobně regulovat. Regulační plán pro toto 
území stanovil požadavek na prostupnost blokem, která propojuje Poštovní náměstí a hlavní veřejný prostor 
v území „Maďarka“ – ulici „Maďarka 5“. Dále stanovil polohu a druh stavební čáry vzhledem v veřejným 
prostranstvím po obvodu území řešeného územní studií, maximální podlažnost u této stavební čáry a maximální 
zastavěnost. V území řešeném územní studií je dále stanoven požadavek na stání vozidel v hromadných 
garážích integrovaných ve stavebních objektech a na přeložky sítí technické infrastruktury včetně vybudování 
trafostanice. 

Další části bloku byly rozděleny podle typu stávající zástavby s ohledem na svažitost terénu, možné funkční 
využití a dále s ohledem na vlastnické vztahy. Intenzita zastavění se tedy v bloku mění s ohledem na výše 
uvedené vlivy. 

- významné stromořadí (1 linie jírovce maďalu v hospodářském dvoře v Hajnově ulici) - navrhujeme 
ponechat 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
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Blok 47 
Návrh východní části bloku potvrzuje stávající stav. V západní části je upravena nárožní hrana bloku tak, aby 
umožnila bezpečné umístění chodníku vedoucího na sever do území Tuchoraze a přechodu k bloku 49 (resp. 40) 
(VPS. 20). 

- plocha ostatní zeleně (podél ulice Pod Zámkem) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 48 
- plocha ostatní zeleně (podél ulice Pod Zámkem) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 49 
Návrh bloku v jižní části potvrzuje stávající stav. V severní části bloku jsou uliční čáry upraveny tak, aby umožnily 
umístění chodníku a přechodu pro chodce k bloku 40 (VPS. 21). 

- plocha ostatní zeleně (zbytková plocha u křižovatky, včetně uměleckého díla) 
- významný strom (jírovec maďal na zahradě hotelu Hoffmann) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní ZV) 

Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum 
Regulační plán vymezuje blok jiným způsobem. Důvodem je územní plán. Pozemky jižně od sýpky v Zádušní 
ulici je možné zastavět pouze částečně. Pozemky naproti zámku v Zádušní ulici v návaznosti na sýpku není 
možné zastavět - podle platného Územního plánu je zde veřejné prostranství. 
Blok 50 
Návrh části bloku 50 navazuje na charakter solitérních budov v zahradách podél ulice Huťské.  
Charakteristickými vlastnostmi zástavby jsou: volná stavební čára s odstoupením od čáry uliční, nižší intenzita 
využití - zastavěnost, výška zástavby odpovídající okolním stavbám, měřítko staveb odpovídající stávajícím 
domům č.p. 1557, 1383, 1379. 
V severní části bloku, nepřiléhající přímo k Huťské ulici, není omezena maximální zastavěná plocha hlavní 
budovou a je umožněna zvýšená výšková úroveň. 
Významným charakteristickým prvkem zahrad je velká rozloha a vzrostlé stromy. Některé z nich jsou vyznačené 
v Hlavním výkrese jako významné a velmi významné stromy, a ty regulační plán požaduje zachovat. Jsou tak 
limitem pro výstavbu nových budov. Dalším výrazným limitem v dané lokalitě je staré důlní dílo (důl František) 
s ochranným pásmem vyznačeným v Koordinačním výkrese O1A. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Zeleň: 
- plocha ostatní zeleně (krátký strmý svah podél ulice Pod Zámkem) 
- velmi významný strom (dub letní), velmi významný strom (javor klen) 
- významný strom (javor mléč), významný strom (platan javorolistý), významný strom (javor mléč), 

významný strom (buk lesní), významný strom (dub letní), významný strom (javor klen), významný strom 
(javor klen), významný strom (buk lesní červenolistý) 

 
 

   

- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 
zdůvodněných případech bez redukce 

- kompaktní trafostanice v zahradě vily č. p. 2040 s velmi problematickým přístupem 
- nová trafostanice v severní části bloku kompaktní integrovaná v objektu  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Plánovací smlouva pro blok 43 mezi ulicemi Hajnova – Dukelských hrdinů – Gen. Klapálka – Dr. Vrbenského a 
náměstím Starosty Pavla -  doporučujeme uplatnit tento požadavek: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

- přeložky inženýrských sítí 
Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 

- prověření funkčního využití ploch z hlediska umístění aktivit v plochách OM/SM 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum  
V bloku je umístěné autobusové nádraží. Dvoukolová soutěž prověřila možnosti tohoto území. S ohledem na 
výsledky soutěže a na koncepci uspořádání uličních prostranství, které blok obklopují, především charakter ulice 
Dukelských hrdinů byly stanoveny tyto regulativy: stavební čáry, procento zastavěním, maximální výška stavební 
čáry, požadovaná a doporučená prostupnost blokem 43. Pro tento blok bude zpracována územní studie. 
Regulační plán se snaží ponechat prostor pro navržená, zatím neznámá řešení. 
Blok 44 a 46 
Návrh navazuje na městskou blokovou strukturu, respektuje podlažnost okolní zástavby a výškově zdůrazňuje 
nároží do ulic Gen. Klapálka a Dr. Vrbenského. Navazující obchodní parter v přízemí spoluvytváří městský 
charakter ulice Gen. Klapálka. 

V bloku 46 je navrženo stání vozidel v hromadných garážích integrovaných ve stavebních objektech, viz 
Odůvodnění dopravy. Ve studii byl prověřen vjezd z ulic Hrnčířské nebo Dr. Vrbenského. 

Výstavba v bloku vyžaduje přeložky sítí, viz Odůvodnění technické infrastruktury. Uliční čára nekopíruje stávající 
hranici stavebního pozemku z důvodu zvýšení komfortu pro pěší. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- přeložka kabelové trasy VN 22 kV  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Plánovací smlouva pro blok 46 v ulici Mlýnská, Dr. Vrbenského, Gen. Klapálka, Hrnčířská - doporučujeme uplatnit 
tento požadavek: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

- přeložky inženýrských sítí - přeložka silnoproudu-kabely VN 
Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum  

Předchozí ÚPZ-změna 3 stanovil hladinu zastavění 6 a možnost 7NP na max. 25% půdorysu stavby 
v architektonicky odůvodněné poloze. V tomto bloku stanovil územní plán zástavbu smíšenou. Tedy nevznikne  
na tomto místě objekt občanské vybavenosti – budova významná pro charakter města, která by mohla být lokální 
dominantou. Toto řešení považujeme za neopodstatněné pro domy ve smíšené zástavbě, které by měly doplnit 
charakter okolní zástavby. Proto vzhledem k okolní zástavbě, která je ve svažitém terénu a pohybuje se podlažnost mezi 
4+1 a 5+1, navrhuje regulační plán maximální výškovou hladinu 5+1 do ulice Dr.Vrbenského a Gen. Klapálka a 4+1 do 
ulic Hrnčířská a Mlýnská.  

Grafická část Odůvodnění O3D – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 41, 42, 44, 46) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 
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Blok 47 
Návrh východní části bloku potvrzuje stávající stav. V západní části je upravena nárožní hrana bloku tak, aby 
umožnila bezpečné umístění chodníku vedoucího na sever do území Tuchoraze a přechodu k bloku 49 (resp. 40) 
(VPS. 20). 

- plocha ostatní zeleně (podél ulice Pod Zámkem) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 48 
- plocha ostatní zeleně (podél ulice Pod Zámkem) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Blok 49 
Návrh bloku v jižní části potvrzuje stávající stav. V severní části bloku jsou uliční čáry upraveny tak, aby umožnily 
umístění chodníku a přechodu pro chodce k bloku 40 (VPS. 21). 

- plocha ostatní zeleně (zbytková plocha u křižovatky, včetně uměleckého díla) 
- významný strom (jírovec maďal na zahradě hotelu Hoffmann) 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tento požadavek: 
- revize funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní ZV) 

Rozdíly oproti ÚPZ Kladno - centrum 
Regulační plán vymezuje blok jiným způsobem. Důvodem je územní plán. Pozemky jižně od sýpky v Zádušní 
ulici je možné zastavět pouze částečně. Pozemky naproti zámku v Zádušní ulici v návaznosti na sýpku není 
možné zastavět - podle platného Územního plánu je zde veřejné prostranství. 
Blok 50 
Návrh části bloku 50 navazuje na charakter solitérních budov v zahradách podél ulice Huťské.  
Charakteristickými vlastnostmi zástavby jsou: volná stavební čára s odstoupením od čáry uliční, nižší intenzita 
využití - zastavěnost, výška zástavby odpovídající okolním stavbám, měřítko staveb odpovídající stávajícím 
domům č.p. 1557, 1383, 1379. 
V severní části bloku, nepřiléhající přímo k Huťské ulici, není omezena maximální zastavěná plocha hlavní 
budovou a je umožněna zvýšená výšková úroveň. 
Významným charakteristickým prvkem zahrad je velká rozloha a vzrostlé stromy. Některé z nich jsou vyznačené 
v Hlavním výkrese jako významné a velmi významné stromy, a ty regulační plán požaduje zachovat. Jsou tak 
limitem pro výstavbu nových budov. Dalším výrazným limitem v dané lokalitě je staré důlní dílo (důl František) 
s ochranným pásmem vyznačeným v Koordinačním výkrese O1A. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

Zeleň: 
- plocha ostatní zeleně (krátký strmý svah podél ulice Pod Zámkem) 
- velmi významný strom (dub letní), velmi významný strom (javor klen) 
- významný strom (javor mléč), významný strom (platan javorolistý), významný strom (javor mléč), 

významný strom (buk lesní), významný strom (dub letní), významný strom (javor klen), významný strom 
(javor klen), významný strom (buk lesní červenolistý) 
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Bloky a jejich parcelace – funkční využití umožňuje v území stavět objekty různých měřítek od hal po 
vícepodlažní objekty různých objemů. Součástí zadání je rovněž požadavek navrhnout toto území tak, aby 
navazovalo na historické jádro města a aby jej podporovalo. Proto byla struktura odvozena od typické městské 
blokové zástavby, která centrum obklopuje ze západu a jihu. Jde o strukturu s hladinou zastavění 3-4NP a 
s intenzitou zastavění bloku – 60 - 65%. Je ponechán jeden větší blok u ulice Dukelských hrdinů pro stavbu 
většího rozsahu, ale přesto zůstává požadavek na prostupnost bloku. Do významných uličních prostranství, která 
jsou ve směru východ západ, tedy propojující historické jádro a brownfield je uzavřená stavební čára na hraně 
bloku. Důvodem je jasnost a přehlednost těchto ulic a podpoření jejich významu pevnou uliční frontou. U hlavní 
osy je navíc přidán regulativ pro vlastnost objektů v parteru – výška podlahy nad terénem v místě vstupu. 
V Maďarce jsou vstupy od sebe vzdálené maximálně 50m, respektive na každých 50m jeden vstup. (Příklad: 
hrana bloku má 70m. V této hraně budou umístěny minimálně 2 vstupy do prostor přiléhajících k terénu, které 
budou takového charakteru, že budou umožňovat komerční využití a budou mít podlahu v místě vstupu v rozmezí 
0 až+0,5m nad terénem-viz regulace) 
Další významný prostorový vztah má území „Maďarka“ k ulici Dukelských hrdinů. Toto uliční prostranství by se 
mělo stát významným veřejným městským prostorem – obchodní ulicí s alejemi autobusovými zastávkami, ze 
které se vstupuje do historického jádra města a současně do nově se rozvíjejícího území brownfieldu, u které 
stojí autobusový terminál a je obestavění čtyřpodlažními objekty. Regulace této ulice dovoluje zástavbu 
nesouvislou postavenou na hraně bloku s „obchodním parterem“. Nároží u vjezdu do „Maďarky“ je zpevněné 
uzavřenou stavební čárou. Souvislou uzavřenou stavební čáru na straně „Maďarky“ neumožňuje stávající objekt 
úřadu práce – bývalé hejtmanství. Jde o budovu komponovanou jako samostatně stojící objekt a její jižní fasáda 
má okna a vjezd do vnitřního dvora. Z tohoto důvodu vyžaduje odstup. 
Území „Maďarka“ je na severu ohraničeno svažitými pozemky, na nichž stojí velké vily a významné stavby 
v zahradách podél Huťské ulice. Regulace na navazujících pozemcích umožňuje pokračovat podobným 
charakterem zástavby. Část bloku 51 vymezená oblou opěrnou zdí má výškovou regulaci vyšší (5+1), aby 
umožnila objektu uplatnit se na takto vymezeném pozemku a dosáhnout výšky korunní římsy stávajících 
sousedících vil v zahradách. 
Bloky, které se dotýkají opěrné zdi, mají v úseku cca 20m volnou stavební čáru, aby zůstala otevřena možnost 
pro různá řešení návaznosti nové zástavby na opěrnou zeď. 
Bloky v „Maďarce“ mohou být využity jako jeden pozemek nebo děleny a to ve směru kolmém na hranici 
pozemku (uliční čáru), odůvodněné odchylky jsou přípustné. Podrobně popsáno v Odůvodnění v kapitole 
Regulace.  
Návaznosti uličních prostranství a cest na Vojtěšskou huť 
Území „Maďarka“ propojuje Historické jádro města s bývalou Vojtěšskou hutí. Hlavní spojnici tvoří ulice „Maďarka 
5“ orientovaná na osu rudných zásobníků a na opačnou stranu míří na Poštovní náměstí. Vjíždí se do ní 
úrovňově z ulice Dukelských hrdinů a postupně klesá na rostlý terén. V areálu bývalé Vojtěšské huti pokračuje 
komunikace po pomyslné ose bývalých hutí přes navrhovaná veřejná prostranství brownfieldu. 
Po východní hranici řešeného území, je vedena komunikace propojující Huťskou ulici s Kročehlavskou ulicí. Je 
vedena přes stávající vnitro areálovou komunikaci, která je územním plánu stanovena jako veřejné prostranství 
mezi vilou čp. 1379 a bývalým domem oddechu. Pokračuje po trase vlečky a dále pokračuje mimo řešené území 
Regulačního plánu Kladno-centrum v řešeném území navazujícího regulačního plánu RP2-Koněv. (po hraně 
pozemku firmy Zeolit a dále variantními trasami). 
Dalším vstupem do areálu hutí je komunikace podél bývalé vstupní vrátnice na nároží Divadelní a ulice J. 
Merhauta. Tato cesta prochází jižním cípem řešeného území Regulačního plánu Kladno-centrum a pokračuje do 
bývalé Vojtěšské huti. 
Návaznosti blokové zástavby na Vojtěšskou huť 
Zástavba je v navazujícím území brownfieldu rozvolněnější a její výšková hladina se shoduje s územím 
„Maďarka“ 4NP. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 

 
 

   

- významné stromořadí (jírovce maďaly a javory mléče podél ulice J. Hoffmanna) 
- blok s charakterem solitérní budovy (objekty) v zahradách 

Grafická část Odůvodnění  O3F – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 50) je zařazena na konci textu části „Popis 
významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Území „Maďarka“ 
Regulační plán přebírá funkční využití územního plánu, neupravuje ho a nezpodrobňuje. Tedy regulace je 
připravena jak pro halové objekty, tak pro drobnější strukturu. 
Území „Maďarka“ je specifické svým výškovým uspořádáním. Ve svažitém terénu byla plocha pro velké výrobní 
haly srovnána do roviny a po obvodu zajištěna opěrnou zdí, která u ulice Dukelských hrdinů dosahuje 9m a 
postupně klesá. 
Regulační plán do této plochy vkládá mřížku uličních prostranství, která navazují na okolní strukturu zastavění a 
zajišťují prostupnost území (Kladenská uliční síť je převážně 100-120m/60-80m. Ulice pracovně nazvané 
„Maďarka 1-7“ a náměstí „Maďarka“). 
Hlavní uliční prostor  - „Maďarka 5“ šířky 23m propojuje přes plochu autobusového nádraží Poštovní náměstí a 
Vojtěšskou huť. Je osově orientovaný na rudné zásobníky. Spojuje historické jádro s industriální částí města. 
Otevírá pohled na rudné zásobníky a chladící věže a zpět na historické centrum. Výškově navazuje na ulici 
Dukelských hrdinů a pak postupně klesá. Na rostlý terén sklesá až na náměstí „Maďarka“. Jde o nástupní prostor 
do Vojtěšské huti, kde jsou ponechána vrchní vedení sítí a kde vznikne souvislý pobytový prostor doplněný 
vegetací a vodním prvkem a u kterého je umístěna dominantní osmipodlažní budova, která označuje toto klíčové 
vstupní místo do brownfieldu. 
Další uliční prostranství přebírají šířku ulic, na které navazují (typická ulice v Kladně v blokové zástavbě cca 
14,8m, Divadelní, Ocelárenská, J. Merhauta). 
Ulice „Maďarka 2“ navazuje na ulici J. Merhauta (šířka cca 14,8m) a přes náměstí „Maďarka“ pokračuje v 
zúženém profilu cca 12m na hraně pozemku bývalého domu oddechu do Huťské ulice. Tato ulice je zúžena na 
minimální profil proto, že prochází zahradami, ve kterých jsou vzrostlé stromy. Její šířka umožní prostorové 
uspořádání - obousměrná komunikace s chodníky po obou stranách. Regulační plán neurčuje její výšku na 
terénu, a dává možnost různým úrovňovým řešením od jejího vyzvednutí-tedy plynulého navázání na 
Olbrachtovu ulici až po ponechání ulice na terénu a pomocí schodiště a ramp zajistit průchod do Olbrachtovy 
ulice. 
Ulice „Maďarka 3“ vede po hraně řešeného území. Přebírá tvar trasy vlečky a dále navazuje na dnešní vnitro 
areálovou cestu, která ústí do Huťské ulice. Územní plán jí vymezuje jako veřejné prostranství. Komunikace 
v této ulici propojuje území „Maďarky“ s Huťskou ulicí a dále navazuje v lokalitě Koněv na komunikace ústící do 
Kročehlavské ulice. 
Ulice „Maďarka 4“ vede rovnoběžně s ulicí „Maďarka 5“. Tato ulice má šířku cca 12m. Výškově navazuje na 
pozemek za úřadem práce-bývalé hejtmanství. Jde o uliční prostor, ze kterého je obsloužena část bloku 51 
vymezená oblou opěrnou zdí, která ve svém vrcholu dosahuje výšku 6m a dále umožňuje nový vjezd na 
pozemek Úřadu práce. Bude tak možné odstranit vjezd z ulice Dukelských hrdinů a přistavět nový objekt do uliční 
fronty vedle Úřadu práce. 
Ulice „Maďarka 6“ navazuje na ulici Ocelárenskou (14,8m). Regulační plán neurčuje její výšku na terénu, a dává 
možnost různým úrovňovým řešením od jejího vyzvednutí-tedy plynulého navázání na Ocelárenskou ulici až po 
ponechání ulice na terénu a pomocí schodiště a ramp zajistit průchod do Ocelárenské ulice. 
Ulice „Maďarka 7“ navazuje na Divadelní ulici (14,8m) a pokračuje do území Vojtěšské huti. Prostorově navazuje 
na ulice Divadelní a J. Merhauta. 
Prostupnost blokem 55 znamená propojení pro pěší a cyklisty. Přesné trasování cesty vede navrženo podle 
objektů a prostorového uspořádání a parcelace v bloku 55 (myšleno výškopisně i polohopisně). Například může 
být vedena z výškové úrovně Ocelárenské ulice po střeše přilehlého objektu a postupně sklesat na úroveň ulice 
„Maďarka 5“. 
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Bloky a jejich parcelace – funkční využití umožňuje v území stavět objekty různých měřítek od hal po 
vícepodlažní objekty různých objemů. Součástí zadání je rovněž požadavek navrhnout toto území tak, aby 
navazovalo na historické jádro města a aby jej podporovalo. Proto byla struktura odvozena od typické městské 
blokové zástavby, která centrum obklopuje ze západu a jihu. Jde o strukturu s hladinou zastavění 3-4NP a 
s intenzitou zastavění bloku – 60 - 65%. Je ponechán jeden větší blok u ulice Dukelských hrdinů pro stavbu 
většího rozsahu, ale přesto zůstává požadavek na prostupnost bloku. Do významných uličních prostranství, která 
jsou ve směru východ západ, tedy propojující historické jádro a brownfield je uzavřená stavební čára na hraně 
bloku. Důvodem je jasnost a přehlednost těchto ulic a podpoření jejich významu pevnou uliční frontou. U hlavní 
osy je navíc přidán regulativ pro vlastnost objektů v parteru – výška podlahy nad terénem v místě vstupu. 
V Maďarce jsou vstupy od sebe vzdálené maximálně 50m, respektive na každých 50m jeden vstup. (Příklad: 
hrana bloku má 70m. V této hraně budou umístěny minimálně 2 vstupy do prostor přiléhajících k terénu, které 
budou takového charakteru, že budou umožňovat komerční využití a budou mít podlahu v místě vstupu v rozmezí 
0 až+0,5m nad terénem-viz regulace) 
Další významný prostorový vztah má území „Maďarka“ k ulici Dukelských hrdinů. Toto uliční prostranství by se 
mělo stát významným veřejným městským prostorem – obchodní ulicí s alejemi autobusovými zastávkami, ze 
které se vstupuje do historického jádra města a současně do nově se rozvíjejícího území brownfieldu, u které 
stojí autobusový terminál a je obestavění čtyřpodlažními objekty. Regulace této ulice dovoluje zástavbu 
nesouvislou postavenou na hraně bloku s „obchodním parterem“. Nároží u vjezdu do „Maďarky“ je zpevněné 
uzavřenou stavební čárou. Souvislou uzavřenou stavební čáru na straně „Maďarky“ neumožňuje stávající objekt 
úřadu práce – bývalé hejtmanství. Jde o budovu komponovanou jako samostatně stojící objekt a její jižní fasáda 
má okna a vjezd do vnitřního dvora. Z tohoto důvodu vyžaduje odstup. 
Území „Maďarka“ je na severu ohraničeno svažitými pozemky, na nichž stojí velké vily a významné stavby 
v zahradách podél Huťské ulice. Regulace na navazujících pozemcích umožňuje pokračovat podobným 
charakterem zástavby. Část bloku 51 vymezená oblou opěrnou zdí má výškovou regulaci vyšší (5+1), aby 
umožnila objektu uplatnit se na takto vymezeném pozemku a dosáhnout výšky korunní římsy stávajících 
sousedících vil v zahradách. 
Bloky, které se dotýkají opěrné zdi, mají v úseku cca 20m volnou stavební čáru, aby zůstala otevřena možnost 
pro různá řešení návaznosti nové zástavby na opěrnou zeď. 
Bloky v „Maďarce“ mohou být využity jako jeden pozemek nebo děleny a to ve směru kolmém na hranici 
pozemku (uliční čáru), odůvodněné odchylky jsou přípustné. Podrobně popsáno v Odůvodnění v kapitole 
Regulace.  
Návaznosti uličních prostranství a cest na Vojtěšskou huť 
Území „Maďarka“ propojuje Historické jádro města s bývalou Vojtěšskou hutí. Hlavní spojnici tvoří ulice „Maďarka 
5“ orientovaná na osu rudných zásobníků a na opačnou stranu míří na Poštovní náměstí. Vjíždí se do ní 
úrovňově z ulice Dukelských hrdinů a postupně klesá na rostlý terén. V areálu bývalé Vojtěšské huti pokračuje 
komunikace po pomyslné ose bývalých hutí přes navrhovaná veřejná prostranství brownfieldu. 
Po východní hranici řešeného území, je vedena komunikace propojující Huťskou ulici s Kročehlavskou ulicí. Je 
vedena přes stávající vnitro areálovou komunikaci, která je územním plánu stanovena jako veřejné prostranství 
mezi vilou čp. 1379 a bývalým domem oddechu. Pokračuje po trase vlečky a dále pokračuje mimo řešené území 
Regulačního plánu Kladno-centrum v řešeném území navazujícího regulačního plánu RP2-Koněv. (po hraně 
pozemku firmy Zeolit a dále variantními trasami). 
Dalším vstupem do areálu hutí je komunikace podél bývalé vstupní vrátnice na nároží Divadelní a ulice J. 
Merhauta. Tato cesta prochází jižním cípem řešeného území Regulačního plánu Kladno-centrum a pokračuje do 
bývalé Vojtěšské huti. 
Návaznosti blokové zástavby na Vojtěšskou huť 
Zástavba je v navazujícím území brownfieldu rozvolněnější a její výšková hladina se shoduje s územím 
„Maďarka“ 4NP. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
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- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 
- zachování prostupnosti bloku 55 pro veřejnou pěší a cyklistickou dopravu 

Plánovací smlouva pro celé území „Maďarka“ - doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- vybudování trafostanic v blocích 51, 55, 57 

Podněty pro změnu Územního plánu – doporučujeme zapracovat tyto požadavky: 
- vymezení VPS na soukromých pozemcích navazujících na Huťskou ulici, které ÚP vymezil jako VP (p. č. 

5918/117, 5918/479, 5918/374, k. ú. Kladno 
- vymezení VPS na soukromých pozemcích navazujících na Huťskou ulici, jde o pás široký minimálně12m 

pro realizaci komunikace do území „Maďarka“ (p. č. 5917/1, 5918/384, k. ú. Kladno) 
- vymezení VPS na pozemcích města a soukromých pozemcích navazujících na ulici Divadelní (p. č. 

5918/46, 5918/512, 5918/5, 5918/ 428, k. ú. Kladno) 
- vymezení VPS na soukromích pozemcích navazujících na ulici Ocelárenskou (p. č. 5934, 5932/1, 

5932/8, 5932/7, 5918/58, k. ú. Kladno) 
- revize stávajícího funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM (nyní OM) 

 
Grafická část Odůvodnění  O3G – Zdůvodnění navržené koncepce (Schéma – bloky 51–58) je zařazena na konci textu části 
„Popis významně regulovaných bloků a lokalit s výčtem prvků technické infrastruktury a prvků zelené infrastruktury“. 

Blok 51 
Blok vymezují ulice Dukelských hrdinů, Huťská, „Maďarka 2,4,1,5“. 
Blok vytváří východní frontu s obchodním parterem významného městského uličního prostranství ulice 
Dukelských hrdinů a severní frontu hlavního uličního prostranství rozvojového území „Maďarka“, dále je 
vymezený ulicemi Huťská, „Maďarka 2,4,1“. Blok je tvořený zahradami s vilami a budovou bývalého hejtmanství 
(nyní Úřad práce) a dále nově zastavitelnými pozemky s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 
Pozemek - nároží ulice Dukelských hrdinů a „Maďarka 5“ je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského 
významu. 

- významné stromořadí (lípy velkolisté) 
- významný strom (dub letní) 
- blok s charakterem solitérní budovy (objekty) v zahradách 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- návrh na umístění nové trafostanice  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

- vybudování trafostanice 
Blok 52 
Blok vymezují ulice „Maďarka 2 a 3“, Huťská a náměstí „Maďarka“. 
Blok je tvořený pozemky zahrad se samostatně stojícími objekty, bývalým domem oddechu, halou a drobnými 
stavbami a dále řadou objektů podél ulice „Maďarka 3“. 

- významný strom (jírovec maďal) 
- blok s charakterem solitérní budovy (objekty) v zahradách 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 

 
 

   

- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 
zdůvodněných případech bez redukce 

- rozvodná stanice a trafostanice 
- nadzemní vedení horkovodu  

Blok 53 
Blok vymezují ulice „Maďarka 3“, Huťská ulice a hranice řešeného území vedoucí na hraně svahu podél vlečka v 
areálu bývalé Vojtěšské huti. 

Blok je tvořený pozemky zahrad se samostatně stojícími objekty, vila č. p. 1379 a dvěma zachovalými 
technickými stavbami, intenzivněji zastavěnými pozemky v jižním a východním cípu - vhodné k transformaci. 
Doporučujeme prověřit využití technických objektů na p. č. 5918/188, např. součást poznávací cesty 
brownfieldem po technických památkách, nebo informačního centra apod. 

- blok s charakterem solitérní budovy (objekty) v zahradách 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
Blok 54 
Blok vymezují ulice „Maďarka 5,1,4“ a náměstí „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící severní frontu hlavního uličního prostranství v rozvojovém území „Maďarka“ a 
západní frontu náměstí „Maďarka“ s obchodním parterem a s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 
Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
-  podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Blok 55 
Blok vymezují ulice Dukelských hrdinů, „Maďarka 5, 2, 6“ a hranice řešeného území, která je na hraně opěrné zdi 
ohraničující území „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící východní frontu s obchodním parterem významného městského uličního prostranství 
ulice Dukelských hrdinů a jižní frontu hlavního uličního prostranství rozvojového území „Maďarka“ s hromadným 
parkováním integrovaným v objektu. 
Prostupnost blokem znamená propojení pro pěší a cyklisty. Přesné trasování cesty vede navrženo podle objektů 
a prostorového uspořádání a parcelace v bloku 55 (myšleno výškopisně i polohopisně). Například může být 
vedena z výškové úrovně Ocelárenské ulice po střeše přilehlého objektu a postupně sklesat na úroveň ulice 
„Maďarka 5“. 
Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- návrh na umístění nové trafostanice 
-  navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro 

bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
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- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 
zdůvodněných případech bez redukce 

- rozvodná stanice a trafostanice 
- nadzemní vedení horkovodu  

Blok 53 
Blok vymezují ulice „Maďarka 3“, Huťská ulice a hranice řešeného území vedoucí na hraně svahu podél vlečka v 
areálu bývalé Vojtěšské huti. 

Blok je tvořený pozemky zahrad se samostatně stojícími objekty, vila č. p. 1379 a dvěma zachovalými 
technickými stavbami, intenzivněji zastavěnými pozemky v jižním a východním cípu - vhodné k transformaci. 
Doporučujeme prověřit využití technických objektů na p. č. 5918/188, např. součást poznávací cesty 
brownfieldem po technických památkách, nebo informačního centra apod. 

- blok s charakterem solitérní budovy (objekty) v zahradách 
- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
Blok 54 
Blok vymezují ulice „Maďarka 5,1,4“ a náměstí „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící severní frontu hlavního uličního prostranství v rozvojovém území „Maďarka“ a 
západní frontu náměstí „Maďarka“ s obchodním parterem a s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 
Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
-  podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Blok 55 
Blok vymezují ulice Dukelských hrdinů, „Maďarka 5, 2, 6“ a hranice řešeného území, která je na hraně opěrné zdi 
ohraničující území „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící východní frontu s obchodním parterem významného městského uličního prostranství 
ulice Dukelských hrdinů a jižní frontu hlavního uličního prostranství rozvojového území „Maďarka“ s hromadným 
parkováním integrovaným v objektu. 
Prostupnost blokem znamená propojení pro pěší a cyklisty. Přesné trasování cesty vede navrženo podle objektů 
a prostorového uspořádání a parcelace v bloku 55 (myšleno výškopisně i polohopisně). Například může být 
vedena z výškové úrovně Ocelárenské ulice po střeše přilehlého objektu a postupně sklesat na úroveň ulice 
„Maďarka 5“. 
Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- návrh na umístění nové trafostanice 
-  navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro 

bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
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- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

-  podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 
mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

- vybudování trafostanice 
Blok 56 
Blok vymezují ulice „Maďarka 2,5,3,6“ a náměstí „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící jihozápadní frontu náměstí „Maďarka“ a jižní frontu hlavního uličního prostranství 
rozvojového území „Maďarka“ s hromadným parkováním integrovaným v objektu. U náměstí je umístěna 
dominanta – osmipodlažní objekt. 
Pozemek pro osmipodlažní dominantu u páteřní ulice „Maďarka 5“ označující náměstí a vstupní bod do bývalé 
Vojtěšské huti. Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Blok 57 
Blok vymezují ulice „Maďarka 6, 2 a 7“ a hranice řešeného území, která je na hraně opěrné zdi ohraničující území 
„Maďarka“. 
Nově vymezený blok s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- návrh na umístění nové trafostanice  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

- vybudování trafostanice 
Blok 58 
Blok vymezují ulice „Maďarka 2, 6, 3 a 7“. 
Nově vymezený s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

  

 
 

   

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 
mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Popis významně regulovaných uličních prostranství s výčtem prvků technické infrastruktury a 
výčtem prvků zelené infrastruktury (dopravní režim, komunikace jsou v části dopravní 
infrastruktura, technické vybavení je v části technická infrastruktura) 
náměstí Svobody 

- významný městský prostor bude uzavřen severní uliční frontou (blok 1) a novým nárožním objektem 
(blok 7) na východě u vstupu do třídy T. G. Masaryka. 

- úpravy profilu ulice Čs. armády umožní rozšíření chodníků podél fasád, které naváží na pěší zónu, 
zkrácení přechodů a středového vložení stromořadí (projekt ing. arch. Cach 2016) 

Úpravu náměstí Svobody bude řešit podrobnější dokumentace v detailu; doporučujeme uplatnit tyto 
požadavky: 
- v ose Kleinerovy ulice je v prostoru náměstí Svobody umístěny socha označující významné místo 

(zalomení) hlavního městského bulváru (ze Sítné do Rozdělova) 
- před domy čp. 1501 a 1463 je na nově upravené ploše, která navazuje na pěší zónu umístěn vodní 

prvek, který je součástí řady prvků umísťovaných podél ulice Čs. Armády, T. G. Masaryka až do 
„Maďarky“ (tento návrh vychází z vítězného návrhu soutěže na pěší zónu 2016) 

- na náměstí je několik autobusových zastávek, k jejichž přístřeškům jsou nebo budou přidány drobné 
obchodní prostory. Pro čekající na zastávce bude rovněž sloužit podloubí nově postavených domů 

- v prostoru parku je umístěna socha, která doplňuje kompozici parku. Může být doplněna i vodním 
prvkem, jak to požadoval předchozí ÚPZ 

- křižovatka ulic Kleinerova Čs. armády a Pod Zámkem je světelně řízená 
- na náměstí Svobody je uvažováno s výstupem ze zastávky Kladno centrum připravované železniční 

dráhy 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4A) 
- významné stromořadí (1 linie lip na jižním okraji), významné stromořadí (1 linie lip na východním okraji) - 

zachovat 
- významné stromořadí – návrh (2 linie u parkoviště) 

ulice Čs. armády 
- hlavní osa Rozdělovského sídliště vstupuje do náměstí Svobody ze západu. Je nově upravována jako 

městský bulvár s alejemi, obousměrnou vozovkou s integrovanými cyklistickými stezkami (projekt ing. 
arch. Cach 2016) 

- šířka ulice v městské zástavbě blokové a volné je 45m 
- podél severní hrany vede krytý chodník, na který na náměstí Svobody navazuje podloubí nových domů 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4A) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice Jana Palacha 
- šířka ulice v blokové zástavbě je cca 19m 
Při případných úpravách prostorového uspořádání doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice navazuje na prostorové uspořádání na náměstí E. Beneše 
- významné stromořadí (2 linie lip) - zachovat 

nám. Edvarda Beneše 
- významný městský prostor jasně vymezený stávajícími budovami, mezi nimiž je budova okresního 

soudu a školy a řadové městské domy s obchodním parterem 
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- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

-  podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 
mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

- vybudování trafostanice 
Blok 56 
Blok vymezují ulice „Maďarka 2,5,3,6“ a náměstí „Maďarka“. 
Nově vymezený blok tvořící jihozápadní frontu náměstí „Maďarka“ a jižní frontu hlavního uličního prostranství 
rozvojového území „Maďarka“ s hromadným parkováním integrovaným v objektu. U náměstí je umístěna 
dominanta – osmipodlažní objekt. 
Pozemek pro osmipodlažní dominantu u páteřní ulice „Maďarka 5“ označující náměstí a vstupní bod do bývalé 
Vojtěšské huti. Pozemek je vhodný pro stavbu městského nebo nadměstského významu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Blok 57 
Blok vymezují ulice „Maďarka 6, 2 a 7“ a hranice řešeného území, která je na hraně opěrné zdi ohraničující území 
„Maďarka“. 
Nově vymezený blok s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce 
- návrh na umístění nové trafostanice  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 
- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 

dopravní a technické infrastruktury do majetku města 
- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 

mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

- vybudování trafostanice 
Blok 58 
Blok vymezují ulice „Maďarka 2, 6, 3 a 7“. 
Nově vymezený s hromadným parkováním integrovaným v objektu. 

- dešťové a splaškové vody odvádět samostatnými přípojkami z pozemku 
- max. hodnota redukovaného odtoku dešťových vod 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy pozemku, ve 

zdůvodněných případech bez redukce  
- navýšení parkovacích stání o 15%. Z požadavku jsou vyloučeny stavby a jejich části určené pro bydlení. 

  

 
 

   

Podmínkou pro zastavění tohoto bloku je plánovací smlouva - doporučujeme uplatnit tento požadavek: 

- vybudování veřejné infrastruktury a převod pozemků veřejných prostranství a na nich se nacházející 
dopravní a technické infrastruktury do majetku města 

- podmínkou výstavby v území je realizace dopravního propojení pro všechny druhy pozemní dopravy 
mezi ulicemi Dukelských hrdinů  a ulice Huťská nebo Dukelských hrdinů a  jihovýchodním směrem do 
Kročehlavské ulice přes území Maďarky 

Popis významně regulovaných uličních prostranství s výčtem prvků technické infrastruktury a 
výčtem prvků zelené infrastruktury (dopravní režim, komunikace jsou v části dopravní 
infrastruktura, technické vybavení je v části technická infrastruktura) 
náměstí Svobody 

- významný městský prostor bude uzavřen severní uliční frontou (blok 1) a novým nárožním objektem 
(blok 7) na východě u vstupu do třídy T. G. Masaryka. 

- úpravy profilu ulice Čs. armády umožní rozšíření chodníků podél fasád, které naváží na pěší zónu, 
zkrácení přechodů a středového vložení stromořadí (projekt ing. arch. Cach 2016) 

Úpravu náměstí Svobody bude řešit podrobnější dokumentace v detailu; doporučujeme uplatnit tyto 
požadavky: 
- v ose Kleinerovy ulice je v prostoru náměstí Svobody umístěny socha označující významné místo 

(zalomení) hlavního městského bulváru (ze Sítné do Rozdělova) 
- před domy čp. 1501 a 1463 je na nově upravené ploše, která navazuje na pěší zónu umístěn vodní 

prvek, který je součástí řady prvků umísťovaných podél ulice Čs. Armády, T. G. Masaryka až do 
„Maďarky“ (tento návrh vychází z vítězného návrhu soutěže na pěší zónu 2016) 

- na náměstí je několik autobusových zastávek, k jejichž přístřeškům jsou nebo budou přidány drobné 
obchodní prostory. Pro čekající na zastávce bude rovněž sloužit podloubí nově postavených domů 

- v prostoru parku je umístěna socha, která doplňuje kompozici parku. Může být doplněna i vodním 
prvkem, jak to požadoval předchozí ÚPZ 

- křižovatka ulic Kleinerova Čs. armády a Pod Zámkem je světelně řízená 
- na náměstí Svobody je uvažováno s výstupem ze zastávky Kladno centrum připravované železniční 

dráhy 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4A) 
- významné stromořadí (1 linie lip na jižním okraji), významné stromořadí (1 linie lip na východním okraji) - 

zachovat 
- významné stromořadí – návrh (2 linie u parkoviště) 

ulice Čs. armády 
- hlavní osa Rozdělovského sídliště vstupuje do náměstí Svobody ze západu. Je nově upravována jako 

městský bulvár s alejemi, obousměrnou vozovkou s integrovanými cyklistickými stezkami (projekt ing. 
arch. Cach 2016) 

- šířka ulice v městské zástavbě blokové a volné je 45m 
- podél severní hrany vede krytý chodník, na který na náměstí Svobody navazuje podloubí nových domů 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4A) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice Jana Palacha 
- šířka ulice v blokové zástavbě je cca 19m 
Při případných úpravách prostorového uspořádání doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice navazuje na prostorové uspořádání na náměstí E. Beneše 
- významné stromořadí (2 linie lip) - zachovat 

nám. Edvarda Beneše 
- významný městský prostor jasně vymezený stávajícími budovami, mezi nimiž je budova okresního 

soudu a školy a řadové městské domy s obchodním parterem 
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Náměstí bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- v prostoru náměstí je umístěna souvislá pobytová plocha o výměře 1000m2 určená převážně pro pohyb 

chodců, na níž je umístěna socha, dále zde je možné umístit vegetaci a městský mobiliář 
- požadavkem na řešení tohoto prostranství je významná potřeba na dopravu v klidu, kterou generují 

budovy, kolem náměstí, které neumožňují parkování na vlastním pozemku 
- dalším požadavkem je vyhrazené parkovací místo pro zaparkování vozidla vězeňské služby 
- významné stromořadí (2 linie lip) - zachovat 

ulice Kleinerova 
- významný městský prostor, který navazuje na ulici C. Boudy. Je součástí městského bulváru, který 

propojuje městské čtvrti 
Prostorové uspořádání ulice a detaily bude řešit podrobnější projekt; požadavky: 
- ulice v blokové zástavbě široká cca 22m 
- u bloku 9 je předpokládaný druhý výstup ze zastávky Kladno - centrum připravované železniční dráhy 
- v Kleinerově ulici jsou zastávky autobusů a to městské dopravy a linkových autobusů, označeny 

plovoucími značkami, v případě realizace výstupu z dráhy budou posunuty k bloku 9 
- možné prostorové uspořádání ilustruje řez A, který je součástí Odůvodnění (O5A)  
- další příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4B) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie) 

ulice Cyrila Boudy 
- významný městský prostor, který navazuje na ulici Kleinerova a J. Kociána. Je součástí městského 

bulváru, který propojuje městské čtvrti 
- šířka ulice v blokové zástavbě široká cca 22m 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice T. G. Masaryka 
- městská obchodní ulice bývalé korso, hlavní páteř historického jádra města 
- ulice propojuje dvě nejvýznamnější prostranství ve městě – náměstí Svoboda a náměstí Starosty Pavla 
- ulice proměnné šířky cca 7 až 21m v rostlé zástavbě městských řadových domů a významných budov, a 

s rozšířením pro kapli sv. Floriána  -  Floriánské náměstí 
- v ulici je navržena dlažba v jedné úrovni, režim pěší zóna a umístění dvou vodních prvků.  
Detailní řešení uličního prostoru bude řešit podrobnější projekt, který naváže na výsledky soutěže na pěší 
zónu (proběhla v roce 2016); doporučujeme uplatnit tyto požadavky, které vycházejí z vítězného návrhu a 
doporučení poroty: 
- bude doplněna městským mobiliářem, vegetací 
- důraz je kladen na kultivaci reklamy, minimalizace reklam, které vytvářejí barieru fyzickou a či optickou, 

reklama na objektech bude umísťována s ohledem na architektonické členění fasád domů 
- možné prostorové uspořádání ilustruje řez C, který je součástí Odůvodnění (O5C) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie před Sokolem) 

ulice Vašatova 
- ulice v blokové zástavbě široká cca 14,8m až 16m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- doplněné významné stromořadí je v úseku podél panelových domů a městských řadových domů 

s obchodním parterem 
- stávající stav zužující chodníky na minimum ve prospěch parkování je nezbytné upravit. Chodníky 

rozšířit, výsadbou stromořadí docílit zlepšení mikroklimatu v uličním prostranství a doplnit městský 
mobiliář 

- před vstupem do základní školy umístit rozptylovou plochu o výměře cca 120m2, protože je nezbytné 
vytvořit bezpečný prostor pro děti čekající před školou. Příklad prostorového uspořádání je součástí 
Odůvodnění (O4B),   

- významné stromořadí – návrh (1 linie) 
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ulice Tyršova 
- krátká boční ulice na délku dvou bloků široká cca 14,8m a 19,3 -20m 
- ulice je rozšířena z důvodů, které jsou popsané v Odůvodnění v popisu bloku 9 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- doplnit stromořadí, rozšíření chodníků, které umožní pohodlný pohyb chodců, parkovací stání 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4B) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice Poděbradova 
- boční ulice na délku dvou bloků v historické zástavbě široká cca 12m a mezi řadovými městskými domy 

a panelovými domy s obchodním parterem cca 20m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- stávající stav zužující chodníky na minimum ve prospěch parkování je nezbytné upravit. Chodníky 

rozšířit (aby bylo dosaženo alespoň minimálního průchozího prostoru, jak uvádí Výrok ve výkladu 
pojmů), výsadbou stromořadí docílit zlepšení mikroklimatu v uličním prostranství a doplnit městský 
mobiliář 

- významné stromořadí – návrh (1 linie) 

ulice Váňova 
- ulice blokové zástavbě ve stopě historické cesty novodobě obestavěná panelovými domy a budovami 

úřadů 
- šířka ulice je cca 25,5m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- podél severní fronty domů rozšířit chodníky a umožnit tak plynulý pohyb chodců, výsadbou stromořadí 

docílit zlepšení mikroklimatu v uličním prostranství a doplnit městský mobiliář 
- možné prostorové uspořádání ilustruje řez B, který je součástí Odůvodnění (O5B) 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4B) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie) 

ulice Osvobozených politických vězňů 
- krátká boční ulice podél dvou bloků v severní části v rostlé struktuře, jižní část významně rozšířena při 

novodobé dostavbě 
- šířka ulice je cca 12m a 37,8m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- rozšíření chodníků především podél východní uliční fronty, vybavení mobiliářem 
- výsadbou stromořadí docílit zlepšení mikroklimatu v uličním prostranství a doplnit městský mobiliář 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice Suchardova 
- krátká boční ulice podél jednoho bloku široká cca 13m 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími místy-stabilizovaná 
- významné stromořadí (2 linie javoru mléče – kulovitá forma) - zachovat, případně doplnit 

ulice Ctiborova 
- boční ulice vycházející z rostlé struktury mající návaznost přes náměstí K. Wittgensteina mezi 

panelovými domy na blokovou zástavbu mezi obchodním domem a obytnými domy 
- šířka ulice je cca 12,8m 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími místy - stabilizovaná 
- prostorové uspořádání ilustruje řez E, který je součástí Odůvodnění (O5E) 
- významné stromořadí (2 linie javoru mléče – kulovitá forma) – zachovat případně doplnit 
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ulice Floriánská 
- boční ulice vycházející z Floriánského náměstí v délce dvou bloků rostlé struktury 
- šířka ulice cca 13,2m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími místy a doplněným stromořadím 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4C) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie, s možností využití stávajícího 1 ks javoru mléče a 2 ks trnovníku 

akátu) 

náměstí K. Wittgensteina 
- náměstí K. Wittgensteina zahrnuje blok 22 a přilehlé ulice V. Rabase, L. Janáčka a M. Švabinského 
- v bloku 22 je kromě parku Trilobit a velkého parku s významným stromořadím regulačním plánem 

navrženo výhledové stání podzemních garáží v jihozápadní části bloku 
- současný územní plán neumožňuje tento prostor zastavět, protože jej vymezuje v ploše bloku jako 

veřejnou zeleň. Z hlediska struktury zastavění a měřítka veřejných prostranství by bylo vhodné do středu 
prostranství blok. Proto dáváme podnět ke změně Územního plánu, respektive ke změně způsobu 
využití p. č. 6440/125, 6440/127, 6440/128  6440/129 mezi Ctiborovou ulicí a ulicí před finančním 
úřadem včetně z VZ na SM. 

- možné prostorové uspořádání ulice L. Janáčka ilustruje řez č. 4, který je součástí Odůvodnění (O5D) 
náměstí Poštovní 

- náměstí na důležitých prostorových osách propojujících náměstí Starosty Pavla přes ulici plk. Stříbrného 
a dále přes blok 43, ulici „Maďarka 5“ a brownfield 

Prostorové uspořádání náměstí bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- návrh bude navazovat na závěry soutěže na pěší zónu (2016), kam bylo Poštovní náměstí zahrnuto 
- náměstí bude vydlážděné v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími stáními 
- přejezdové prahy do ulic I. Olbrachta a Dr. Vrbenského 
- na náměstí bude umístěna souvislá pobytová plocha o minimální ploše 250m2, kde bude umístěn vodní 

prvek, mohou zde být i vegetační prvky a mobiliář 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4D) 

ulice Zádušní 
- ulice procházející podél zámeckých zahrad z náměstí Starosty Pavla do ulice Pod Zámkem 
- obestavění tohoto uličního prostranství je závislé na změně Územního plánu a těmito změnami 

také souvisí požadavky na prostorové uspořádání ulice 
- související plocha uličního prostranství navazující na samotnou ulici je nyní zčásti využívána jako 

parkoviště se zbytkem stromů z ovocné zahrady a jako park s dětským hřištěm 
- souvislou pobytovou plochou o výměře1000m2 ve výkrese Veřejných prostranství se rozumí park 

s dětským hřištěm 
- v ulici je navržena obousměrná komunikace a autobusová zastávka 
- velmi významný strom (jasan ztepilý) 

náměstí Starosty Pavla 
- hlavní náměstí s radnicí, významnými budovami a kostelem Nanebevzetí P. Marie 
- náměstí bude nově uzavřeno objektem za kostelem (blok 24) 
- na náměstí je souvislá pobytová plocha, na níž stojí Mariánský sloup, navrhujeme doplnit sochou (je 

v prostorovém vztahu s kostelem a Mariánským sloupem) 
- pobytová plocha o výměře 3000m2 umožňuje různé využití od konání trhů, přes koncerty a další aktivity 

spojené s různými slavnostmi, svátky, oslavami a dalšími činnostmi 
- podél fasád jsou dostatečně široké chodníky lemované stromořadími, komunikací s možností parkování 
- na náměstí je umístěna autobusová zastávka 
- náměstí doplněno městským mobiliářem, vegetací 
- důraz je kladen na kultivaci reklamy, minimalizaci reklam, které vytvářejí barieru fyzickou a či optickou 



Návrh 67

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

ulice Floriánská 
- boční ulice vycházející z Floriánského náměstí v délce dvou bloků rostlé struktury 
- šířka ulice cca 13,2m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími místy a doplněným stromořadím 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4C) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie, s možností využití stávajícího 1 ks javoru mléče a 2 ks trnovníku 

akátu) 

náměstí K. Wittgensteina 
- náměstí K. Wittgensteina zahrnuje blok 22 a přilehlé ulice V. Rabase, L. Janáčka a M. Švabinského 
- v bloku 22 je kromě parku Trilobit a velkého parku s významným stromořadím regulačním plánem 

navrženo výhledové stání podzemních garáží v jihozápadní části bloku 
- současný územní plán neumožňuje tento prostor zastavět, protože jej vymezuje v ploše bloku jako 

veřejnou zeleň. Z hlediska struktury zastavění a měřítka veřejných prostranství by bylo vhodné do středu 
prostranství blok. Proto dáváme podnět ke změně Územního plánu, respektive ke změně způsobu 
využití p. č. 6440/125, 6440/127, 6440/128  6440/129 mezi Ctiborovou ulicí a ulicí před finančním 
úřadem včetně z VZ na SM. 

- možné prostorové uspořádání ulice L. Janáčka ilustruje řez č. 4, který je součástí Odůvodnění (O5D) 
náměstí Poštovní 

- náměstí na důležitých prostorových osách propojujících náměstí Starosty Pavla přes ulici plk. Stříbrného 
a dále přes blok 43, ulici „Maďarka 5“ a brownfield 

Prostorové uspořádání náměstí bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- návrh bude navazovat na závěry soutěže na pěší zónu (2016), kam bylo Poštovní náměstí zahrnuto 
- náměstí bude vydlážděné v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími stáními 
- přejezdové prahy do ulic I. Olbrachta a Dr. Vrbenského 
- na náměstí bude umístěna souvislá pobytová plocha o minimální ploše 250m2, kde bude umístěn vodní 

prvek, mohou zde být i vegetační prvky a mobiliář 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4D) 

ulice Zádušní 
- ulice procházející podél zámeckých zahrad z náměstí Starosty Pavla do ulice Pod Zámkem 
- obestavění tohoto uličního prostranství je závislé na změně Územního plánu a těmito změnami 

také souvisí požadavky na prostorové uspořádání ulice 
- související plocha uličního prostranství navazující na samotnou ulici je nyní zčásti využívána jako 

parkoviště se zbytkem stromů z ovocné zahrady a jako park s dětským hřištěm 
- souvislou pobytovou plochou o výměře1000m2 ve výkrese Veřejných prostranství se rozumí park 

s dětským hřištěm 
- v ulici je navržena obousměrná komunikace a autobusová zastávka 
- velmi významný strom (jasan ztepilý) 

náměstí Starosty Pavla 
- hlavní náměstí s radnicí, významnými budovami a kostelem Nanebevzetí P. Marie 
- náměstí bude nově uzavřeno objektem za kostelem (blok 24) 
- na náměstí je souvislá pobytová plocha, na níž stojí Mariánský sloup, navrhujeme doplnit sochou (je 

v prostorovém vztahu s kostelem a Mariánským sloupem) 
- pobytová plocha o výměře 3000m2 umožňuje různé využití od konání trhů, přes koncerty a další aktivity 

spojené s různými slavnostmi, svátky, oslavami a dalšími činnostmi 
- podél fasád jsou dostatečně široké chodníky lemované stromořadími, komunikací s možností parkování 
- na náměstí je umístěna autobusová zastávka 
- náměstí doplněno městským mobiliářem, vegetací 
- důraz je kladen na kultivaci reklamy, minimalizaci reklam, které vytvářejí barieru fyzickou a či optickou 

 
 

   

- významné stromořadí (více než 30 ks lip srdčitých, většinou v 1 linii) 

ulice „Radniční“ 
- krátká boční slepá ulice mezi nově navrženou zástavbou doplňující bloky 39 a 40 
- šířka ulice je cca 14m, v koncové části je rozšířena v délce 41 m na 22m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vyznačenými parkovacími místy a s novým stromořadím 
- z ulice se vjíždí a vyjíždí do garáží magistrátu ve vnitrobloku magistrátu 
- řešení rozšířené část ulice umožní plynulou návaznost na pěší průchody do Slánské a na cestu ve stráni 

v ulici Dukelských hrdinů 
- možné řešení ilustruje prostorová studie, která je u popisu bloku 39 a 40 v Odůvodnění (O4E) 
- významné stromořadí – návrh (1linie) 
- významný strom – návrh (na nároží ulic Slánské a „Radniční“) - doplňuje a zvýrazňuje štítovou polohu 

stávajícího domu, kolem kterého se větví Slánská a „Radniční“ ulice 
- asanace navážky na základě podrobného projektu zhotoveného rovněž pro blok 39 a 40 (jedná se o 

částečné odtěžení navážky). Podrobně popsáno ve Výroku a Odůvodnění v kapitole Asanace, pozemky 
jsou vyznačeny ve výkrese N2. 

ulice Slánská 
- Slánská ulice má dvě části - první část ulice vychází z náměstí Starosty Pavla a pokračuje po ulici 

Dukelských hrdinů, druhá část pokračuje mezi bloky 47, 48, 49 a 50 až do ulice Pod Zámkem. Má 
návaznost do Tuchorazi – dnes už pouze pěší. 

- nově regulovaný uliční prostor v úseku u náměstí Starosty Pavla, který je ve stopě bývalé Slánské ulice 
zbourané během stavby ulice Pod Zámkem a jejího nájezdu do ulice Dukelských hrdinů 

- uliční prostor postupně klesá po svahu a zatáčí se. V místě ohybu je rozšířený a vytváří malé 
prostranství, ve kterém se uplatňují štítové stěny nových domů a kam je umístěn vodní prvek 

- šířka ulice je proměnná – v místě vjezdu z náměstí cca 5m v nejširším místě cca 22m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- ulice dlážděná v jedné úrovni s vjezdy na přilehlé pozemky, v ulici je umístěn vodní prvek odpovídající 

měřítku uličního prostranství (např. pítko, malá kašna) 
- možné řešení ilustruje prostorová studie, která je u popisu bloku 39 a 40 v Odůvodnění (O4E) 
- druhá část Slánské ulice je stabilizovaný veřejný prostor s obousměrnou komunikací, chodníky podél 

vozovky, které navazují na přechody přes ulice Dukelských hrdinů a Pod Zámkem a na nové propojení 
do Tuchoraze  

- významné stromořadí (1 linie bříz bělokorých) 

ulice Dukelských hrdinů 
- významný městský prostor navazující na ulici Gen. Klapálka a na nově urbanizovanou ulici v Tuchorazi 

vedoucí do Švermova kolem hřbitova 
- šířka ulice je cca 29m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem (PUDIS, Kladno – rekonstrukce silnice II/118 
z 11/2015); doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- uliční prostor s městským bulvárem, který je obestavěný budovami městského a nadměstského 

významu 
- z ulice je vjezd do terminálu hromadné dopravy a do nově se rozvíjející území „Maďarka“ 
- v ulici je komunikace II. Třídy II/118-obousměrná s chráněnými cyklostezkami, křížení ulice Dukelských 

hrdinů ulicemi Huťskou, „Maďarka 5“ a gen. Klapálka je řešené světelně řízenými křižovatkami 
- je kladen důraz na pěší dopravu a to jak na dostatečně široké chodníky podél fasád, obzvláště 

s obchodním parterem a u autobusových zastávek, tak na bezpečné přechody 
- vjezd na pozemek Úřadu práce bude zrušen a bude nahrazen „zadním“ vjezdem z území „Maďarka“- 

ulice „Maďarka 4“ 
- bude doplněn chodník podél bloku 47, který propojí Slánskou ulici s novým chodníkem v Tuchorazi 
- uliční prostranství bude doplněno městským mobiliářem 
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- možné prostorové uspořádání ulice ilustruje řez F, který je součástí Odůvodnění (O5F) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie, s možností využití stávajících 2 ks hlohu, naopak využití 

stávajících 3 ks lip srdčitých pro jejich špatný stav nereálné) 

ulice Huťská 
- ulice navazuje na Hajnovu ulici vycházející z náměstí Starosty Pavla a pokračuje mezi poliklinikou a 

Úřadem práce dále mezi domy v zahradách, následně mezi továrnami do Dubské ulice 
- šířka ulice je cca 22m 
Prostorové uspořádání ulice bude řešeno podrobným projektem; doporučujeme uplatnit tyto požadavky: 
- nové napojení dvou ulic z území „Maďarka“ v místech stávajících vjezdů na pozemky – ulice „Maďarka 

2“ a „Maďarka 3“ 
- napojení cyklostezky vedoucí z bývalé Vojtěšské huti po tělese vlečky mezi pozemky 5918/109 a 

5918/298 
- významné stromořadí (2 dlouhé linie, místy přerušené, dominantně zastoupen trnovník akát, významně 

javor mléč) 

ulice „Maďarka 1“ 
- nová boční ulice široká cca 12m 
- propojuje ulice „Maďarka 4 a 5“ 
- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“ 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 

ulice „Maďarka 2“ 
- nová ulice zajišťující napojení území „Maďarka“ z Huťské ulice 
- šířka ulice v severní části cca 12m a od náměstí „Maďarka“ je šířka cca 14,8m 
- křížení s vrchním vedením teplovodu - ponechat a opravit konstrukci a natřít, případně upravit výšku na 

průjezdný prostor 
- před realizací ulice provést zaměření altánu Poldiny (Leopoldy Wittgensteinové) – podrobně popsáno 

v Odůvodnění u bloku 52. Objekt byl z velké části poškozený navážkami a následným statickým 
zajištěním a úpravami. Stále je patrný charakter stavby, dispozice i a zčásti jsou zachovalé i konstrukční 
detaily. Nejde o architektonicky zásadně významnou stavbu, ale je to jedna z intaktních dochovaných 
staveb dokladující životní styl, řemeslnou dovednost doby vzniku mající kontext k historickému vývoji 
města. Jde o jednopodlažní objekt s cihelnou podezdívkou. Obvodový plášť je kombinovaný – omítané 
cihelné stěny a dřevěná konstrukce částečně prosklená a částečně vyzděná režnými cihlami. Střecha je 
pultová s malým vikýřem nad střední částí. 

- Stávající stav altánu – 08/2016 



Návrh 69
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Stávající stav altánu s bočními přístavbami – 08/2016 
 

- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“ 
- možné prostorové uspořádání ilustruje řez H, který je součástí Odůvodnění (O5H) 
- další příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie v jižní části ulice) 
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ulice „Maďarka 3“ 
- nová ulice zajišťující propojení území „Maďarka“ z Huťské ulice do území bývalé Vojtěšské huti a 

návazností na Kročehlavskou ulici 
- šířka ulice je cca 13,7m až 15,5m 
- na náměstí „Maďarka“ křížení s vrchním vedením teplovodu-ponechat a opravit konstrukci a natřít, 

případně upravit výšku na průjezdný prostor 
- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“ 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 
- významné stromořadí – návrh (1 linie v jižní části ulice) 

náměstí „Maďarka“ 

- nové uliční prostranství se souvislou pobytovou plochou o výměře 1000m2 pro převážně pěší provoz 
kde bude podle podrobnějšího projektu umístěna vegetace, vodní prvek, městský mobiliář apod. 

- v prostoru se uplatňuje ponechané stávající vrchní vedení teplovodu, které bude pouze vyspraveno a 
natřeno 

- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“  
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 

ulice „Maďarka 4“ 
- nová boční slepá ulice široká cca 12m 
- u ústí do ulice „Maďarka 2“ křížení s vrchním vedením teplovodu 
- výškově řešit tak, aby byl zajištěn vjezd na pozemek Úřadu práce 
- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků -území „Maďarka“ 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 

ulice „Maďarka 5“ 
- nová hlavní páteřní ulice široká cca 23m navazující na Poštovní náměstí přes průchod blokem 43 

propojuje historické jádro a bývalou Vojtěšskou hutí 
- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“ 
- možné prostorové uspořádání ilustruje řez G, který je součástí Odůvodnění (O5G) 
- další příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice „Maďarka 6“ 
- nová boční ulice široká cca 14,8m navazující na Ocelárenskou ulici 
- podrobný popis je v Odůvodnění v popisu bloků - území „Maďarka“ 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 
- významné stromořadí – návrh (2 linie) 

ulice „Maďarka 7“ 
- nová ulice široká cca 14,8m navazující na Divadelní ulici, která je jedním ze vstupních míst do 

brownfieldu 
- podrobný popis je v Odůvodnění popisu bloků -  „Maďarka“ 
- příklad prostorového uspořádání je součástí Odůvodnění (O4G) 
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1 0 10 603 0 2 760 2 760  0 2 542 2 542  0 0 0  0 0 0  0 5 302 5 302 
2 62 121 0 0 0  62 121 59  195  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
3 9 573 13 916 1 183 1 526 343  129  2 567 3 047 480  119  0 0 0  0 0 0  5 822 9 343 3 521  160 
4 9 514 14 346 1 222 1 266 44  104  3 140 4 311 1 171  137  0 0 0  0 0 0  5 152 8 769 3 618  170 
5 6 238 14 411 0 0 0  1 957 3 604 1 647  184  0 0 0  0 0 0  4 281 10 807 6 526  252 
6 8 487 16 041 2 923 4 550 1 627  156  448 919 471  205  0 0 0  0 0 0  5 116 10 572 5 457  207 
7 1 097 4 082 0 0 0  490 2 188 1 698  447  0 0 0  0 0 0  607 1 894 1 287  312 
8 7 812 10 909 0 0 0  528 979 451  185  4 723 5 384 661  114  1 858 1 858 0  100  702 2 688 1 985  383 
9 5 639 16 089 0 3 816 3 816  5 639 7 291 1 652  129  0 0 0  0 0 0  0 4 982 4 983 
10 7 000 7 177 0 0 0  0 177 177  0 0 0  7 000 7 000 0  100  0 0 0 
11 4 733 7 967 1 723 3 054 1 331  177  1 161 2 406 1 244  207  0 0 0  0 0 0  1 849 2 508 658  136 
12 2 658 4 562 0 0 0  431 1 633 1 202  379  0 0 0  0 0 0  2 227 2 930 703  132 
13 12 946 17 799 0 0 0  3 302 5 443 2 142  165  0 0 0  0 0 0  9 644 12 356 2 712  128 
14 7 756 10 854 0 0 0  1 999 2 897 898  145  0 0 0  0 0 0  5 757 7 957 2 201  138 
15 5 306 8 663 0 0 0  1 841 2 256 415  123  0 0 0  0 0 0  3 465 6 407 2 943  185 
16 6 398 7 000 0 0 0  2 000 2 000 0  100  0 0 0  0 0 0  4 398 5 000 602  114 
17 5 485 12 101 0 0 0  1 616 3 660 2 044  226  0 0 0  0 0 0  3 869 8 441 4 573  218 
18 28 948 30 279 0 0 0  1 871 7 049 5 178  377  0 0 0  0 0 0  27 077 23 230 ‐3 847  86 
19 4 708 6 819 0 0 0  389 1 685 1 296  433  0 0 0  0 0 0  4 319 5 135 816  119 
20 14 157 20 581 0 0 0  935 3 602 2 667  385  0 0 0  0 0 0  13 222 16 979 3 757  128 
21 15 058 16 990 9 552 9 673 121  101  428 3 369 2 941  787  0 0 0  0 0 0  5 078 3 948 ‐1 130  78 
22 71 314 0 0 0  71 314 243  442  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
23 65 663 67 026 0 0 0  2 081 3 400 1 319  163  0 0 0  0 0 0  63 582 63 626 44  100 
24 10 340 17 382 517 1 265 748  245  989 1 619 630  164  1 322 1 322 0  100  3 967 3 967 0  100  3 544 9 208 5 664  260 
25 20 844 22 694 4 449 5 399 950  121  2 592 5 602 3 010  216  0 0 0  5 163 5 163 0  100  8 640 6 530 ‐2 110  76 
26 13 592 23 584 0 0 0  4 890 10 147 5 258  208  1 199 1 199 0  100  0 0 0  7 503 12 238 4 735  163 
27 228 228 0 0 0  0 0 0  228 228 0  100  0 0 0  0 0 0 
28 7 134 8 284 0 0 0  1 709 2 226 517  130  0 0 0  0 0 0  5 425 6 058 633  112 
29 3 683 5 590 0 0 0  804 1 597 793  199  0 0 0  0 0 0  2 879 3 993 1 114  139 
30 3 859 5 418 0 0 0  1 260 1 791 531  142  0 0 0  0 0 0  2 599 3 627 1 029  140 
31 6 823 8 641 363 0 ‐363  ‐100  1 580 3 042 1 462  193  0 0 0  0 0 0  4 879 5 599 720  115 
32 4 212 4 876 0 0 0  1 280 1 393 113  109  0 0 0  0 0 0  2 932 3 483 551  119 
33 5 256 6 049 0 0 0  1 935 2 086 151  108  0 0 0  0 0 0  3 321 3 963 642  119 
34 6 061 7 058 0 0 0  1 357 2 310 953  170  0 0 0  0 0 0  4 703 4 748 45  101 
35 235 9 469 0 0 0  89 4 083 3 994  4 564  0 0 0  0 0 0  146 5 386 5 240  3 701 
36 6 281 11 851 0 0 0  1 802 4 320 2 518  240  0 0 0  0 0 0  4 479 7 532 3 053  168 
37 1 055 1 055 0 0 0  0 0 0  1 055 1 055 0  100  0 0 0  0 0 0 
38 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
39 933 3 706 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  933 3 706 2 773  397 
40 15 373 23 894 6 850 10 919 4 069  159  1 564 3 494 1 930  223  0 0 0  0 0 0  6 959 9 481 2 522  136 
41 7 567 10 600 941 330 ‐611  35  2 386 5 422 3 035  227  0 0 0  0 0 0  4 239 4 848 609  114 
42 9 393 14 252 1 542 5 424 3 881  352  1 515 2 668 1 153  176  228 228 0  100  0 0 0  6 108 5 933 ‐175  97 
43 9 520 27 252 452 5 000 4 548  1 106  5 553 12 950 7 397  233  0 0 0  0 0 0  3 515 9 302 5 788  265 
44 7 059 10 685 0 0 0  1 608 2 878 1 270  179  0 0 0  0 0 0  5 451 7 807 2 356  143 
45 9 339 9 467 4 388 3 840 ‐549  87  191 1 349 1 158  707  0 0 0  0 0 0  4 760 4 279 ‐481  90 
46 0 12 236 0 0 0  0 2 822 2 822  0 0 0  0 0 0  0 9 414 9 414 
47 1 737 5 907 0 0 0  361 0 ‐361  ‐100  0 0 0  0 0 0  1 376 5 907 4 531  429 
48 1 714 5 357 0 0 0  0 225 225  0 0 0  0 0 0  1 714 5 132 3 418  299 
49 2 433 4 800 0 0 0  1 389 3 468 2 078  250  0 0 0  0 0 0  1 043 1 333 289  128 
50 14 579 32 350 7 288 9 401 2 113  129  3 132 3 545 414  113  928 2 015 1 087  217  0 0 0  3 231 17 389 14 158  538 
51 7 200 22 507 7 200 8 546 1 346  119  0 13 961 13 961  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
52 5 149 17 752 0 0 0  5 149 17 752 12 603  345  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
53 2 488 12 111 0 0 0  2 488 12 111 9 623  487  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
54 0 9 293 0 0 0  0 9 293 9 293  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
55 0 56 862 0 0 0  0 56 862 56 862  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
56 0 11 785 0 0 0  0 11 785 11 785  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
57 0 8 189 0 0 0  0 8 189 8 189  0 0 0  0 0 0  0 0 0 
58 0 8 168 0 0 0  0 8 168 8 168  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

SOUČET 413 387 758 001 50 593 76 767 26 174 152  78 580 282 051 203 471 359  9 683 11 430 1 748 118  17 988 17 988 0 100  256 543 369 764 113 221 144 
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Návrh 87

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Dopravní infrastruktura 

Širší dopravní souvislosti 
Město Kladno leží ve vzdálenosti necelých dvaceti kilometrů západně od hranic hlavního města ve výseči 
dálničních tras - D6 (směr Karlovy Vary) a D7 (směr Chomutov). Dopravní vazby od těchto nadřazených 
rychlostních tras k městu a jejich vzájemnou vazbu zajišťuje trasa silnice I/61 vedená od mimoúrovňové 
křižovatky Exit 12 na D6 na sever do Kročehlav, kde se trasa zalamuje ve směru na východ a je připojena na D7 
na mimoúrovňové křižovatce Exit 7. Dopravní vazby od silnice I/61 k vlastnímu řešenému centru města jsou 
vedeny ve stopě silnice II/118, vedené ulicemi Gen. Klapálka a Dukelských hrdinů do centra města, odkud trasa 
silnice II/118 dále směřuje na Slaný. Od této páteřní trasy silnice II/118 se pak odpojuje ulicí Pod Zámkem a Čs. 
armády trasa silnice II/238 ve směru na Kamenné Žehrovice a ulicí P. Bezruče silnice III/2385 ve směru na 
Velkou Dobrou. 

Územní plán města zakládá záměr nového komunikačního propojení vedeného přes území bývalé Vojtěšské 
hutě (v územním plánu pod označením „K D8 2 – Koridor silnice II/238 v lokalitě PZ Kladno – Vojtěšská huť). 
Předpokládá se, že tato trasa převezme rozhodující podíl průjezdné především těžké nákladové dopravy ve 
směru na Slaný, která v současnosti zatěžuje centrum města. Realizace tohoto záměru pak teprve vytvoří 
předpoklady pro jisté zklidnění provozu a také zmírnění negativních dopadů z dopravy na životní prostředí na 
exponovaných úsecích v ulici Gen. Klapálka a Dukelských hrdinů a navazujícím území.     

Železniční stanice Kladno je křižovatkovou stanicí, ve které se od tratě č. 120 (Praha – Kladno – Rakovník) 
odpojuje trať č. 093 (Kladno – Kralupy nad Vltavou). Na trati č. 093 jsou další železniční zastávky – Kladno 
město, Kladno - Ostrovec, Kladno - Švermov - situované po severozápadním obvodu centrální oblasti. 
Významným faktorem pro vyšší uplatnění železniční dopravy ve vztazích k hlavnímu městu je jistá excentricita a 
odlehlost hlavní železniční stanice vůči centru města a dalším obytným souborům, která je však z části 
kompenzována prostředky městské hromadné dopravy. 

Dlouho diskutovaným novým prvkem pro zajištění silných přepravních vztahů osobní dopravy k hlavnímu městu 
je navrhované moderní rychlé železniční propojení vedené variantně jak s využitím současné stopy tak v nově 
navrhované přeložkové stopě dráhy. S ohledem na minimalizaci dopadů ze železniční dopravy na přilehlé 
zastavěné území města Kladna je v současné době sledována možnost vedení kritického drážního úseku tratě 
v ražené tunelové trase, včetně zřízení nové stanice „Náměstí Svobody“ v těsné blízkosti centra města. Tato trať 
a umístění této stanice by představovalo zcela novou kvalitu z hlediska dostupnosti řešeného území centra města 
prostředky hromadné osobní dopravy.   

Komunikační skelet lokality 
Komunikační dostupnost a obsluha řešené lokality centra města jako celku až jednotlivých objektů je v současné 
době zajištěna kombinovaným systémem místních komunikací. Regulační plán současný systém respektuje, na 
tento systém navazuje a dále jej rozvíjí v souladu s novými potřebami řešeného území a města. 

Regulační plán, v souladu s příslušným ustanovením §7 vyhlášky MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezuje plochy veřejných uličních prostranství za účelem zajištění podmínek 
komunikační dostupnosti řešeného území a podmínek pro užívání a obsluhu v souladu s jeho významem a 
účelem.  

Regulační plán zakládá a vymezuje kombinovaný komunikační systém území, ve kterém se ve smyslu 
příslušných ustanovení ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ uplatňují: 

- místní komunikace funkční skupiny B – sběrné 

- místní komunikace funkční skupiny C – obslužné 

- místní komunikace funkční podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem 

- komunikační systém dále doplňují místní komunikace funkční podskupiny D2 – komunikace nepřístupné 
provozu motorových vozidel určené pouze pro pěší či cyklistický provoz. 
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Regulační plán podporuje sdílení veřejných prostranství různými druhy dopravy. Za tímto účelem vymezuje 
plochy: 

- uličního prostranství, kde je komunikace členěna zvýšenou obrubou na vozovku a chodníky; 

- uličního prostranství, kde komunikace není členěna zvýšenou obrubou, na ploše komunikace je za 
stanovených podmínek umožněn smíšený provoz vozidel a pěších. 

 

Regulační plán vymezuje prostor místních komunikací funkční skupiny B - sběrné komunikace, které mají 
v systému převážně dopravní význam a zajišťují komunikační dostupnost celého řešeného území jak pro 
individuální automobilovou dopravu, tak pro prostředky regionální a městské hromadné dopravy. Komunikační 
zpřístupnění a napojení řešeného území v současné době je a do budoucna zůstane realizováno ze sběrných 
komunikací procházejících po obvodu vymezeného území a to: 

- od východu ulicí Dukelských hrdinů, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/118 ve směru na Slaný. 
Tento úsek je dle výsledků sčítání silniční dopravy v současnosti nejzatíženějším úsekem ve městě 
s intenzitou téměř 20 tisíc vozidel za 24 hodin průměrného pracovního dne roku. Regulační plán 
respektuje návrh připravované rekonstrukce tohoto úseku v souladu s dokumentací vypracovanou 
firmou PUDIS Praha a.s., (11/2015) a s vydaným stavebním povolením. S ohledem na zatížení této 
komunikace, zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro automobilovou i pěší a cyklistickou dopravu, 
regulační plán navrhuje zřízení světelného signalizačního zařízení (SSZ) také na křižovatce Dukelských 
hrdinů x Slánská a na křižovatce ul. Pod Zámkem x propojovací větev silnice II/238. V této souvislosti 
regulační plán rovněž navrhuje zřízení nového chodníku po pravé straně klesající větve silnice II/238 od 
ulice Dukelských hrdinů k ulici Pod Zámkem a s přechodem pro pěší do Tuchoraze a také zřízení 
nového chodníku po pravé straně průjezdního úseku silnice II/118 ve směru do Tuchoraze, 

- od severu ulicemi Pod Zámkem a Čs. armády, kterými je veden průjezdní úsek silnice II/238 ve směru 
na Kamenné Žehrovice. Tento úsek je dle výsledků sčítání silniční dopravy druhým nejzatíženějším 
úsekem komunikačního systému města. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje návrh 
úpravy obou těchto komunikačních úseků v souladu s vypracovanou studijní dokumentací - Ing. arch. 
Tomáš Cach (02/2016), která do uličního profilu obousměrně vkládá integrovaný samostatný pruh pro 
cyklisty a zároveň upravuje tvary křižovatek ve směru zlepšení poměrů a zvýšení bezpečnosti pro pěší a 
cyklistickou dopravu, 

- od jihu ulicemi Gen. Klapálka a P. Bezruče, kterými je veden průjezdní úsek silnice III/2385 ve směru na 
Velkou Dobrou. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje současnou úpravu tohoto 
úseku, včetně úpravy úseku realizovaného spolu s realizací obchodního domu. V souvislosti se závěry 
Cyklogenerelu území města Kladna - Ing. arch. Tomáš Cach (12/2015) – návrh předpokládá úpravy 
tohoto úseku v souladu s touto vypracovanou studijní dokumentací, která do uličního profilu obousměrně 
vkládá pruh pro cyklisty a celý úsek upravuje ve směru zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklistickou 
dopravu, 

- od západu ulicemi Kleinerova a C. Boudy, tento komunikační úsek je součástí páteřní městské trasy 
procházející městskou částí Kročehlavy. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje 
současnou úpravu tohoto úseku, ovšem v souvislosti se závěry Cyklogenerelu území města Kladna - 
Ing. arch. Tomáš Cach (12/2015) – se opět předpokládají úpravy uličního profilu v souladu s 
touto vypracovanou studijní dokumentací, která do uličního profilu obousměrně vkládá pruh pro cyklisty. 

Ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou v rámci prostorových 
možností sběrné komunikace navrhovány v základním uspořádání v parametrech pro návrhovou rychlost 50 km/h 
se dvěma jízdními pruhy 2x3,25m, vodícími proužky 2x0,25m, případně s integrovaným jízdním pruhem pro 
cyklisty šířky 1,0m. V místech autobusových zastávek na jízdní pruhy navazují zastávkové zálivy šířky 3,0m. Nad 
zvýšenými obrubníky jsou vedeny dle místních podmínek chodníky v základní šířce min. 2,25m. Prostorové 
uspořádání těchto komunikací ve vybraných charakteristických příčných řezech uličního profilu je vyznačeno 
v grafických přílohách. 

 
 

   

Na obvodový skelet páteřních sběrných komunikací dále navazuje systém obslužných místních komunikací 
funkční skupiny C - obslužné komunikace. Tyto komunikace v systému komunikační obsluhy území pak 
zajišťují přímou komunikační dostupnost a obsluhu přilehlých objektů pro prostředky individuální automobilové 
dopravy a většinou souběžně s nimi rovněž dostupnost pro cyklistický a pěší provoz. 

V této skupině jsou řazeny následující obslužné komunikace ležící: 

- ve stávající zástavbě severně od ulice Čs. armády a také při západní straně Kleinerovy ulice a jsou to 
ulice: 

- Štechova (část), Průchova (část), J. Palacha, Saskova, náměstí Svobody, Vašatova (část), nám. Dr. E. 
Beneše, 

- obslužné komunikace při východní straně Kleinerovy ulice a jsou to ulice: 
Zádušní (regulační plán předpokládá její úpravu a zobousměrnění úseku ulice před připojením na ul. 
Pod Zámkem v souladu s dokumentací vypracovanou firmou Prinkom s.r.o., (Ing. Křepinský, 10/2004), 
Vašatova (část), Váňova (část), Tyršova, Purkyňova, nám. 17. listopadu, 

- obslužné komunikace v lokalitě vysokopodlažní zástavby severně ulice P. Bezruče: 
náměstí K. Wittgensteina, V. Rabase (regulační plán respektuje úpravy této komunikace v souladu 
s dokumentací pro stavební povolení vypracované Ing. Kristýnou Greinerovou, (02/2016), L. Janáčka, 
M. Švabinského, Poděbradova (část), I. Olbrachta (část), 

- obslužné komunikace v lokalitě západně od ulice Dukelských hrdinů: 
nám. Starosty Pavla, Dr. Vrbenského, Mlýnská, Hrnčířská, Slánská (část), Hajnova, Pekařská, 

- obslužné komunikace v lokalitě východně od ulice Dukelských hrdinů: 
Huťská, Slánská (část), U Haldy, J. Hoffmanna a dále nově navrhované obslužné komunikace v území 
„Maďarka“, pracovně označené jako „Maďarka 1 – 7“, včetně navrhovaného náměstí. 

Ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a TP132 „Zásady pro 
dopravní zklidňování na místních komunikacích“ jsou v rámci prostorových možností tyto komunikace navrhovány 
v základním uspořádání v parametrech pro návrhovou rychlost 30 km/h se dvěma jízdními pruhy 2x3,0m, 
vodícími proužky 2x0,25m, případně navazující pruhy pro stání vozidel šířky 2,0m. Nad zvýšenými obrubníky jsou 
vedeny dle místních podmínek chodníky v základní šířce min. 2,25m. Prostorové uspořádání těchto komunikací 
ve vybraných příčných řezech je vyznačeno v grafických přílohách. 

Ve smyslu příslušných ustanovení TP132 „Zásady pro dopravní zklidňování na místních komunikacích“ jsou 
komunikace koncipovány a příslušným dopravním značením jsou vymezeny jako „zóna dopravního omezení“ 
s povolenou nejvyšší jízdní rychlostí 30 km/h. 

Regulační plán dále vymezuje prostor místních komunikací funkční podskupiny D1 -  komunikace se 
smíšeným provozem, které v komunikačním systému území zajišťují přímou obsluhu přilehlých objektů pro 
prostředky individuální dopravy. Tato skupina komunikací se ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále člení 
na obytné ulice a na pěší zóny. 

Vymezuje se prostor místních komunikací funkční skupiny D, podskupiny D1 – obytné zóny, včetně jejich 
vzájemného křížení a napojení na obslužné komunikace a chodníky. Jedná se o následující komunikace: 

- Tyršova (část), O. Peška, Poděbradova (část), Havířská (část), Komenského, Váňova (část), 
Suchardova, Ctiborova, Floriánská (část), Stará, Balcarova, Poštovní náměstí, Plk. Stříbrného, Slánská 
(část) a navazující nově navrhovaná ulice „Radniční“, 

Jednotlivé ulice budou upravovány ve smyslu příslušných ustanovení TP103 „Navrhování obytných a pěších zón“ 
a TP132 „Zásady pro dopravní zklidňování na místních komunikacích“ a slouží pro smíšený provoz pěších a 
vozidel. V obytných ulicích bude v rámci jejich prostorových možností uplatněna min. šířka uličního prostoru 8,0m 
s jízdním pásem šířky 3,5m, který zajišťuje bezpečnou šířku pro průjezd technologických nákladních vozidel či 
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Regulační plán podporuje sdílení veřejných prostranství různými druhy dopravy. Za tímto účelem vymezuje 
plochy: 

- uličního prostranství, kde je komunikace členěna zvýšenou obrubou na vozovku a chodníky; 

- uličního prostranství, kde komunikace není členěna zvýšenou obrubou, na ploše komunikace je za 
stanovených podmínek umožněn smíšený provoz vozidel a pěších. 

 

Regulační plán vymezuje prostor místních komunikací funkční skupiny B - sběrné komunikace, které mají 
v systému převážně dopravní význam a zajišťují komunikační dostupnost celého řešeného území jak pro 
individuální automobilovou dopravu, tak pro prostředky regionální a městské hromadné dopravy. Komunikační 
zpřístupnění a napojení řešeného území v současné době je a do budoucna zůstane realizováno ze sběrných 
komunikací procházejících po obvodu vymezeného území a to: 

- od východu ulicí Dukelských hrdinů, kterou je veden průjezdní úsek silnice II/118 ve směru na Slaný. 
Tento úsek je dle výsledků sčítání silniční dopravy v současnosti nejzatíženějším úsekem ve městě 
s intenzitou téměř 20 tisíc vozidel za 24 hodin průměrného pracovního dne roku. Regulační plán 
respektuje návrh připravované rekonstrukce tohoto úseku v souladu s dokumentací vypracovanou 
firmou PUDIS Praha a.s., (11/2015) a s vydaným stavebním povolením. S ohledem na zatížení této 
komunikace, zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro automobilovou i pěší a cyklistickou dopravu, 
regulační plán navrhuje zřízení světelného signalizačního zařízení (SSZ) také na křižovatce Dukelských 
hrdinů x Slánská a na křižovatce ul. Pod Zámkem x propojovací větev silnice II/238. V této souvislosti 
regulační plán rovněž navrhuje zřízení nového chodníku po pravé straně klesající větve silnice II/238 od 
ulice Dukelských hrdinů k ulici Pod Zámkem a s přechodem pro pěší do Tuchoraze a také zřízení 
nového chodníku po pravé straně průjezdního úseku silnice II/118 ve směru do Tuchoraze, 

- od severu ulicemi Pod Zámkem a Čs. armády, kterými je veden průjezdní úsek silnice II/238 ve směru 
na Kamenné Žehrovice. Tento úsek je dle výsledků sčítání silniční dopravy druhým nejzatíženějším 
úsekem komunikačního systému města. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje návrh 
úpravy obou těchto komunikačních úseků v souladu s vypracovanou studijní dokumentací - Ing. arch. 
Tomáš Cach (02/2016), která do uličního profilu obousměrně vkládá integrovaný samostatný pruh pro 
cyklisty a zároveň upravuje tvary křižovatek ve směru zlepšení poměrů a zvýšení bezpečnosti pro pěší a 
cyklistickou dopravu, 

- od jihu ulicemi Gen. Klapálka a P. Bezruče, kterými je veden průjezdní úsek silnice III/2385 ve směru na 
Velkou Dobrou. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje současnou úpravu tohoto 
úseku, včetně úpravy úseku realizovaného spolu s realizací obchodního domu. V souvislosti se závěry 
Cyklogenerelu území města Kladna - Ing. arch. Tomáš Cach (12/2015) – návrh předpokládá úpravy 
tohoto úseku v souladu s touto vypracovanou studijní dokumentací, která do uličního profilu obousměrně 
vkládá pruh pro cyklisty a celý úsek upravuje ve směru zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklistickou 
dopravu, 

- od západu ulicemi Kleinerova a C. Boudy, tento komunikační úsek je součástí páteřní městské trasy 
procházející městskou částí Kročehlavy. Regulační plán ve smyslu schváleného zadání respektuje 
současnou úpravu tohoto úseku, ovšem v souvislosti se závěry Cyklogenerelu území města Kladna - 
Ing. arch. Tomáš Cach (12/2015) – se opět předpokládají úpravy uličního profilu v souladu s 
touto vypracovanou studijní dokumentací, která do uličního profilu obousměrně vkládá pruh pro cyklisty. 

Ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou v rámci prostorových 
možností sběrné komunikace navrhovány v základním uspořádání v parametrech pro návrhovou rychlost 50 km/h 
se dvěma jízdními pruhy 2x3,25m, vodícími proužky 2x0,25m, případně s integrovaným jízdním pruhem pro 
cyklisty šířky 1,0m. V místech autobusových zastávek na jízdní pruhy navazují zastávkové zálivy šířky 3,0m. Nad 
zvýšenými obrubníky jsou vedeny dle místních podmínek chodníky v základní šířce min. 2,25m. Prostorové 
uspořádání těchto komunikací ve vybraných charakteristických příčných řezech uličního profilu je vyznačeno 
v grafických přílohách. 

 
 

   

Na obvodový skelet páteřních sběrných komunikací dále navazuje systém obslužných místních komunikací 
funkční skupiny C - obslužné komunikace. Tyto komunikace v systému komunikační obsluhy území pak 
zajišťují přímou komunikační dostupnost a obsluhu přilehlých objektů pro prostředky individuální automobilové 
dopravy a většinou souběžně s nimi rovněž dostupnost pro cyklistický a pěší provoz. 

V této skupině jsou řazeny následující obslužné komunikace ležící: 

- ve stávající zástavbě severně od ulice Čs. armády a také při západní straně Kleinerovy ulice a jsou to 
ulice: 

- Štechova (část), Průchova (část), J. Palacha, Saskova, náměstí Svobody, Vašatova (část), nám. Dr. E. 
Beneše, 

- obslužné komunikace při východní straně Kleinerovy ulice a jsou to ulice: 
Zádušní (regulační plán předpokládá její úpravu a zobousměrnění úseku ulice před připojením na ul. 
Pod Zámkem v souladu s dokumentací vypracovanou firmou Prinkom s.r.o., (Ing. Křepinský, 10/2004), 
Vašatova (část), Váňova (část), Tyršova, Purkyňova, nám. 17. listopadu, 

- obslužné komunikace v lokalitě vysokopodlažní zástavby severně ulice P. Bezruče: 
náměstí K. Wittgensteina, V. Rabase (regulační plán respektuje úpravy této komunikace v souladu 
s dokumentací pro stavební povolení vypracované Ing. Kristýnou Greinerovou, (02/2016), L. Janáčka, 
M. Švabinského, Poděbradova (část), I. Olbrachta (část), 

- obslužné komunikace v lokalitě západně od ulice Dukelských hrdinů: 
nám. Starosty Pavla, Dr. Vrbenského, Mlýnská, Hrnčířská, Slánská (část), Hajnova, Pekařská, 

- obslužné komunikace v lokalitě východně od ulice Dukelských hrdinů: 
Huťská, Slánská (část), U Haldy, J. Hoffmanna a dále nově navrhované obslužné komunikace v území 
„Maďarka“, pracovně označené jako „Maďarka 1 – 7“, včetně navrhovaného náměstí. 

Ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a TP132 „Zásady pro 
dopravní zklidňování na místních komunikacích“ jsou v rámci prostorových možností tyto komunikace navrhovány 
v základním uspořádání v parametrech pro návrhovou rychlost 30 km/h se dvěma jízdními pruhy 2x3,0m, 
vodícími proužky 2x0,25m, případně navazující pruhy pro stání vozidel šířky 2,0m. Nad zvýšenými obrubníky jsou 
vedeny dle místních podmínek chodníky v základní šířce min. 2,25m. Prostorové uspořádání těchto komunikací 
ve vybraných příčných řezech je vyznačeno v grafických přílohách. 

Ve smyslu příslušných ustanovení TP132 „Zásady pro dopravní zklidňování na místních komunikacích“ jsou 
komunikace koncipovány a příslušným dopravním značením jsou vymezeny jako „zóna dopravního omezení“ 
s povolenou nejvyšší jízdní rychlostí 30 km/h. 

Regulační plán dále vymezuje prostor místních komunikací funkční podskupiny D1 -  komunikace se 
smíšeným provozem, které v komunikačním systému území zajišťují přímou obsluhu přilehlých objektů pro 
prostředky individuální dopravy. Tato skupina komunikací se ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále člení 
na obytné ulice a na pěší zóny. 

Vymezuje se prostor místních komunikací funkční skupiny D, podskupiny D1 – obytné zóny, včetně jejich 
vzájemného křížení a napojení na obslužné komunikace a chodníky. Jedná se o následující komunikace: 

- Tyršova (část), O. Peška, Poděbradova (část), Havířská (část), Komenského, Váňova (část), 
Suchardova, Ctiborova, Floriánská (část), Stará, Balcarova, Poštovní náměstí, Plk. Stříbrného, Slánská 
(část) a navazující nově navrhovaná ulice „Radniční“, 

Jednotlivé ulice budou upravovány ve smyslu příslušných ustanovení TP103 „Navrhování obytných a pěších zón“ 
a TP132 „Zásady pro dopravní zklidňování na místních komunikacích“ a slouží pro smíšený provoz pěších a 
vozidel. V obytných ulicích bude v rámci jejich prostorových možností uplatněna min. šířka uličního prostoru 8,0m 
s jízdním pásem šířky 3,5m, který zajišťuje bezpečnou šířku pro průjezd technologických nákladních vozidel či 
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vozidel IZS. Na jízdní pás pak místně navazují pásy a zálivy pro parkování vozidel v uspořádání – kolmém, 
šikmém či podélném, stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Maximálně přípustné 
kapacity pro stání vozidel v těchto ulicích jsou vyznačeny v grafické příloze O1B. Provoz v obytné zóně se řídí 
příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jízdní rychlost je 
omezena na max. 20 km/h. 

Regulační plán dále vymezuje prostor místních komunikací funkční podskupiny D1 – pěší zóny, opět včetně 
jejich vzájemného křížení a napojení na obslužné komunikace a chodníky. Jedná se následující komunikace: 

- T. G. Masaryka, Průchodní, Havířská (část), Osvobození politických vězňů, Žižkova, Gorkého, 
Floriánská (část), I. Olbrachta (část). 

Jednotlivé ulice budou upravovány ve smyslu příslušných ustanovení TP103 „Navrhování obytných a pěších zón“ 
a slouží především pro smíšený provoz pěších a vozidel za vymezených podmínek. Provoz v pěší zóně se řídí 
příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jízdní rychlost je 
omezena na max. 20 km/h, vjezd do pěší zóny je povolen jen vozidlům vymezeným dopravním značením, stání 
je opět dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.  V uličním prostoru bude uplatněna šířka jízdního 
pásu šířky 3,5m, která zajišťuje bezpečný průjezd technologických nákladních vozidel či vozidel integrovaného 
záchranného systému (IZS).   

Na vjezdech a výjezdech z obytné zóny jsou situovány zvýšené prahy. Na vjezdech do obytné zóny, v 
křižovatkách uvnitř obytné zóny a u samostatných sjezdů je nutno zajistit a dodržet rozhledové trojúhelníky pro 
zajištění rozhledových polí podle příslušných ustanovení ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a 
ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. 

V uličním profilu je nutno zajistit některé limity. Nejdůležitější jsou: 

- minimální průjezdný prostor šířky 3,5m (v přímé) a výšky 4,2m, 
- nejmenší šířka dopravního prostoru 3,5m, 
- minimální šířka průchodu pro pěší = 2,0m, 
- nejmenší vnitřní poloměr směrového oblouku 3,0m, 
- minimální poloměry výškových oblouků Rv = 100 m, Ru = 110 m, 
- podélný sklon vozovky 0,5 % - 8,3 %, příčný sklon 0,5 – 2,0 %. 

 
Na komunikacích funkční podskupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem se všichni účastníci provozu 
pohybují ve společně sdíleném prostoru, kde je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel ve 
společném prostoru za stanovených podmínek provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích. 

Základní provozní podmínky vyplývají z ustanovení §23 a §39 tohoto zákona: 

- řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 
- řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí 

zastavit vozidlo, 
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
- chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 
- chodci musí umožnit vozidlům jízdu, 
- při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě. 

 
Návrh a uspořádání celého komunikačního systému lokality je nejlépe patrný z  Koordinačního výkresu dopravy a 
charakteristických příčných řezů. Navrhované výškové vedení komunikací vychází z možností terénní 
konfigurace, nutnosti zajištění přirozeného odvedení dešťových vod a také potřeb výškového osazení objektů. Ve 
smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 minimální podélný sklon komunikací nesmí klesnout pod 0,5%, 
maximální podélný sklon komunikací pak nepřekročí 8,3%. 
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Všechny výše uvedené komunikace a komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Regulační plán dále vymezuje místní komunikace funkční skupiny D - podskupiny D2, komunikace 
nepřístupné provozu motorových vozidel, jedná se o samostatné stezky pro pěší a cyklistický provoz. V souladu 
se zadáním regulační plán respektuje a vychází ze záměrů dokumentace „Cyklogenerel celého území 
statutárního města Kladno“ vypracované Ing. arch. T. Cachem (12/2015) a pro vedení cyklistické dopravy 
vymezuje: 

- cyklistické trasy integrované v hlavním dopravním prostoru komunikace, které jsou vedeny ve 
stopě obvodových sběrných komunikací v ulicích Dukelských hrdinů, Pod Zámkem, Čs. armády, 
Kleinerova, C. Boudy, P. Bezruče, Gen. Klapálka a také na obslužné komunikaci ulici Huťská. 
Dokumentace cyklogenerelu považuje tyto trasy vedené po dopravně urbanistických osách území, byť 
spolu s poměrně silnou automobilovou dopravou, ze své podstaty za atraktivní i pro cyklistickou 
dopravu, zejména pro svou přímost a rychlost. Cyklisté na těchto komunikacích jsou vedeni na 
dopravním značením vymezeném cyklopruhu, případně koridoru vyznačeném cyklopiktogramy, 

- cyklistické trasy chráněné, které jsou většinou vedeny po obslužných komunikacích s nízkou zátěží 
automobilové dopravy, které jsou dopravním značením vymezeny jako „Zóna 30“. Provoz cyklistů, jako 
účastníka provozu na pozemní komunikaci, je veden v jízdních pruzích komunikací a řídí se ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pro vedení 
těchto chráněných tras jsou rovněž užívány stezky pro pěší a cyklisty. 
Vedení obou těchto kategorií cyklistických tras je vyznačeno v Koordinačním výkresu dopravy. 

Regulační plán z hlediska pěších vazeb a návazností mimo vlastní řešené území vymezuje prostor místních 
komunikací funkční skupiny D - podskupiny D2, komunikace nepřístupné provozu motorových vozidel určené 
pro pěší, jedná se o samostatné stezky pro pěší, případně chodníky určené pro průchody mezi jednotlivými bloky 
a objekty s minimální šířkou 2m. Prostorové vymezení těchto komunikací je vyznačeno a patrné z grafických 
příloh. 

Pro zajištění návaznosti mimo řešené území z hlediska pěších vazeb regulační plán vymezuje následující 
propojení: 

- pěší návaznost ulice Havířské a ulice R. Knotka (blok 12) bude zajištěna ve stopě stávající upravené 
trasy od ulice Havířské přes dělený přechod pro pěší na ulici Pod Zámkem a dále buď po ulici Bukovská, 
nebo ve stopě stávající upravené trasy schodiště do ulice Rudolfa Knotka, 

- (pěší návaznost přerušených částí ulice Ctiborovy) pěší návaznost mezi ulicemi V. Rabase a Ctiborova 
bude zajištěna ve stopě stávající pěší trasy přes dělený přechod pro pěší na ulici P. Bezruče, případně 
v denní době pak lávkou pro pěší a přes obchodní dům,  

- pěší návaznost mezi centrem města, nám. Starosty Pavla a lokalitou Bukovka je navržena ve třech 
variantách trasy stezky pro pěší vedené po úbočí svahu pod zámkem v trase buď přímé či vlásenkovité 
v délce cca 160 metrů a dále přes dělený přechod pro pěší na ul. Pod Zámkem do Bukovky, 

- pěší návaznost mezi centrem města, ulicí Slánskou a Dukelských hrdinů ve směru do lokality Tuchoraz 
bude zajištěna novým chodníkem po pravé straně klesající větve silnice II/238 od ulice Dukelských 
hrdinů k ulici Pod Zámkem a dále přes dělený přechod pro pěší na ulici Pod Zámkem do Tuchoraze, 

- pěší návaznost mezi závěrem ulic Slánská a U Haldy do ulice Železárenská je zajištěna ve dvou 
pozicích ve stopě stávající upravené pěší stezky k ulici Pod Zámkem, 

- komunikační návaznost pro pěší a cyklistickou dopravu transformačním územím „Maďarka“ bude 
zajištěna chodníky či samostatnými stezkami pro pěší nebo cyklisty vedenými souběžně s obslužnými 
komunikacemi na základě návrhu urbanistického řešení v rámci podrobnější projektové dokumentace.   
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Pro zajištění doplňkové prostupnosti území z hlediska vazeb pěší či cyklistické dopravy regulační plán vymezuje 
následující propojení: 

- prostupnost mezi ulicemi V. Rabase a Purkyňova (blok 23) bude zajištěna návrhem chodníků ve stopě 
stávající upravené pěší trasy,   

- prostupnost mezi ulicí T. G. Masaryka a Zádušní ulicí (blok 26) je zajištěna postupně od západu ve 
stopě ulic Průchodní, Havířské, z Floriánského náměstí kolem školních budov a také průchodem do 
náměstí Starosty Pavla, 

- prostupnost mezi centrem města, náměstím Starosty Pavla a nově navrhovanou zástavbou při ulici 
„Radniční“ (blok 40) je zajištěna pěší trasou v prodloužení ulice „Radniční“ a dále ve stopě stávající 
upravené pěší trasy k ulici Pekařská a ulici Dukelských hrdinů,   

- prostupnost transformačním územím bloku 43 s plochou autobusového nádraží a budovy prodejny bude 
prověřena územní studií, prostupnost blokem 50 mezi ulicí Huťská a ulicí U Haldy a Slánská je zajištěna 
ve stopě stávající upravené účelové komunikace procházející blokem,   

- prostupnost transformačním územím Maďarka bude zajištěna návrhem chodníků či samostatnými 
stezkami pro pěší nebo cyklisty vedenými souběžně s obslužnými komunikacemi v rámci urbanistického 
řešení lokality a podrobnější projektové dokumentace. 

Pro zajištění běžného pěšího provozu a přístupy k jednotlivým objektům jsou podél vozovek obslužných 
komunikací vedeny většinou oboustranně chodníky v základní šířce 2,25 metru. Na obytných ulicích je realizován 
smíšený pohyb pěších a automobilové dopravy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích. 

Nedílnou součástí navrhovaných komunikací budou zařízení na odvádění dešťových vod z komunikačních ploch 
a vozovek, odvodnění bude zajištěno jejich podélným a příčným spádováním k uličním vpustím či odvodňovacím 
žlabům a dalšími přípojkami do dešťové kanalizace. Současně bude na navrhovaných komunikacích ve smyslu 
příslušných předpisů zajištěno jejich řádné veřejné osvětlení. 

Konstrukce nových zpevněných ploch budou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování 
vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 
schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení 
standardních návrhových podmínek. 

Všechna navrhovaná dopravně regulační opatření budou vyznačena svislým a vodorovným dopravním značením 
navrženým v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, TP 65 Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích a ČSN 01 8020 Dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Obsluha území prostředky hromadné dopravy 
Z hlediska pokrytí území a zajištění odpovídající kvality dostupnosti centra města prostředky hromadné dopravy 
lze uvést, že řešená lokalita je pokryta na velmi dobré úrovni. Prakticky celé řešené je pokryto ve velmi 
příznivé 250 metrové docházkové vzdálenosti k zastávkám pravidelné městské hromadné dopravy, což časově 
představuje asi čtyř až pěti minutovou docházkovou dobu. 

 Regulační plán v podstatě respektuje současné pozice autobusových zastávek na obvodových sběrných 
komunikacích a rovněž zastávek v centru města. Na základě požadavku objednatele se ruší autobusová 
zastávka regionální dopravy v ulici C. Boudy, která se slučuje se stávající zastávkou MHD Gymnázium. 
Současný systém pokrytí území regulační plán doplňuje o návrh nové oboustranně umístěné zastávky v Huťské 
ulici pro zlepšení dostupnosti v tomto sektoru řešeného území. 

V rámci vlastního řešeného území je v současné době při ulici Dukelských hrdinů situováno autobusové nádraží, 
které bylo již v 90. letech v rámci rekonstrukce redukováno do současné velikosti a vybavení. S ohledem na nové 
potřeby jak města samotného, tak potřeb městské i regionální autobusové dopravy a také jednotlivých dopravců 
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proběhla v roce 2016 architektonická soutěž. Na základě výsledků této soutěže budou probíhat další projektové 
přípravy pro novou rekonstrukci. S ohledem na tyto skutečnosti je však v tento čas těžko předjímat výslednou 
podobu návrhu rekonstrukce autobusového nádraží, a tak po dohodě s objednatelem v této fázi regulační plán 
nevymezuje další podmínky.   

Zařízení pro dopravu v klidu 

Problematikou dopravy v klidu v širších souvislostech města se na základě vypracovaných průzkumů velmi 
podrobně zabývala práce „Kladno, Analýza dopravy v klidu“, která byla vypracována a dokončena společností 
M.O.Z. Consult Praha, s.r.o. v termínu 10/2015. Tato práce byla základním podkladem uplatněným v průzkumové 
a rozborové části předkládaného regulačního plánu. Na základě provedených doplňujících průzkumů v průběhu 
jara roku 2016 bylo v rámci řešeného území centra města vymezeného regulačním plánem zachyceno: 

parkovací stání v uličním prostoru a parkovištích na terénu 2340 stání  

parkovací stání ve vnitroblocích      665 stání 

jednotlivé a řadové garáže ve vnitroblocích     103 stání 

garážová stání v hromadných garážích       82 stání 

celkový počet stání v řešené lokalitě Kladno - centrum 3190 stání 

Jak prokazuje prakticky každodenní stav nabídky a poptávky po parkovacích místech, situace prakticky v celém 
řešeném území je velmi napjatá a je předmětem kritiky. Zcela zásadní v širším okruhu této problematiky, je však 
již dříve založený značný deficit parkovacích příležitostí, když v minulosti problematika krytí nároků objektů na 
dopravu v klidu byla z řady různých důvodů podceňována. Prudký nárůst počtu vozidel a stupně automobilizace v 
posledním období tak vytváří značné nároky a tlak na stávající plochy a zařízení pro krytí těchto potřeb. Lze 
konstatovat, že dnes již prakticky všechny využitelné plochy v rámci lokality jsou zaplněny, přesto požadavky na 
stání vozidel uspokojeny nejsou a parkující vozidla představují vážné problémy nejen pro běžný provoz, ale 
především pro zajištění průjezdnosti komunikací pro vozidla integrovaného záchranného sboru, svozu 
domovního odpadu, nezbytného provozu technologických vozidel a další.  

Tyto skutečnosti se nejvíce projevují právě v samotném řešeném území centra města a to jak ve stávající rostlé 
starší zástavbě, tak především v lokalitě vysokopodlažní sídlištní zástavby v okolí náměstí Karla Wittgensteina 
s velkými kapacitami pro bydlení i dalších kapacitních objektů komerční a občanské vybavenosti.    

Pro orientační zjištění nároků řešeného území a jeho funkčních složek na zařízení pro dopravu v klidu je v rámci 
této fáze prací na regulačním plánu proveden bilanční propočet ve smyslu příslušných ustanovení a postupů 
uvedených v kap.14.1 Odstavné a parkovací plochy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Bilanční 
propočet je proveden v členění po jednotlivých charakteristických funkčních skupinách s výpočtem odstavných a 
parkovacích stání a to ve třech krocích: 

- bilanční propočet pro kapacity funkcí současného stavu, které jsou respektovány v návrhu RP, 
- bilanční propočet pro kapacity funkcí, které v návrhu RP oproti současnému stavu narůstají či ubývají, 
- součtový bilanční propočet pro kapacity funkcí uplatněné v návrhu regulačního plánu. 

Územní plán pro plochy smíšené obytné stanovuje v dalších podmínkách využití pro výpočet nároků na zařízení 
pro dopravu v klidu uplatnění stupně automobilizace 1:1,5. Tento požadavek je stanovený pro celé město bez 
rozdílu charakteru zástavby. Řešené území tohoto Regulačního plánu zahrnuje centrum města, které je 
vzhledem ke zbytku města specifické.  Odlišný způsob zástavby (historická struktura na malých parcelách 
s úzkými ulicemi) a velmi dobrá kvalita obslužnosti prostředky MHD byly důvodem pro úpravu tohoto parametru. 
(V souladu s ČSN 73 6110 v kapitole Odstavné parkovací plochy odst. 14.1.3, kde je uvedeno: “…v přiměřené 
míře se tento výpočet použije pro odborný odhad na základě navržené funkce a ukazatelů, které udávají intenzitu 
využití plochy…. „). Proto jsou po dohodě s objednatelem bilanční propočty provedeny pro budoucí stupeň 
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automobilizace 1:2 (součinitel vlivu stupně automobilizace – ka = 1,25) a při uplatnění redukčního polohového 
součinitele pro výpočet parkovacích stání dle tab. 30 a 31 (součinitel redukce - kp = 0,6). 

S ohledem na datovou základnu, která je v současné fázi regulačního plánu pro tento bilanční propočet 
dostupná, se po dohodě s objednatelem u jednotlivých funkčních složek uplatňují také postupy a ukazatele, které 
nejsou normové, leč běžně jsou užívány v obdobných metodikách.  Konkrétně se jedná o ukazatele z aktuálního 
dokumentu tzv. „Pražské stavební předpisy, 05/2016“, to jsou ukazatele a postupy založené na výměrách 
hrubých podlažních ploch (HPP) jednotlivých funkčních složek. Bilanční propočet je proveden po blocích a pro 
jednotlivé funkční složky se uplatňují následující postupy:  

pro funkci bydlení se vzhledem k tomu, že nejsou dostupné údaje o velikostní skladbě bytů, která je požadována 
ČSN 73 6110, se vychází z HPP, ze které se dále orientačně odvozuje počet bytů a počet obyvatel – ukazatel 
100m2/byt a obložnost bytu se uvažuje v hodnotě 2,25 obyvatele/byt, parkovací stání pro bydlení - 1 stání/20 
obyvatel, 

pro složku „komerce“, která zahrnuje objekty obchodu, služeb, stravování, krátkodobé ubytování, případně další 
se opět vychází z HPP, ze které se koeficientem 0,5 odvozuje prodejní či odbytová plocha a dále se pak 
uplatňuje ukazatel 1 stání/50m2 prodejní plochy, případně pak blocích 9, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58, kde 
se uvažují velkoplošná plnosortimentní centra, se uplatňuje ukazatel 1 stání/25m2, 

pro funkci „administrativa“ se opět vychází z hodnoty HPP, ze které se koeficientem 0,6 odvozuje kancelářská 
plocha, ze které se pak ukazatelem 1 stání/35m2 kancelářské plochy stanovuje základní počet parkovacích stání,  

pro funkci „kultura“ se opět vychází z HPP, ze které se ukazatelem 1 stání/60m2 plochy stanovuje základní počet 
parkovacích stání,  

pro funkci „školství“ se rovněž vychází z HPP, ze které se ukazatelem 1 stání/250m2 plochy stanovuje základní 
počet parkovacích stání. 

Bilanční propočty potřeb řešeného území na zařízení pro dopravu v klidu pro výše uvedené tři postupové fáze 
jsou provedeny v tabulkové formě a jsou následně doloženy následující části. V následující tabulce je po 
jednotlivých funkčních složkách uveden celkový přehled, který dokládá bilanční potřebu: 

pro kapacity současného stavu respektované RP  4979 stání 

pro nárůst kapacity RP oproti současnému stavu  4443 stání  

celková orientační bilanční potřeba stanovená RP  9422 stání 

 

Přehled bilančních nároků na zařízení pro dopravu v klidu pro tři sledované postupové fáze, po jednotlivých 
funkčních složkách, je souhrnně doložen v následující tabulce:  

 

Tyto údaje tedy dokládají propastný rozdíl mezi současnou nabídkou 3190 stání, které byly zjištěny v rámci 
průzkumové a rozborové části prací na regulačním plánu a orientačně vybilancovanou poptávkou po 9422 
odstavných a parkovacích stání po naplnění všech budoucích nároků funkčních složek řešeného území. Jedná 
se tedy o téměř trojnásobný počet stání oproti současnému stavu a je tedy třeba přijmout závěr, že tyto nároky 
nelze uspokojit dalším uplatněním současných přístupů k této problematice.  

 
 

   

Do budoucna je nezbytné trvat na požadavku plného pokrytí nároků navrhovaného stavebního objektu na 
zařízení pro dopravu v klidu a to již od úvodní fáze stavební přípravy ve smyslu platných ustanovení příslušných 
stavebních předpisů.     

Návrh na krytí bilančních nároků na zařízení pro dopravu v klidu   

Pro krytí vybilancovaných nároků řešeného území na zařízení pro dopravu v klidu se v rámci současné fáze prací 
na regulačním plánu uplatňují následující příležitosti, které jsou souhrnně kvantifikovány v poslední 
části návrhové součtové bilanční tabulce: 

- stání vozidel v hlavním dopravním prostoru ulic a na přímo přilehlých plochách – nutno konstatovat, 
že v současném stavu jsou uliční profily parkujícími vozidly přehlceny a využity prakticky na maximum a 
zde řešení hledat nelze. Naopak zpracovatelé návrhu regulačního plánu vedeni snahou o jistou 
humanizaci uličních prostorů a navrácení uličních prostorů lidem, navrhují jistou redukci počtů stání 
vozidel v těchto ulicích. Regulační plán ve výkresu Veřejná prostranství vymezuje ulice, v kterých bude 
stání vozidel umožněno, a následně pak ve výkresu Koordinační výkres – Doprava v těchto ulicích 
doporučuje maximální počty stání vozidel, které jsou v ulicích přípustné, 

- stání vozidel ve vnitroblocích a to na veřejných nebo soukromých pozemcích formou stání vozidel na 
terénu, případně stání v jednotlivých či řadových garážích. Navrhované kapacity jsou opět uvedeny ve 
výkrese Koordinační výkres – Doprava, kde se zároveň doporučují maximální počty stání vozidel, které 
jsou ve vnitroblocích přípustné. 

V těchto obou skupinách možností pro krytí vybilancovaných potřeb je dohromady navrženo 2601 stání, což 
představuje necelou třetinu celkově vybilancovaných potřeb. Nutno poznamenat, že oproti současnému stavu 
dochází v obou těchto skupinách k úbytku stání cca o 600 vozidel, což představuje téměř 20% současného stavu 
3108 stání. Hlavní příčinou úbytku počtu stání je především ztráta poměrně velkých současných parkovacích 
kapacit v přestavbových blocích 1, 9, 35, 40, 43 a 46, které však v rámci jejich přestavby budou naopak 
nahrazeny a zkapacitněny.    

Hlavním zdrojem pro krytí vybilancovaných potřeb zařízení pro dopravu v klidu návrh regulačního plánu 
stanovuje: 

stání vozidel v objektech hromadných garáží, které budou součástí nově navrhovaných objektů 
v přestavbových blocích. Navrhované kapacity těchto zařízení, které jsou uvedeny v bilanční návrhové tabulce, 
představují potenciální příležitost, která by byla naplněna v případě využití celé vymezené plochy, při 
uvažovaném umístění stání ve 2 podlažích a při uvažované potřebě plochy 30 m2 na 1 stání (tato hodnota byla 
stanovena s jistou rezervou na vnitřní stavební uspořádání hromadné garáže).  

Návrh regulačního plánu umísťuje tyto objekty v blocích – 1, 9, 35, 40, 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57 a 58.  

Je třeba připomenout, že takto vybilancované kapacity představují optimální situaci, při které musí být pokryta 
vlastní bilanční potřeba objektu dle jeho skutečně navrhované kapacity a zčásti pak hodnota představuje náhrady 
jednak za zrušené kapacity a podíl na řešení náhrad za značné deficity, které byly založeny v minulosti, 

další příležitostí pro zlepšení současné kritické situace je stání vozidel v objektech hromadných garáží, které 
jsou navrhovány jako výhledové a to na dosud nezastavěných plochách v bloku 22, 24 a 38. Navrhované 
kapacity těchto zařízení, které jsou uvedeny v bilanční tabulce, opět představují potenciální příležitost, která by 
byla naplněna v případě využití celé vymezené plochy, umístění stání ve 2 - 3 podlažích a opět při uvažované 
potřebě plochy 30 m2 na 1 stání (tato hodnota byla stanovena s jistou rezervou na vnitřní stavební uspořádání 
hromadné garáže). 

Celková potenciální příležitost stanovená za výše uvedených předpokladů představuje v objektech hromadných 
garáží integrovaných v objektech 5205 stání, v objektech rezervy hromadných garáží v blocích 22, 24 a 38 pak 
dalších 1495 stání, to je celkem 6700 stání. 
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automobilizace 1:2 (součinitel vlivu stupně automobilizace – ka = 1,25) a při uplatnění redukčního polohového 
součinitele pro výpočet parkovacích stání dle tab. 30 a 31 (součinitel redukce - kp = 0,6). 

S ohledem na datovou základnu, která je v současné fázi regulačního plánu pro tento bilanční propočet 
dostupná, se po dohodě s objednatelem u jednotlivých funkčních složek uplatňují také postupy a ukazatele, které 
nejsou normové, leč běžně jsou užívány v obdobných metodikách.  Konkrétně se jedná o ukazatele z aktuálního 
dokumentu tzv. „Pražské stavební předpisy, 05/2016“, to jsou ukazatele a postupy založené na výměrách 
hrubých podlažních ploch (HPP) jednotlivých funkčních složek. Bilanční propočet je proveden po blocích a pro 
jednotlivé funkční složky se uplatňují následující postupy:  

pro funkci bydlení se vzhledem k tomu, že nejsou dostupné údaje o velikostní skladbě bytů, která je požadována 
ČSN 73 6110, se vychází z HPP, ze které se dále orientačně odvozuje počet bytů a počet obyvatel – ukazatel 
100m2/byt a obložnost bytu se uvažuje v hodnotě 2,25 obyvatele/byt, parkovací stání pro bydlení - 1 stání/20 
obyvatel, 

pro složku „komerce“, která zahrnuje objekty obchodu, služeb, stravování, krátkodobé ubytování, případně další 
se opět vychází z HPP, ze které se koeficientem 0,5 odvozuje prodejní či odbytová plocha a dále se pak 
uplatňuje ukazatel 1 stání/50m2 prodejní plochy, případně pak blocích 9, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58, kde 
se uvažují velkoplošná plnosortimentní centra, se uplatňuje ukazatel 1 stání/25m2, 

pro funkci „administrativa“ se opět vychází z hodnoty HPP, ze které se koeficientem 0,6 odvozuje kancelářská 
plocha, ze které se pak ukazatelem 1 stání/35m2 kancelářské plochy stanovuje základní počet parkovacích stání,  

pro funkci „kultura“ se opět vychází z HPP, ze které se ukazatelem 1 stání/60m2 plochy stanovuje základní počet 
parkovacích stání,  

pro funkci „školství“ se rovněž vychází z HPP, ze které se ukazatelem 1 stání/250m2 plochy stanovuje základní 
počet parkovacích stání. 

Bilanční propočty potřeb řešeného území na zařízení pro dopravu v klidu pro výše uvedené tři postupové fáze 
jsou provedeny v tabulkové formě a jsou následně doloženy následující části. V následující tabulce je po 
jednotlivých funkčních složkách uveden celkový přehled, který dokládá bilanční potřebu: 

pro kapacity současného stavu respektované RP  4979 stání 

pro nárůst kapacity RP oproti současnému stavu  4443 stání  

celková orientační bilanční potřeba stanovená RP  9422 stání 

 

Přehled bilančních nároků na zařízení pro dopravu v klidu pro tři sledované postupové fáze, po jednotlivých 
funkčních složkách, je souhrnně doložen v následující tabulce:  

 

Tyto údaje tedy dokládají propastný rozdíl mezi současnou nabídkou 3190 stání, které byly zjištěny v rámci 
průzkumové a rozborové části prací na regulačním plánu a orientačně vybilancovanou poptávkou po 9422 
odstavných a parkovacích stání po naplnění všech budoucích nároků funkčních složek řešeného území. Jedná 
se tedy o téměř trojnásobný počet stání oproti současnému stavu a je tedy třeba přijmout závěr, že tyto nároky 
nelze uspokojit dalším uplatněním současných přístupů k této problematice.  

 
 

   

Do budoucna je nezbytné trvat na požadavku plného pokrytí nároků navrhovaného stavebního objektu na 
zařízení pro dopravu v klidu a to již od úvodní fáze stavební přípravy ve smyslu platných ustanovení příslušných 
stavebních předpisů.     

Návrh na krytí bilančních nároků na zařízení pro dopravu v klidu   

Pro krytí vybilancovaných nároků řešeného území na zařízení pro dopravu v klidu se v rámci současné fáze prací 
na regulačním plánu uplatňují následující příležitosti, které jsou souhrnně kvantifikovány v poslední 
části návrhové součtové bilanční tabulce: 

- stání vozidel v hlavním dopravním prostoru ulic a na přímo přilehlých plochách – nutno konstatovat, 
že v současném stavu jsou uliční profily parkujícími vozidly přehlceny a využity prakticky na maximum a 
zde řešení hledat nelze. Naopak zpracovatelé návrhu regulačního plánu vedeni snahou o jistou 
humanizaci uličních prostorů a navrácení uličních prostorů lidem, navrhují jistou redukci počtů stání 
vozidel v těchto ulicích. Regulační plán ve výkresu Veřejná prostranství vymezuje ulice, v kterých bude 
stání vozidel umožněno, a následně pak ve výkresu Koordinační výkres – Doprava v těchto ulicích 
doporučuje maximální počty stání vozidel, které jsou v ulicích přípustné, 

- stání vozidel ve vnitroblocích a to na veřejných nebo soukromých pozemcích formou stání vozidel na 
terénu, případně stání v jednotlivých či řadových garážích. Navrhované kapacity jsou opět uvedeny ve 
výkrese Koordinační výkres – Doprava, kde se zároveň doporučují maximální počty stání vozidel, které 
jsou ve vnitroblocích přípustné. 

V těchto obou skupinách možností pro krytí vybilancovaných potřeb je dohromady navrženo 2601 stání, což 
představuje necelou třetinu celkově vybilancovaných potřeb. Nutno poznamenat, že oproti současnému stavu 
dochází v obou těchto skupinách k úbytku stání cca o 600 vozidel, což představuje téměř 20% současného stavu 
3108 stání. Hlavní příčinou úbytku počtu stání je především ztráta poměrně velkých současných parkovacích 
kapacit v přestavbových blocích 1, 9, 35, 40, 43 a 46, které však v rámci jejich přestavby budou naopak 
nahrazeny a zkapacitněny.    

Hlavním zdrojem pro krytí vybilancovaných potřeb zařízení pro dopravu v klidu návrh regulačního plánu 
stanovuje: 

stání vozidel v objektech hromadných garáží, které budou součástí nově navrhovaných objektů 
v přestavbových blocích. Navrhované kapacity těchto zařízení, které jsou uvedeny v bilanční návrhové tabulce, 
představují potenciální příležitost, která by byla naplněna v případě využití celé vymezené plochy, při 
uvažovaném umístění stání ve 2 podlažích a při uvažované potřebě plochy 30 m2 na 1 stání (tato hodnota byla 
stanovena s jistou rezervou na vnitřní stavební uspořádání hromadné garáže).  

Návrh regulačního plánu umísťuje tyto objekty v blocích – 1, 9, 35, 40, 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57 a 58.  

Je třeba připomenout, že takto vybilancované kapacity představují optimální situaci, při které musí být pokryta 
vlastní bilanční potřeba objektu dle jeho skutečně navrhované kapacity a zčásti pak hodnota představuje náhrady 
jednak za zrušené kapacity a podíl na řešení náhrad za značné deficity, které byly založeny v minulosti, 

další příležitostí pro zlepšení současné kritické situace je stání vozidel v objektech hromadných garáží, které 
jsou navrhovány jako výhledové a to na dosud nezastavěných plochách v bloku 22, 24 a 38. Navrhované 
kapacity těchto zařízení, které jsou uvedeny v bilanční tabulce, opět představují potenciální příležitost, která by 
byla naplněna v případě využití celé vymezené plochy, umístění stání ve 2 - 3 podlažích a opět při uvažované 
potřebě plochy 30 m2 na 1 stání (tato hodnota byla stanovena s jistou rezervou na vnitřní stavební uspořádání 
hromadné garáže). 

Celková potenciální příležitost stanovená za výše uvedených předpokladů představuje v objektech hromadných 
garáží integrovaných v objektech 5205 stání, v objektech rezervy hromadných garáží v blocích 22, 24 a 38 pak 
dalších 1495 stání, to je celkem 6700 stání. 
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Na základě výše uvedených předpokladů, za předpokladu naplnění také potenciálních příležitostí v hromadných 
garážích pak celková nabídka v řešeném území dosahuje celkové hodnoty 9301stání, což prakticky naplňuje 
vybilancovanou potřebu na zařízení pro dopravu v klidu – 9422 stání, s deficitem 121 vozidel, což představuje 
hodnotu deficitu ve výši cca 1,3% vybilancované potřeby, což lze považovat za přijatelné.   

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu v rámci navrhovaných stavebních aktivit u objektů určených pro bydlení, 
vybavenost či dalších jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR č. 
268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že odstavná a parkovací stání 
se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, pokud 
tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a to v souladu s normovými hodnotami 
stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

Všechna stání budou navržena v parametrech pro stání vozidel ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6057 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.  

V rámci jednotlivých stavebních aktivit je třeba dle jejich skutečné kapacity, ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, vymezit příslušné počty stání v příslušných parametrech pro parkování vozidel osob s omezenou 
schopností pohybu či orientace v souladu s ustanovením §4 této vyhlášky. 

  



 
 

   

Na základě výše uvedených předpokladů, za předpokladu naplnění také potenciálních příležitostí v hromadných 
garážích pak celková nabídka v řešeném území dosahuje celkové hodnoty 9301stání, což prakticky naplňuje 
vybilancovanou potřebu na zařízení pro dopravu v klidu – 9422 stání, s deficitem 121 vozidel, což představuje 
hodnotu deficitu ve výši cca 1,3% vybilancované potřeby, což lze považovat za přijatelné.   

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu v rámci navrhovaných stavebních aktivit u objektů určených pro bydlení, 
vybavenost či dalších jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR č. 
268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že odstavná a parkovací stání 
se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, pokud 
tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a to v souladu s normovými hodnotami 
stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

Všechna stání budou navržena v parametrech pro stání vozidel ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6057 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.  

V rámci jednotlivých stavebních aktivit je třeba dle jejich skutečné kapacity, ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, vymezit příslušné počty stání v příslušných parametrech pro parkování vozidel osob s omezenou 
schopností pohybu či orientace v souladu s ustanovením §4 této vyhlášky. 
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Bilance potřeb DvK ‐ NÁVRH

základní 
počet

celkem bydlení  komerce administrativa kultura školství celkem

1 5 302 53 119 53 6 2542 1271 25 2 760 1656 47 0 0 0 0 0 0 53 66 4 19 35 0 0 59 125 23 28 280 0 331 206 1
2 0 0 0 0 0 121 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 46 0 0 0 46 45 2
3 9 343 93 210 93 11 3 047 1524 30 1 526 916 26 0 0 0 0 0 0 93 117 8 23 20 0 0 50 167 75 20 0 0 95 ‐72 3
4 8 769 88 197 88 10 4 311 2156 43 1 266 760 22 0 0 0 0 0 0 88 110 7 32 16 0 0 56 166 35 6 0 0 41 ‐125 4
5 10 807 108 243 108 12 3 604 1802 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 135 9 27 0 0 0 36 171 59 6 0 0 65 ‐106 5
6 10 572 106 238 106 12 919 460 9 4 550 2730 78 0 0 0 0 0 0 106 132 9 7 59 0 0 74 206 26 40 0 0 66 ‐140 6
7 1 894 19 43 19 2 2 188 1094 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 2 16 0 0 0 18 42 0 0 0 0 0 ‐42 7
8 2 688 27 60 27 3 979 490 10 0 0 0 5 384 5384 90 1 858 350 7 27 34 2 7 0 67 6 82 116 10 11 0 0 21 ‐95 8
9 4 982 50 112 50 6 7 291 3646 146 3 816 2290 65 0 0 0 0 0 0 50 62 4 109 49 0 0 163 225 24 0 485 0 509 284 9
10 0 0 0 0 0 177 89 2 0 0 0 0 0 0 7 000 640 28 0 0 0 1 0 0 21 22 22 93 0 0 0 93 71 10
11 2 508 25 56 25 3 2 406 1203 24 3 054 1832 52 0 0 0 0 0 0 25 31 2 18 39 0 0 59 91 23 35 0 0 58 ‐33 11
12 2 930 29 66 29 3 1 633 817 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 37 2 12 0 0 0 15 51 20 6 0 0 26 ‐25 12
13 12 356 124 278 124 14 5 443 2722 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 154 10 41 0 0 0 51 206 16 14 0 0 30 ‐176 13
14 7 957 80 179 80 9 2 897 1449 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 99 7 22 0 0 0 28 128 55 11 0 0 66 ‐62 14
15 6 407 64 144 64 7 2 256 1128 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 80 5 17 0 0 0 22 102 17 4 0 0 21 ‐81 15
16 5 000 50 113 50 6 2 000 1000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 63 4 15 0 0 0 19 82 28 0 0 0 28 ‐54 16
17 8 441 84 190 84 9 3 660 1830 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 106 7 27 0 0 0 35 140 17 12 0 0 29 ‐111 17
18 23 230 232 523 232 26 7 049 3525 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 290 20 53 0 0 0 72 363 80 11 0 0 91 ‐272 18
19 5 135 51 116 51 6 1 685 843 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 64 4 13 0 0 0 17 81 0 3 0 0 3 ‐78 19
20 16 979 170 382 170 19 3 602 1801 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 212 14 27 0 0 0 41 254 55 4 0 0 59 ‐195 20
21 3 948 39 89 39 4 3 369 1685 34 9 673 5804 166 0 0 0 0 0 0 39 49 3 25 124 0 0 153 202 25 17 0 0 42 ‐160 21
22 0 0 0 0 0 314 157 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 81 0 0 600 681 679 22
23 63 626 636 1432 636 72 3 400 1700 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 795 54 26 0 0 0 79 875 169 44 0 0 213 ‐662 23
24 9 208 92 207 92 10 1 619 810 16 1 265 759 22 1 322 1322 22 3 967 350 16 92 115 8 12 16 17 12 65 180 22 19 0 580 621 441 24
25 6 530 65 147 65 7 5 602 2801 56 5 399 3239 93 0 0 0 5 163 250 21 65 82 6 42 69 0 15 132 214 32 97 0 0 129 ‐85 25
26 12 238 122 275 122 14 10 147 5074 101 0 0 0 1 199 1199 20 0 0 0 122 153 10 76 0 15 0 101 254 11 22 0 0 33 ‐221 26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 ‐3 27
28 6 058 61 136 61 7 2 226 1113 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 76 5 17 0 0 0 22 98 0 0 0 0 0 ‐98 28
29 3 993 40 90 40 4 1 597 799 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 3 12 0 0 0 15 65 0 1 0 0 1 ‐64 29
30 3 627 36 82 36 4 1 791 896 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 45 3 13 0 0 0 16 62 0 5 0 0 5 ‐57 30
31 5 599 56 126 56 6 3 042 1521 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 70 5 23 0 0 0 28 98 0 5 0 0 5 ‐93 31
32 3 483 35 78 35 4 1 393 697 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 44 3 10 0 0 0 13 57 62 0 0 0 62 5 32
33 3 963 40 89 40 4 2 086 1043 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 3 16 0 0 0 19 69 28 0 0 0 28 ‐41 33
34 4 748 47 107 47 5 2 310 1155 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 59 4 17 0 0 0 21 81 21 0 0 0 21 ‐60 34
35 5 386 54 121 54 6 4 083 2042 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 67 5 31 0 0 0 35 102 10 0 270 0 280 178 35
36 7 532 75 169 75 8 4 320 2160 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 94 6 32 0 0 0 39 133 10 2 0 0 12 ‐121 36
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 055 1055 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 87 0 0 0 87 74 37
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 315 315 38
39 3 706 37 83 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 46 3 0 0 0 0 3 49 10 0 0 0 10 ‐39 39
40 9 481 95 213 95 11 3 494 1747 35 10 919 6551 187 0 0 0 0 0 0 95 119 8 26 140 0 0 175 293 25 200 235 0 460 167 40
41 4 848 48 109 48 5 5 422 2711 54 330 198 6 0 0 0 0 0 0 48 61 4 41 4 0 0 49 110 0 4 0 0 4 ‐106 41
42 5 933 59 133 59 7 2 668 1334 27 5 424 3254 93 228 228 4 0 0 0 59 74 5 20 70 3 0 98 172 0 40 0 0 40 ‐132 42
43 9 302 93 209 93 10 12 950 6475 259 5 000 3000 86 0 0 0 0 0 0 93 116 8 194 64 0 0 266 383 0 49 1180 0 1229 846 43
44 7 807 78 176 78 9 2 878 1439 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 98 7 22 0 0 0 28 126 8 37 0 0 45 ‐81 44
45 4 279 43 96 43 5 1 349 675 13 3 840 2304 66 0 0 0 0 0 0 43 53 4 10 49 0 0 63 117 28 25 0 0 53 ‐64 45
46 9 414 94 212 94 11 2 822 1411 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 118 8 21 0 0 0 29 147 12 0 190 0 202 55 46
47 5 907 59 133 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 74 5 0 0 0 0 5 79 0 21 0 0 21 ‐58 47
48 5 132 51 115 51 6 225 113 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 64 4 2 0 0 0 6 70 0 7 0 0 7 ‐63 48
49 1 333 13 30 13 1 3 468 1734 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 1 26 0 0 0 27 44 54 11 0 0 65 21 49
50 17 389 174 391 174 20 3 545 1773 35 9 401 5640 161 2 015 2015 34 0 0 0 174 217 15 27 121 25 0 187 405 10 180 0 0 190 ‐215 50
51 0 0 0 0 0 13 961 6981 279 8 546 5127 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 110 0 0 319 319 4 74 350 0 428 109 51
52 0 0 0 0 0 17 752 8876 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 266 266 7 0 0 0 7 ‐259 52
53 0 0 0 0 0 12 111 6056 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 182 182 14 0 0 0 14 ‐168 53
54 0 0 0 0 0 9 293 4647 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 139 139 8 0 230 0 238 99 54
55 0 0 0 0 0 56 862 28431 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 0 0 0 853 853 40 0 1300 0 1340 487 55
56 0 0 0 0 0 11 785 5893 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 177 177 27 0 285 0 312 135 56
57 0 0 0 0 0 8 189 4095 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 123 123 13 0 200 0 213 90 57
58 0 0 0 0 0 8 168 4084 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 123 123 10 0 200 0 210 87 58

celkem 369764 3698 8320 3698 416 282051 141026 4404 76767 46060 1316 11430 11430 191 17988 1590 72 3698 4622 312 3304 987 143 54 4799 9421 1530 1071 5205 1495 9301 ‐120
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Technická infrastruktura 

Území řešené regulačním plánem se z větší části nachází ve stávající zástavbě s fungující strukturou veřejných 
prostranství a s vysokou úrovní zásobování jednotlivými systémy technické infrastruktury. Předmětem návrhu 
regulačního plánu na úseku technické infrastruktury tedy nejsou zásadní změny koncepce obsluhy území 
technickou infrastrukturou, ale spíše dílčí návrhy na doplnění sítě v místech doplňování zástavby a řešení 
přeložek vyvolaných nově definovanými hranicemi stavebních bloků. Nově jsou řešeny rozvody všech 
inženýrských sítí v území „Maďarka“. Jedním z hlavních témat technické infrastruktury v řešeném území je 
odvádění srážkových vod, kde je řada návrhů na doplnění sítě dešťové kanalizace i v komunikacích mezi bloky 
se stabilizovanou zástavbou. 

Součástí odůvodnění regulačního plánu jsou bilanční výpočty potřeb jednotlivých médií technické infrastruktury a 
produkce odpadních vod. Bilance jsou pro jednotlivé bloky zpracovány tabelární formou a jsou přehledně 
uvedeny v tabulkových přílohách. 

Zásobování vodou 
Řešené území je zásobováno pitnou vodou prostřednictvím vodovodních řadů napojených v rámci rozvodů 
vodárenské soustavy Kladno – Kralupy – Mělník. Území spadá do tlakového pásma vodojemu Rozdělov. 
Stávající koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou je v návrhu zachována. V plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Středočeského kraje je navrhována změna pásmování vodovodní sítě ve městě. Tyto úpravy se 
stávajících vodovodních rozvodů v řešeném území přímo netýkají a je uvažováno pouze s úpravami v rámci jejich 
údržby. V regulačním plánu jsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování navrhované zástavby. Jedná se 
o dílčí větve napojené ze stávající sítě: 

- vodovodní řad v ulici Štechova napojený ze stávajícího řadu DN 200 pro zásobování zástavby v bloku 1 

- vodovodní řad v ulicích Tyršova, Váňova propojující stávající řady DN 200 (ve Váňově ulici) a DN 150 (v 
křižovatce ulic Tyršově a Vašatově) pro zásobování zástavby v bloku 9 

- vodovodní řad v nové ulici u Magistrátu („Radniční“ ulice) napojený ze stávajícího řadu DN 150 na 
náměstí Starosty Pavla pro zásobování dostavby v bloku 40  

- vodovodní řad v ulici Mlýnská propojující stávající vodovod v křižovatce ulic Mlýnské a Hrnčířské 
s řadem v ulici Gen. Klapálka pro zásobování bloku 46  

Kromě uvedených dílčích větví je navržena nová vodovodní síť v území „Maďarka“, která bude tvořena 
vodovodními řady uloženými v navrhovaných uličních prostranstvích. Hlavní řad v této lokalitě vede od 
stávajícího vodovodu v ulici Huťské v komunikaci mezi navrhovanými bloky zástavby do stávajícího řadu v ulici 
Divadelní a s propojením okruhu do řadu v Ocelárenské ulici. Pro výsledné optimální fungování navrhovaného 
vodovodního systému v území „Maďarka“ bude zřejmě nutné zkapacitnění stávajících vodovodních řadů 
v Divadelní a Ocelárenské ulici. 

Kanalizace 
V řešeném území byla realizována jednotná kanalizační síť, která odvádí odpadní vody na městskou ČOV 
v místní části Vrapice. Odpadní vody z jihozápadního okraje řešeného území (území „Maďarka“) jsou odváděny 
stávající jednotnou kanalizací na ČOV. Srážkové vody jsou převážně zaúsťovány do stávající jednotné 
kanalizace, v jižní a západní části území byla realizována dešťová kanalizace, která odvádí srážkové vody do 
dešťové zdrže umístěné v lokalitě Bukovka a odtud městskou kmenovou stokou na ČOV Dubí. Stávající 
koncepce odkanalizování města na ČOV Vrapice a ČOV Dubí je v návrhu zachována. Plán počítá s důslednějším 
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Technická infrastruktura 

Území řešené regulačním plánem se z větší části nachází ve stávající zástavbě s fungující strukturou veřejných 
prostranství a s vysokou úrovní zásobování jednotlivými systémy technické infrastruktury. Předmětem návrhu 
regulačního plánu na úseku technické infrastruktury tedy nejsou zásadní změny koncepce obsluhy území 
technickou infrastrukturou, ale spíše dílčí návrhy na doplnění sítě v místech doplňování zástavby a řešení 
přeložek vyvolaných nově definovanými hranicemi stavebních bloků. Nově jsou řešeny rozvody všech 
inženýrských sítí v území „Maďarka“. Jedním z hlavních témat technické infrastruktury v řešeném území je 
odvádění srážkových vod, kde je řada návrhů na doplnění sítě dešťové kanalizace i v komunikacích mezi bloky 
se stabilizovanou zástavbou. 

Součástí odůvodnění regulačního plánu jsou bilanční výpočty potřeb jednotlivých médií technické infrastruktury a 
produkce odpadních vod. Bilance jsou pro jednotlivé bloky zpracovány tabelární formou a jsou přehledně 
uvedeny v tabulkových přílohách. 

Zásobování vodou 
Řešené území je zásobováno pitnou vodou prostřednictvím vodovodních řadů napojených v rámci rozvodů 
vodárenské soustavy Kladno – Kralupy – Mělník. Území spadá do tlakového pásma vodojemu Rozdělov. 
Stávající koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou je v návrhu zachována. V plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Středočeského kraje je navrhována změna pásmování vodovodní sítě ve městě. Tyto úpravy se 
stávajících vodovodních rozvodů v řešeném území přímo netýkají a je uvažováno pouze s úpravami v rámci jejich 
údržby. V regulačním plánu jsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování navrhované zástavby. Jedná se 
o dílčí větve napojené ze stávající sítě: 

- vodovodní řad v ulici Štechova napojený ze stávajícího řadu DN 200 pro zásobování zástavby v bloku 1 

- vodovodní řad v ulicích Tyršova, Váňova propojující stávající řady DN 200 (ve Váňově ulici) a DN 150 (v 
křižovatce ulic Tyršově a Vašatově) pro zásobování zástavby v bloku 9 

- vodovodní řad v nové ulici u Magistrátu („Radniční“ ulice) napojený ze stávajícího řadu DN 150 na 
náměstí Starosty Pavla pro zásobování dostavby v bloku 40  

- vodovodní řad v ulici Mlýnská propojující stávající vodovod v křižovatce ulic Mlýnské a Hrnčířské 
s řadem v ulici Gen. Klapálka pro zásobování bloku 46  

Kromě uvedených dílčích větví je navržena nová vodovodní síť v území „Maďarka“, která bude tvořena 
vodovodními řady uloženými v navrhovaných uličních prostranstvích. Hlavní řad v této lokalitě vede od 
stávajícího vodovodu v ulici Huťské v komunikaci mezi navrhovanými bloky zástavby do stávajícího řadu v ulici 
Divadelní a s propojením okruhu do řadu v Ocelárenské ulici. Pro výsledné optimální fungování navrhovaného 
vodovodního systému v území „Maďarka“ bude zřejmě nutné zkapacitnění stávajících vodovodních řadů 
v Divadelní a Ocelárenské ulici. 

Kanalizace 
V řešeném území byla realizována jednotná kanalizační síť, která odvádí odpadní vody na městskou ČOV 
v místní části Vrapice. Odpadní vody z jihozápadního okraje řešeného území (území „Maďarka“) jsou odváděny 
stávající jednotnou kanalizací na ČOV. Srážkové vody jsou převážně zaúsťovány do stávající jednotné 
kanalizace, v jižní a západní části území byla realizována dešťová kanalizace, která odvádí srážkové vody do 
dešťové zdrže umístěné v lokalitě Bukovka a odtud městskou kmenovou stokou na ČOV Dubí. Stávající 
koncepce odkanalizování města na ČOV Vrapice a ČOV Dubí je v návrhu zachována. Plán počítá s důslednějším 
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oddělením splaškových a dešťových odpadních vod. Na většině území je navrženo napojení splaškových vod do 
stávající jednotné kanalizace, v nově zastavovaných lokalitách do nově navrhované splaškové kanalizace. 
V regulačním plánu jsou vymezeny následující návrhy na kanalizační síti: 

- přeložky stávající jednotné kanalizace v bloku 1 za účelem uvolnění prostoru bloku pro zástavbu a 
napojení nové zástavby z bloku 1 na kanalizační síť  

- stoka splaškové kanalizace v nové ulici mezi bloky 39 a 40 („Radniční“ ulice) pro potřeby odkanalizování 
možných dostaveb v těchto blocích  

- stoka splaškové kanalizace v ulici Dr. Vrbenského pro odkanalizování budoucí zástavby v bloku 46 

Kromě uvedených dílčích navrhovaných úseků je navržena nová kanalizační síť v území „Maďarka“, v nově 
navrhované uliční síti bude vzhledem k současnému standardu v nově vymezených uličních prostranstvích 
navržena oddílná kanalizační síť. Koncové úseky stávajících stok zasahující do bloků budou zrušeny a budou 
nahrazeny novými stokami vedoucími ve veřejných uličních prostranstvích. Nově navrhované stoky splaškové 
kanalizace budou napojeny do stávající jednotné kanalizace vedoucí na ČOV Dubí. Stoky dešťové kanalizace 
budou na hranici řešeného území v první fázi rovněž napojeny do stávající jednotné kanalizace. V rámci budoucí 
přestavby sousední průmyslové oblasti Vojtěšské huti může být území s oddílnou kanalizací dále rozšiřováno. 

V regulačním plánu je zohledněn současný trend hospodaření se srážkovými vodami, kdy je v rámci jednotlivých 
bloků upřednostňováno využití, popř. vsakování srážkových vod v rámci pozemku, pokud to nebude technicky 
proveditelné, tak následuje jejich akumulace a teprve v poslední řadě odtok do dešťové kanalizace v maximálním 
množství 10 l/s na 1 ha zastavitelné plochy bloku. Dešťové a splaškové vody budou v rámci zástavby jednotlivých 
bloků důsledně oddělovány i v případě, že je možné jejich zaústění pouze do stávající jednotné kanalizace, aby 
bylo možné jejich budoucí oddělení v případě realizace oddílné kanalizace v rámci rekonstrukce uličního 
prostranství. V rámci regulačního plánu je navrženo doplnění kanalizační sítě ve stávajících (případně 
navrhovaných) uličních prostranstvích o nové dešťové stoky, které umožní odvádění srážkových vod z veřejných 
prostranství, případně z jednotlivých bloků v souladu s pravidly uvedenými v předcházejícím odstavci. Zároveň 
doplnění dešťové kanalizační sítě umožní převedení srážkových vod z povodí kanalizace ČOV Vrapice do povodí 
ČOV Dubí. Jedná se o následující úseky dešťové kanalizace: 

- přeložka dešťové kanalizace v ulice Čs. armády – posun stávající trasy mimo osu navrhovaného 
stromořadí (součástí VPS. 3A), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Zádušní (k ulici Havířská) zaústěná do stávající dešťové stoky 
v Havířské ulici (VPS. 3B), 

- stoka dešťové kanalizace v ulicích Zádušní, Slánské a navrhované ulici mezi bloky 39 a 40 s napojením 
do stávající dešťové stoky v ulici Pod Zámkem. Polohy stávajících inženýrských sítí ve Slánské ulici 
zřejmě neumožní realizaci nové dešťové kanalizace, řešení si pravděpodobně vyžádá nové společné 
trasování všech vedení technické infrastruktury v rámci úzkého profilu Slánské ulice (VPS. 3E), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicemi T. G. Masaryka, Žižkova, Váňova, Stará, vč. jižní strany 
náměstí Starosty Pavla zaústěné do stávající dešťové stoky v ulici Dr. Vrbenského (VPS. 3F), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicemi T. G. Masaryka, Kleinerovou, Váňovou a Osvobození 
politických vězňů zaústěné do stávající dešťové kanalizace v křižovatce ulic Havířská a T. G. Masaryka 
(VPS. 3C), 

 
 

   

- stoky dešťové kanalizace v ulicích Saskova, J. Palacha, Čs. armády a Vašatova (mezi ulicemi J. 
Palacha a Saskovou) – součástí je překládaná dešťová stoka v ulici Čs. armády (VPS. 3A), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicí Váňovou a náměstím K. Wittgensteina zaústěné do 
stávající dešťové stoky v křižovatce ulic L. Janáčka a V. Rabase (VPS. 3D), 

- stoka dešťové kanalizace na Poštovním náměstí (VPS 3G), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Mlýnské (VPS 3H), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Dr. Vrbenského a Hrnčířské (VPS. 3I). 

Bilance odtoku splaškových vod a odtoku srážkových vod je uvedena v tabulkové příloze. U odtoku srážkových 
vod z jednotlivých bloků je počítáno s max. redukovaným odtokem 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy bloku. Kromě 
odtoku srážkových vod z plochy jednotlivých bloků je počítáno s odtokem srážkových vod z veřejných 
prostranství. Celkový redukovaný odtok vody ze všech bloků v řešeném území bude po realizaci opatření ke 
vsakování nebo akumulaci v rámci bloků činit 484 l/s. Maximální odtok vody ze všech uličních prostranství 
a náměstí (plocha řešeného území bez plochy všech bloků) vychází 2 591 l/s. Je počítáno s tím, že pro 
spolehlivé odvádění srážkových vod bude nezbytné za hranicí řešeného území v lokalitě Bukovka realizovat 
v sousedství stávající dešťové zdrže větší dešťovou zdrž o objemu cca 2 000 – 3 000 m3. 

Zásobování teplem 
V části řešeného území se nacházejí stávající rozvody CZT zásobované z centrálního zdroje – Elektrárny Kladno. 
Bloky zásobované teplem ze systému CZT se nacházejí v jižní části řešeného území a na jeho západním okraji 
(bloky 6 – severní část, 10, 18, 20, 21 a 23), kde je zástavba zásobována teplem z městských rozvodů 
provozovaných společností Tepo. V části území východně od ulice Dukelských Hrdinů (bloky 50, 51, 52 a 53) 
jsou bloky zásobovány teplem prostřednictvím rozvodů CZT průmyslové zóny provozovanými společností Alpiq. 
Popsaná stávající koncepce zásobování teplem zůstane zachována. Navrženo je rozšíření stávajícího 
zásobování v blocích se zástavbou bytových domů nebo vybavenosti. V území „Maďarka“ je počítáno 
s napojením na CZT z rozvodů průmyslové zóny. 

Navrženy jsou následující koridory CZT: 

- trasa teplovodu v ulici Štechova pro zásobování zástavby v bloku 1 teplem 

- trasa horkovodu v ulici Kleinerova pro zásobování zástavby v bloku 9 teplem (nebude-li se realizovat 
zásobování bloku plynem STL plynovodem v ulici Tyršově), v rámci bloku je počítáno s realizací 
odběratelské výměníkové stanice, 

Kromě uvedených dílčích větví je navržena nová horkovodní síť v území „Maďarka“, která bude tvořena 
horkovodními řady uloženými v navrhovaných uličních prostranstvích. Navržené horkovody budou napojeny ze 
stávajícího horkovodního přivaděče vedoucího přes řešené území k zásobování stávající zástavby v blocích 50 a 
51. S ohledem na zachování industriálního charakteru území je počítáno s ponecháním přivaděče v nadzemní 
trase. 

Zásobování plynem 
Řešené území je zásobováno zemním plynem prostřednictvím středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 
Nízkotlaké rozvody se nacházejí v severní, východní a západní části řešeného území a u zástavby podél nám. K. 
Wittgensteina. Středotlaké plynovody byly realizovány v území vymezeném na západě ulicemi Kleinerovou a C. 
Boudy, na východě ulicemi Stará a Balcarova. Stávající koncepce zásobování plynem zůstává v řešeném území 
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oddělením splaškových a dešťových odpadních vod. Na většině území je navrženo napojení splaškových vod do 
stávající jednotné kanalizace, v nově zastavovaných lokalitách do nově navrhované splaškové kanalizace. 
V regulačním plánu jsou vymezeny následující návrhy na kanalizační síti: 

- přeložky stávající jednotné kanalizace v bloku 1 za účelem uvolnění prostoru bloku pro zástavbu a 
napojení nové zástavby z bloku 1 na kanalizační síť  

- stoka splaškové kanalizace v nové ulici mezi bloky 39 a 40 („Radniční“ ulice) pro potřeby odkanalizování 
možných dostaveb v těchto blocích  

- stoka splaškové kanalizace v ulici Dr. Vrbenského pro odkanalizování budoucí zástavby v bloku 46 

Kromě uvedených dílčích navrhovaných úseků je navržena nová kanalizační síť v území „Maďarka“, v nově 
navrhované uliční síti bude vzhledem k současnému standardu v nově vymezených uličních prostranstvích 
navržena oddílná kanalizační síť. Koncové úseky stávajících stok zasahující do bloků budou zrušeny a budou 
nahrazeny novými stokami vedoucími ve veřejných uličních prostranstvích. Nově navrhované stoky splaškové 
kanalizace budou napojeny do stávající jednotné kanalizace vedoucí na ČOV Dubí. Stoky dešťové kanalizace 
budou na hranici řešeného území v první fázi rovněž napojeny do stávající jednotné kanalizace. V rámci budoucí 
přestavby sousední průmyslové oblasti Vojtěšské huti může být území s oddílnou kanalizací dále rozšiřováno. 

V regulačním plánu je zohledněn současný trend hospodaření se srážkovými vodami, kdy je v rámci jednotlivých 
bloků upřednostňováno využití, popř. vsakování srážkových vod v rámci pozemku, pokud to nebude technicky 
proveditelné, tak následuje jejich akumulace a teprve v poslední řadě odtok do dešťové kanalizace v maximálním 
množství 10 l/s na 1 ha zastavitelné plochy bloku. Dešťové a splaškové vody budou v rámci zástavby jednotlivých 
bloků důsledně oddělovány i v případě, že je možné jejich zaústění pouze do stávající jednotné kanalizace, aby 
bylo možné jejich budoucí oddělení v případě realizace oddílné kanalizace v rámci rekonstrukce uličního 
prostranství. V rámci regulačního plánu je navrženo doplnění kanalizační sítě ve stávajících (případně 
navrhovaných) uličních prostranstvích o nové dešťové stoky, které umožní odvádění srážkových vod z veřejných 
prostranství, případně z jednotlivých bloků v souladu s pravidly uvedenými v předcházejícím odstavci. Zároveň 
doplnění dešťové kanalizační sítě umožní převedení srážkových vod z povodí kanalizace ČOV Vrapice do povodí 
ČOV Dubí. Jedná se o následující úseky dešťové kanalizace: 

- přeložka dešťové kanalizace v ulice Čs. armády – posun stávající trasy mimo osu navrhovaného 
stromořadí (součástí VPS. 3A), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Zádušní (k ulici Havířská) zaústěná do stávající dešťové stoky 
v Havířské ulici (VPS. 3B), 

- stoka dešťové kanalizace v ulicích Zádušní, Slánské a navrhované ulici mezi bloky 39 a 40 s napojením 
do stávající dešťové stoky v ulici Pod Zámkem. Polohy stávajících inženýrských sítí ve Slánské ulici 
zřejmě neumožní realizaci nové dešťové kanalizace, řešení si pravděpodobně vyžádá nové společné 
trasování všech vedení technické infrastruktury v rámci úzkého profilu Slánské ulice (VPS. 3E), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicemi T. G. Masaryka, Žižkova, Váňova, Stará, vč. jižní strany 
náměstí Starosty Pavla zaústěné do stávající dešťové stoky v ulici Dr. Vrbenského (VPS. 3F), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicemi T. G. Masaryka, Kleinerovou, Váňovou a Osvobození 
politických vězňů zaústěné do stávající dešťové kanalizace v křižovatce ulic Havířská a T. G. Masaryka 
(VPS. 3C), 

 
 

   

- stoky dešťové kanalizace v ulicích Saskova, J. Palacha, Čs. armády a Vašatova (mezi ulicemi J. 
Palacha a Saskovou) – součástí je překládaná dešťová stoka v ulici Čs. armády (VPS. 3A), 

- stoky dešťové kanalizace v území mezi ulicí Váňovou a náměstím K. Wittgensteina zaústěné do 
stávající dešťové stoky v křižovatce ulic L. Janáčka a V. Rabase (VPS. 3D), 

- stoka dešťové kanalizace na Poštovním náměstí (VPS 3G), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Mlýnské (VPS 3H), 

- stoka dešťové kanalizace v ulici Dr. Vrbenského a Hrnčířské (VPS. 3I). 

Bilance odtoku splaškových vod a odtoku srážkových vod je uvedena v tabulkové příloze. U odtoku srážkových 
vod z jednotlivých bloků je počítáno s max. redukovaným odtokem 10 l/s na 1 ha zastavěné plochy bloku. Kromě 
odtoku srážkových vod z plochy jednotlivých bloků je počítáno s odtokem srážkových vod z veřejných 
prostranství. Celkový redukovaný odtok vody ze všech bloků v řešeném území bude po realizaci opatření ke 
vsakování nebo akumulaci v rámci bloků činit 484 l/s. Maximální odtok vody ze všech uličních prostranství 
a náměstí (plocha řešeného území bez plochy všech bloků) vychází 2 591 l/s. Je počítáno s tím, že pro 
spolehlivé odvádění srážkových vod bude nezbytné za hranicí řešeného území v lokalitě Bukovka realizovat 
v sousedství stávající dešťové zdrže větší dešťovou zdrž o objemu cca 2 000 – 3 000 m3. 

Zásobování teplem 
V části řešeného území se nacházejí stávající rozvody CZT zásobované z centrálního zdroje – Elektrárny Kladno. 
Bloky zásobované teplem ze systému CZT se nacházejí v jižní části řešeného území a na jeho západním okraji 
(bloky 6 – severní část, 10, 18, 20, 21 a 23), kde je zástavba zásobována teplem z městských rozvodů 
provozovaných společností Tepo. V části území východně od ulice Dukelských Hrdinů (bloky 50, 51, 52 a 53) 
jsou bloky zásobovány teplem prostřednictvím rozvodů CZT průmyslové zóny provozovanými společností Alpiq. 
Popsaná stávající koncepce zásobování teplem zůstane zachována. Navrženo je rozšíření stávajícího 
zásobování v blocích se zástavbou bytových domů nebo vybavenosti. V území „Maďarka“ je počítáno 
s napojením na CZT z rozvodů průmyslové zóny. 

Navrženy jsou následující koridory CZT: 

- trasa teplovodu v ulici Štechova pro zásobování zástavby v bloku 1 teplem 

- trasa horkovodu v ulici Kleinerova pro zásobování zástavby v bloku 9 teplem (nebude-li se realizovat 
zásobování bloku plynem STL plynovodem v ulici Tyršově), v rámci bloku je počítáno s realizací 
odběratelské výměníkové stanice, 

Kromě uvedených dílčích větví je navržena nová horkovodní síť v území „Maďarka“, která bude tvořena 
horkovodními řady uloženými v navrhovaných uličních prostranstvích. Navržené horkovody budou napojeny ze 
stávajícího horkovodního přivaděče vedoucího přes řešené území k zásobování stávající zástavby v blocích 50 a 
51. S ohledem na zachování industriálního charakteru území je počítáno s ponecháním přivaděče v nadzemní 
trase. 

Zásobování plynem 
Řešené území je zásobováno zemním plynem prostřednictvím středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 
Nízkotlaké rozvody se nacházejí v severní, východní a západní části řešeného území a u zástavby podél nám. K. 
Wittgensteina. Středotlaké plynovody byly realizovány v území vymezeném na západě ulicemi Kleinerovou a C. 
Boudy, na východě ulicemi Stará a Balcarova. Stávající koncepce zásobování plynem zůstává v řešeném území 
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zachována, v souladu s celostátním trendem je počítáno s postupným výhledovým přechodem nízkotlakých sítí 
na sítě středotlaké. Navrženy jsou pouze dílčí plynovody pro zásobování nově navrhované zástavby. V lokalitách 
s návrhem zásobování ze systému CZT (např. území „Maďarka“) není zásobování plynem navrhováno. 
S ohledem na požadavky trvalé udržitelnosti je energetické zásobování území navrhováno jako dvoucestné 
(elektrická energie + CZT, případně elektrická energie +plyn). Od trojcestného zásobování energiemi (elektrická 
energie + CZT + plyn) se upouští. 

V regulačním plánu jsou navrhovány následující koridory pro umístění plynovodu: 

- NTL plynovodní řad v ulici Mlýnská pro zásobování zástavby v bloku 46 

- NTL plynovodní řad v ulici mezi bloky 39 a 40 („Radniční“ ulice) pro zásobování dostavby v bloku 40 
plynem STL plynovodní řad v ulici Tyršova pro zásobování bloku 9 plynem, nebude-li se realizovat 
horkovodní přívod v ulici Kleinerově 

- STL plynovodní řad v ulici Tyršova pro zásobování bloku 9 plynem, nebude-li se realizovat horkovodní 
přívod v ulici Kleinerově 

- Dále je navržena dílčí přeložka STL plynovodního řadu podél jihozápadní hrany bloku 7 z důvodů 
rozšíření stavební čáry rohu bloku přes stávající trasu plynovodu. 

Zásobování elektrickou energií 
Řešené území je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím trafostanic 22/0,4 kV, které jsou napojeny 
z kabelové sítě VN 22 kV. Trafostanice jsou umístěny v rámci bloků a jsou zakresleny v grafické příloze. 
Z trafostanic jsou vedeny kabelové rozvody NN, které jsou smyčkově napojovány do přípojkových skříní 
jednotlivých odběratelů. Území východně od ulice Dukelských Hrdinů je zásobováno elektrickou energií ze sítě 
provozované společností Alpiq prostřednictvím rozvodů VN provozovaných napěťových hladinách 35 a 6 kV. 
Hlavní transformační stanice 35/6kV se nachází na území bloku 52. Z transformační stanice jsou vedeny rozvody 
VN 6 kV k trafostanicím 6/0,4 kV. Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií se v řešeném území 
nemění. Navrženy jsou trafostanice pro zásobování nově vymezených bloků zástavby včetně přívodního 
kabelového vedení VN. Nová trafostanice TSN1 je navrhována v bloku 1. V bloku 43 je navrhována trafostanice 
TSN2 (VPS. 15) zde se může jednat i o dvě trafostanice, jednu distribuční a jednu odběratelskou), distribuční 
trafostanice v bloku 43 by měla výhledově nahradit trafostanici umístěnou na pozemku 5619/1, kde je obtížný 
přístup z hlediska údržby stanice. Tři nové trafostanice TSN3 – TSN5 (VPS. 24, jsou navrženy v území 
„Maďarka“, v blocích 51, 55 a 57. Je počítáno s napojením trafostanic z kabelové sítě 6 kV napájené 
z transformovny v bloku 52. Navrhované trafostanice jsou v blocích v grafické příloze zakresleny formou 
„plovoucí značky“ umístěné v těžišti bloku. Stanice může být realizována kdekoliv v rámci bloku, jako vestavěná, 
nebo kompaktní s přístupem z  uličního prostranství. Pro zajištění výkonových bilančních potřeb je možné provést 
i zvýšení výkonu v některé ze stávajících trafostanic. Stávající trafostanice jsou regulačním plánem respektovány. 

Stávající kabely VN 22 kV zasahují do území bloku 1 a bloku 46. V obou případech jsou navrženy přeložky 
kabelových tras tak, aby nové trasy byly vedeny mimo území bloku v rámci uličního prostranství (blok 1 
a blok 46). 

Elektronické komunikace 
S výjimkou dílčí přeložky optického kabelu v bloku 1 nejsou navrhovány koncepční změny sítě elektronických 
komunikací. Optické a telekomunikační kabely zasahující do území bloku 1 budou přeloženy do nové trasy 
vedoucí v rámci uličního prostranství. 

 
 

   

Ze základnové stanice v bloku 25 je vedena radioreléová trasa s horizontálním ochranným pásmem. Ve směru 
paprsku je omezena realizace výškových staveb, v regulačním plánu je tento limit respektován. 

Likvidace odpadů 
Odpad bude likvidován způsobem běžným ve městě Kladno. Prostupnost komunikací pro svoz odpadu je 
v návrhu zachována a v rozvojovém území doplněna o novu strukturu uličních prostranství. 
Pro komunální odpad se v centru Kladna používají kontejnery. Jsou umístěny na uličních prostranstvích. Svoz 
probíhá 1-2x týdně podle ulic. 

Principy umístění 
Umístění bude na vymezených místech v dosahu svozové techniky a to na úrovni vozovky anebo v úrovni dalších 
pobytových ploch. Výškový rozdíl vyrovná rampa nebo snížená obruba. Vzhledem k povětrnostním poměrům a 
svažitosti terénu doporučujeme vyznačená místa ohraničit zábranou. 

Pro kontejnery na separaci odpadu jsou na uličních prostranstvích vyhrazena místa. Kontejnery budou postupně 
nahrazeny podzemními boxy. 

Podmínky pro umísťování kontejnerů  

Na významných veřejných prostranstvích preferovat umístění kontejnerů na separovaný odpad pod zemí. 
Vhodné umístění je v uličním prostranství v rámci koridoru pro stromořadí. V prostoru, který není pohledově 
exponovaný. Podzemní kontejner má objem 5m3 a jeho půdorysné  rozměry jednoho kontejneru jsou 2x2m. Tedy 
řada 4 kontejnerů vyžaduje koridor široký 2m a dlouhý 8m. Je nezbytné umožnit příjezd vozidla s mechynickou 
rukou. Sítě v uličním prostranství budou tedy ukládány s ohledem na umístění podzemních kontejnerů. Pozice 
podzemních kontejnerů jsou označené plovoucími značkami. Konkrétní prostorové uspořádání stanoví podrobný 
projekt veřejného prostranství. 

Kde je to možné, kontejnery umísťovat na vlastní (soukromém) pozemku. 

Na sídlišti umísťovat kontejnery do přístřešků. 

Požadavky na technickou infrastrukturu, které jsou konkrétně stanoveny jako součást řešení 
regulačního plánu 
Požadavky ke konkrétním blokům jsou uvedeny u popisu bloků:  
1, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 46,51, 52, 55, 57. 
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zachována, v souladu s celostátním trendem je počítáno s postupným výhledovým přechodem nízkotlakých sítí 
na sítě středotlaké. Navrženy jsou pouze dílčí plynovody pro zásobování nově navrhované zástavby. V lokalitách 
s návrhem zásobování ze systému CZT (např. území „Maďarka“) není zásobování plynem navrhováno. 
S ohledem na požadavky trvalé udržitelnosti je energetické zásobování území navrhováno jako dvoucestné 
(elektrická energie + CZT, případně elektrická energie +plyn). Od trojcestného zásobování energiemi (elektrická 
energie + CZT + plyn) se upouští. 

V regulačním plánu jsou navrhovány následující koridory pro umístění plynovodu: 

- NTL plynovodní řad v ulici Mlýnská pro zásobování zástavby v bloku 46 

- NTL plynovodní řad v ulici mezi bloky 39 a 40 („Radniční“ ulice) pro zásobování dostavby v bloku 40 
plynem STL plynovodní řad v ulici Tyršova pro zásobování bloku 9 plynem, nebude-li se realizovat 
horkovodní přívod v ulici Kleinerově 

- STL plynovodní řad v ulici Tyršova pro zásobování bloku 9 plynem, nebude-li se realizovat horkovodní 
přívod v ulici Kleinerově 

- Dále je navržena dílčí přeložka STL plynovodního řadu podél jihozápadní hrany bloku 7 z důvodů 
rozšíření stavební čáry rohu bloku přes stávající trasu plynovodu. 

Zásobování elektrickou energií 
Řešené území je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím trafostanic 22/0,4 kV, které jsou napojeny 
z kabelové sítě VN 22 kV. Trafostanice jsou umístěny v rámci bloků a jsou zakresleny v grafické příloze. 
Z trafostanic jsou vedeny kabelové rozvody NN, které jsou smyčkově napojovány do přípojkových skříní 
jednotlivých odběratelů. Území východně od ulice Dukelských Hrdinů je zásobováno elektrickou energií ze sítě 
provozované společností Alpiq prostřednictvím rozvodů VN provozovaných napěťových hladinách 35 a 6 kV. 
Hlavní transformační stanice 35/6kV se nachází na území bloku 52. Z transformační stanice jsou vedeny rozvody 
VN 6 kV k trafostanicím 6/0,4 kV. Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií se v řešeném území 
nemění. Navrženy jsou trafostanice pro zásobování nově vymezených bloků zástavby včetně přívodního 
kabelového vedení VN. Nová trafostanice TSN1 je navrhována v bloku 1. V bloku 43 je navrhována trafostanice 
TSN2 (VPS. 15) zde se může jednat i o dvě trafostanice, jednu distribuční a jednu odběratelskou), distribuční 
trafostanice v bloku 43 by měla výhledově nahradit trafostanici umístěnou na pozemku 5619/1, kde je obtížný 
přístup z hlediska údržby stanice. Tři nové trafostanice TSN3 – TSN5 (VPS. 24, jsou navrženy v území 
„Maďarka“, v blocích 51, 55 a 57. Je počítáno s napojením trafostanic z kabelové sítě 6 kV napájené 
z transformovny v bloku 52. Navrhované trafostanice jsou v blocích v grafické příloze zakresleny formou 
„plovoucí značky“ umístěné v těžišti bloku. Stanice může být realizována kdekoliv v rámci bloku, jako vestavěná, 
nebo kompaktní s přístupem z  uličního prostranství. Pro zajištění výkonových bilančních potřeb je možné provést 
i zvýšení výkonu v některé ze stávajících trafostanic. Stávající trafostanice jsou regulačním plánem respektovány. 

Stávající kabely VN 22 kV zasahují do území bloku 1 a bloku 46. V obou případech jsou navrženy přeložky 
kabelových tras tak, aby nové trasy byly vedeny mimo území bloku v rámci uličního prostranství (blok 1 
a blok 46). 

Elektronické komunikace 
S výjimkou dílčí přeložky optického kabelu v bloku 1 nejsou navrhovány koncepční změny sítě elektronických 
komunikací. Optické a telekomunikační kabely zasahující do území bloku 1 budou přeloženy do nové trasy 
vedoucí v rámci uličního prostranství. 

 
 

   

Ze základnové stanice v bloku 25 je vedena radioreléová trasa s horizontálním ochranným pásmem. Ve směru 
paprsku je omezena realizace výškových staveb, v regulačním plánu je tento limit respektován. 

Likvidace odpadů 
Odpad bude likvidován způsobem běžným ve městě Kladno. Prostupnost komunikací pro svoz odpadu je 
v návrhu zachována a v rozvojovém území doplněna o novu strukturu uličních prostranství. 
Pro komunální odpad se v centru Kladna používají kontejnery. Jsou umístěny na uličních prostranstvích. Svoz 
probíhá 1-2x týdně podle ulic. 

Principy umístění 
Umístění bude na vymezených místech v dosahu svozové techniky a to na úrovni vozovky anebo v úrovni dalších 
pobytových ploch. Výškový rozdíl vyrovná rampa nebo snížená obruba. Vzhledem k povětrnostním poměrům a 
svažitosti terénu doporučujeme vyznačená místa ohraničit zábranou. 

Pro kontejnery na separaci odpadu jsou na uličních prostranstvích vyhrazena místa. Kontejnery budou postupně 
nahrazeny podzemními boxy. 

Podmínky pro umísťování kontejnerů  

Na významných veřejných prostranstvích preferovat umístění kontejnerů na separovaný odpad pod zemí. 
Vhodné umístění je v uličním prostranství v rámci koridoru pro stromořadí. V prostoru, který není pohledově 
exponovaný. Podzemní kontejner má objem 5m3 a jeho půdorysné  rozměry jednoho kontejneru jsou 2x2m. Tedy 
řada 4 kontejnerů vyžaduje koridor široký 2m a dlouhý 8m. Je nezbytné umožnit příjezd vozidla s mechynickou 
rukou. Sítě v uličním prostranství budou tedy ukládány s ohledem na umístění podzemních kontejnerů. Pozice 
podzemních kontejnerů jsou označené plovoucími značkami. Konkrétní prostorové uspořádání stanoví podrobný 
projekt veřejného prostranství. 

Kde je to možné, kontejnery umísťovat na vlastní (soukromém) pozemku. 

Na sídlišti umísťovat kontejnery do přístřešků. 

Požadavky na technickou infrastrukturu, které jsou konkrétně stanoveny jako součást řešení 
regulačního plánu 
Požadavky ke konkrétním blokům jsou uvedeny u popisu bloků:  
1, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 46,51, 52, 55, 57. 
  



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh120

 
 

   

  

 
 

   

  



 
 

   

  

 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

SOUHRNNÁ BILANCE NÁVRHU

číslo bloku plocha bloku HPP počet bytů počet obyvatel HPP
užitná kanc. a 
prod. plocha

počet 
zaměstnanců

1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73
2 6 056 0 0 0 59 30 1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82
10 12 859 0 0 0 177 89 2
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4
16 2 351 602 7 16 0 0 0
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31
22 15 702 0 0 0 243 122 2
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53
27 228 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8
32 1 457 551 6 14 113 56 1
33 2 263 642 8 18 151 75 2
34 2 837 45 1 2 953 476 10
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25
37 1 055 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82

plocha bytu 85 m2

přepočet lidí 2,25 lidí na byt
komerční užitná plocha (z HPP) 0,5
kancelářská užitná plocha (z HPP) 0,6
počet zaměstnanců u komerčních ploch 1 na 50 m2

počet zaměstnanců u administrativních ploch 1 na 35 m2

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE



REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

BILANČNÍ NÁROKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

1 2 3 4 5 6
Qh               

[l/s]
Qspl              

[l/s]
Qdest             

[l/s]
Gh                

[kW]
Qh               

m3/h
Ps           

[kW]
1 4 195 0,69 1,01 4,2 759 85 210
2 6 056 0,00 0,00 6,1 0 0 1
3 7 323 0,35 0,52 7,3 0 32 67
4 6 882 0,34 0,52 6,9 0 33 71
5 6 346 0,61 0,92 6,3 0 57 120
6 13 982 0,64 0,95 14,0 569 64 144
7 1 013 0,16 0,24 1,0 0 23 55
8 7 262 0,24 0,35 7,3 0 26 57
9 7 290 0,67 0,99 7,3 749 84 213
10 12 859 0,00 0,00 12,9 11 1 4
11 4 953 0,13 0,18 5,0 217 24 69
12 3 764 0,09 0,14 3,8 0 15 36
13 6 044 0,33 0,49 6,0 0 39 91
14 3 346 0,25 0,38 3,3 0 26 57
15 2 702 0,33 0,49 2,7 0 29 61
16 2 351 0,07 0,10 2,4 0 5 11
17 4 367 0,53 0,79 4,4 0 55 122
18 8 852 -0,33 -0,51 8,9 17 2 36
19 1 905 0,11 0,17 1,9 0 17 41
20 4 446 0,45 0,66 4,4 465 52 119
21 5 408 -0,07 -0,11 5,4 102 11 42
22 15 702 0,00 0,00 15,7 0 2 5
23 33 775 0,05 0,06 33,8 147 16 47
24 36 440 0,64 0,96 36,4 0 61 131
25 13 137 -0,18 -0,29 13,1 0 7 41
26 12 343 0,60 0,88 12,3 0 79 189
27 228 0,00 0,00 0,2 0 0 0
28 2 568 0,07 0,11 2,6 0 9 21
29 1 721 0,13 0,19 1,7 0 15 35
30 2 152 0,12 0,18 2,2 0 13 29
31 4 593 0,09 0,13 4,6 0 14 33
32 1 457 0,06 0,09 1,5 0 6 11
33 2 263 0,08 0,11 2,3 0 7 15
34 2 837 0,02 0,03 2,8 0 7 21
35 4 083 0,63 0,94 4,1 0 75 173
36 4 986 0,37 0,55 5,0 0 45 104
37 1 055 0,00 0,00 1,1 0 0 0
38 4 749 0,00 0,00 4,7 0 0 0
39 2 078 0,30 0,45 2,1 0 25 50
40 21 430 0,40 0,58 21,4 0 64 178
41 4 799 0,10 0,14 4,8 0 22 57
42 6 395 0,11 0,14 6,4 0 35 113
43 33 065 0,87 1,26 33,1 0 136 359
44 3 724 0,28 0,41 3,7 0 30 67
45 3 184 -0,05 -0,08 3,2 0 0 1
46 2 903 0,82 1,23 2,9 0 85 186
47 5 071 0,48 0,72 5,1 0 38 72
48 4 551 0,37 0,56 4,6 0 32 65
49 4 157 0,06 0,09 4,2 0 17 46
50 60 047 1,62 2,43 60,0 1 362 153 331
51 17 015 0,25 0,33 17,0 931 104 302
52 11 399 0,20 0,27 11,4 785 88 252
53 5 707 0,16 0,20 5,7 600 67 192
54 3 442 0,15 0,20 3,4 579 65 186
55 19 471 0,92 1,21 19,5 3 544 397 1 137
56 4 331 0,19 0,25 4,3 734 82 236
57 3 033 0,13 0,17 3,0 510 57 164
58 3 025 0,13 0,17 3,0 509 57 163

celkem: 484 262 15,78 22,98 484,3 12 592 2 591 6 639

1 Maximální hodinová potřeba pitné vody l/s
2 Maximální hodinové množství odtoku splaškových vod l/s
3 Odtok srážkových vod z návrhové srážky l/s
4 Maximální celková potřeba tepla kW
5 Maximální potřeba plynu m3/hod
6 Soudobý elektrický příkon kW

číslo bloku
plocha bloku    

(m2)

 
 

   

  



 
 

   

  

 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

BILANČNÍ NÁROKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

1 2 3 4 5 6
Qh               

[l/s]
Qspl              

[l/s]
Qdest             

[l/s]
Gh                

[kW]
Qh               

m3/h
Ps           

[kW]
1 4 195 0,69 1,01 4,2 759 85 210
2 6 056 0,00 0,00 6,1 0 0 1
3 7 323 0,35 0,52 7,3 0 32 67
4 6 882 0,34 0,52 6,9 0 33 71
5 6 346 0,61 0,92 6,3 0 57 120
6 13 982 0,64 0,95 14,0 569 64 144
7 1 013 0,16 0,24 1,0 0 23 55
8 7 262 0,24 0,35 7,3 0 26 57
9 7 290 0,67 0,99 7,3 749 84 213
10 12 859 0,00 0,00 12,9 11 1 4
11 4 953 0,13 0,18 5,0 217 24 69
12 3 764 0,09 0,14 3,8 0 15 36
13 6 044 0,33 0,49 6,0 0 39 91
14 3 346 0,25 0,38 3,3 0 26 57
15 2 702 0,33 0,49 2,7 0 29 61
16 2 351 0,07 0,10 2,4 0 5 11
17 4 367 0,53 0,79 4,4 0 55 122
18 8 852 -0,33 -0,51 8,9 17 2 36
19 1 905 0,11 0,17 1,9 0 17 41
20 4 446 0,45 0,66 4,4 465 52 119
21 5 408 -0,07 -0,11 5,4 102 11 42
22 15 702 0,00 0,00 15,7 0 2 5
23 33 775 0,05 0,06 33,8 147 16 47
24 36 440 0,64 0,96 36,4 0 61 131
25 13 137 -0,18 -0,29 13,1 0 7 41
26 12 343 0,60 0,88 12,3 0 79 189
27 228 0,00 0,00 0,2 0 0 0
28 2 568 0,07 0,11 2,6 0 9 21
29 1 721 0,13 0,19 1,7 0 15 35
30 2 152 0,12 0,18 2,2 0 13 29
31 4 593 0,09 0,13 4,6 0 14 33
32 1 457 0,06 0,09 1,5 0 6 11
33 2 263 0,08 0,11 2,3 0 7 15
34 2 837 0,02 0,03 2,8 0 7 21
35 4 083 0,63 0,94 4,1 0 75 173
36 4 986 0,37 0,55 5,0 0 45 104
37 1 055 0,00 0,00 1,1 0 0 0
38 4 749 0,00 0,00 4,7 0 0 0
39 2 078 0,30 0,45 2,1 0 25 50
40 21 430 0,40 0,58 21,4 0 64 178
41 4 799 0,10 0,14 4,8 0 22 57
42 6 395 0,11 0,14 6,4 0 35 113
43 33 065 0,87 1,26 33,1 0 136 359
44 3 724 0,28 0,41 3,7 0 30 67
45 3 184 -0,05 -0,08 3,2 0 0 1
46 2 903 0,82 1,23 2,9 0 85 186
47 5 071 0,48 0,72 5,1 0 38 72
48 4 551 0,37 0,56 4,6 0 32 65
49 4 157 0,06 0,09 4,2 0 17 46
50 60 047 1,62 2,43 60,0 1 362 153 331
51 17 015 0,25 0,33 17,0 931 104 302
52 11 399 0,20 0,27 11,4 785 88 252
53 5 707 0,16 0,20 5,7 600 67 192
54 3 442 0,15 0,20 3,4 579 65 186
55 19 471 0,92 1,21 19,5 3 544 397 1 137
56 4 331 0,19 0,25 4,3 734 82 236
57 3 033 0,13 0,17 3,0 510 57 164
58 3 025 0,13 0,17 3,0 509 57 163

celkem: 484 262 15,78 22,98 484,3 12 592 2 591 6 639

1 Maximální hodinová potřeba pitné vody l/s
2 Maximální hodinové množství odtoku splaškových vod l/s
3 Odtok srážkových vod z návrhové srážky l/s
4 Maximální celková potřeba tepla kW
5 Maximální potřeba plynu m3/hod
6 Soudobý elektrický příkon kW

číslo bloku
plocha bloku    

(m2)



 
 

   

  

 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Qd Qmaxd Qh

1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 25 380 32 994 0,69
2 6 056 0 0 0 59 30 1 60 78 0,00
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 14 460 18 798 0,39
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 15 270 19 851 0,41
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 26 910 34 983 0,73
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 23 580 30 654 0,64
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 6 120 7 956 0,17
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 8 760 11 388 0,24
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 24 870 32 331 0,67
10 12 859 0 0 0 177 89 2 120 156 0,00
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 4 800 6 240 0,13
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 3 420 4 446 0,09
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 12 060 15 678 0,33
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 9 390 12 207 0,25
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 12 090 15 717 0,33
16 2 351 602 7 16 0 0 0 2 400 3 120 0,07
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 19 500 25 350 0,53
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 -12 030 -15 639 -0,33
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 4 230 5 499 0,11
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 16 470 21 411 0,45
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 -2 490 -3 237 -0,07
22 15 702 0 0 0 243 122 2 120 156 0,00
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 1 080 1 404 0,03
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 23 790 30 927 0,64
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 -5 640 -7 332 -0,15
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 22 080 28 704 0,60
27 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
28 2 568 633 7 16 517 258 5 2 700 3 510 0,07
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 4 830 6 279 0,13
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 4 350 5 655 0,12
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 3 180 4 134 0,09
32 1 457 551 6 14 113 56 1 2 160 2 808 0,06
33 2 263 642 8 18 151 75 2 2 820 3 666 0,08
34 2 837 45 1 2 953 476 10 900 1 170 0,02
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 23 400 30 420 0,63
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 13 650 17 745 0,37
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 11 100 14 430 0,30
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 15 540 20 202 0,42
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 3 600 4 680 0,10
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 3 930 5 109 0,11
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 32 070 41 691 0,87
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 10 230 13 299 0,28
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 -1 980 -2 574 -0,05
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 39 180 50 934 1,06
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 17 610 22 893 0,48
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 13 620 17 706 0,37
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 2 310 3 003 0,06
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 59 940 77 922 1,62
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 9 780 12 714 0,26
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 7 560 9 828 0,20
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 5 760 7 488 0,16
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 5 580 7 254 0,15
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 34 140 44 382 0,92
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 7 080 9 204 0,19
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 4 920 6 396 0,13
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 4 920 6 396 0,13

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 601 680 782 184 16,30

Qd průměrná denní potřeba vody (l/den)
Qmaxd maximální denní potřeba vody (l/den)

Qh maximální hodinová potřeba vody (l/s)
specifická potřeba pitné vody
koeficient denní nerovnoměrnosti kd

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh

specifická potřeba u komerce a vybavenosti

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE POTŘEBA VODYčíslo 
bloku plocha bloku (m2)

150 l . os-1 . den-1

1,35
1,8

60 l . os-1 . den-1

l/den
l/den

l/s



 
 

   

  

 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Qd Qmaxd Qh

1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 25 380 32 994 0,69
2 6 056 0 0 0 59 30 1 60 78 0,00
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 14 460 18 798 0,39
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 15 270 19 851 0,41
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 26 910 34 983 0,73
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 23 580 30 654 0,64
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 6 120 7 956 0,17
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 8 760 11 388 0,24
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 24 870 32 331 0,67
10 12 859 0 0 0 177 89 2 120 156 0,00
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 4 800 6 240 0,13
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 3 420 4 446 0,09
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 12 060 15 678 0,33
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 9 390 12 207 0,25
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 12 090 15 717 0,33
16 2 351 602 7 16 0 0 0 2 400 3 120 0,07
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 19 500 25 350 0,53
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 -12 030 -15 639 -0,33
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 4 230 5 499 0,11
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 16 470 21 411 0,45
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 -2 490 -3 237 -0,07
22 15 702 0 0 0 243 122 2 120 156 0,00
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 1 080 1 404 0,03
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 23 790 30 927 0,64
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 -5 640 -7 332 -0,15
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 22 080 28 704 0,60
27 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
28 2 568 633 7 16 517 258 5 2 700 3 510 0,07
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 4 830 6 279 0,13
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 4 350 5 655 0,12
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 3 180 4 134 0,09
32 1 457 551 6 14 113 56 1 2 160 2 808 0,06
33 2 263 642 8 18 151 75 2 2 820 3 666 0,08
34 2 837 45 1 2 953 476 10 900 1 170 0,02
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 23 400 30 420 0,63
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 13 650 17 745 0,37
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 11 100 14 430 0,30
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 15 540 20 202 0,42
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 3 600 4 680 0,10
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 3 930 5 109 0,11
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 32 070 41 691 0,87
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 10 230 13 299 0,28
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 -1 980 -2 574 -0,05
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 39 180 50 934 1,06
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 17 610 22 893 0,48
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 13 620 17 706 0,37
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 2 310 3 003 0,06
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 59 940 77 922 1,62
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 9 780 12 714 0,26
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 7 560 9 828 0,20
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 5 760 7 488 0,16
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 5 580 7 254 0,15
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 34 140 44 382 0,92
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 7 080 9 204 0,19
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 4 920 6 396 0,13
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 4 920 6 396 0,13

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 601 680 782 184 16,30

Qd průměrná denní potřeba vody (l/den)
Qmaxd maximální denní potřeba vody (l/den)

Qh maximální hodinová potřeba vody (l/s)
specifická potřeba pitné vody
koeficient denní nerovnoměrnosti kd

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh

specifická potřeba u komerce a vybavenosti

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE POTŘEBA VODYčíslo 
bloku plocha bloku (m2)

150 l . os-1 . den-1

1,35
1,8

60 l . os-1 . den-1

l/den
l/den

l/s
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REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Qspl                     

[l/s]
Qdest                    

[l/s]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 1,01 4,2
2 6 056 0 0 0 59 30 1 0,00 6,1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 0,59 7,3
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 0,62 6,9
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 1,09 6,3
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 0,95 14,0
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 0,24 1,0
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 0,35 7,3
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 0,99 7,3

10 12 859 0 0 0 177 89 2 0,00 12,9
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 0,18 5,0
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 0,14 3,8
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 0,49 6,0
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 0,38 3,3
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 0,49 2,7
16 2 351 602 7 16 0 0 0 0,10 2,4
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 0,79 4,4
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 -0,51 8,9
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 0,17 1,9
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 0,66 4,4
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 -0,11 5,4
22 15 702 0 0 0 243 122 2 0,00 15,7
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 0,04 33,8
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 0,96 36,4
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 -0,24 13,1
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 0,88 12,3
27 228 0 0 0 0 0 0 0,00 0,2
28 2 568 633 7 16 517 258 5 0,11 2,6
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 0,19 1,7
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 0,18 2,2
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 0,13 4,6
32 1 457 551 6 14 113 56 1 0,09 1,5
33 2 263 642 8 18 151 75 2 0,11 2,3
34 2 837 45 1 2 953 476 10 0,03 2,8
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 0,94 4,1
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 0,55 5,0
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0,00 1,1
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0,00 4,7
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 0,45 2,1
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 0,61 21,4
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 0,14 4,8
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 0,14 6,4
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 1,26 33,1
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 0,41 3,7
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 -0,08 3,2
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 1,59 2,9
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 0,72 5,1
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 0,56 4,6
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 0,09 4,2
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 2,43 60,0
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 0,35 17,0
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 0,27 11,4
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 0,20 5,7
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 0,20 3,4
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 1,21 19,5
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 0,25 4,3
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 0,17 3,0
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 0,17 3,0

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 23,76 484,3

Řešené 
území 686 686 m2

Plocha 
veřejných 

prostranství
202 408 m2

Odtok z 
veřejných 

prostranství
2591 l/s

Qspl Maximální produkce splaškových vod
Qdest Maximální odtok srážkových vod z bloku (10 l/s na 1 ha)

specifický odtok splaškových vod
koeficient  nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod  kh

specifický odtok spaškových vod u obč. vybavenosti
max. regulovaný odtok srážkové vody z území bloku
intenzita směrodatného deště
koeficient odtoku z veřejných prostranství

10 l/s na 1 ha
160 l/s na 1 ha

0,8

80 l . os-1 . den-1

číslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE ODTOK VODY

l/s
l/s

230 l . os-1 . den-1

2,3

 
 

   

  



REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Qspl                     

[l/s]
Qdest                    

[l/s]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 1,01 4,2
2 6 056 0 0 0 59 30 1 0,00 6,1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 0,59 7,3
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 0,62 6,9
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 1,09 6,3
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 0,95 14,0
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 0,24 1,0
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 0,35 7,3
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 0,99 7,3

10 12 859 0 0 0 177 89 2 0,00 12,9
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 0,18 5,0
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 0,14 3,8
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 0,49 6,0
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 0,38 3,3
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 0,49 2,7
16 2 351 602 7 16 0 0 0 0,10 2,4
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 0,79 4,4
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 -0,51 8,9
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 0,17 1,9
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 0,66 4,4
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 -0,11 5,4
22 15 702 0 0 0 243 122 2 0,00 15,7
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 0,04 33,8
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 0,96 36,4
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 -0,24 13,1
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 0,88 12,3
27 228 0 0 0 0 0 0 0,00 0,2
28 2 568 633 7 16 517 258 5 0,11 2,6
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 0,19 1,7
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 0,18 2,2
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 0,13 4,6
32 1 457 551 6 14 113 56 1 0,09 1,5
33 2 263 642 8 18 151 75 2 0,11 2,3
34 2 837 45 1 2 953 476 10 0,03 2,8
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 0,94 4,1
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 0,55 5,0
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0,00 1,1
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0,00 4,7
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 0,45 2,1
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 0,61 21,4
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 0,14 4,8
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 0,14 6,4
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 1,26 33,1
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 0,41 3,7
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 -0,08 3,2
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 1,59 2,9
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 0,72 5,1
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 0,56 4,6
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 0,09 4,2
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 2,43 60,0
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 0,35 17,0
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 0,27 11,4
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 0,20 5,7
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 0,20 3,4
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 1,21 19,5
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 0,25 4,3
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 0,17 3,0
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 0,17 3,0

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 23,76 484,3

Řešené 
území 686 686 m2

Plocha 
veřejných 

prostranství
202 408 m2

Odtok z 
veřejných 

prostranství
2591 l/s

Qspl Maximální produkce splaškových vod
Qdest Maximální odtok srážkových vod z bloku (10 l/s na 1 ha)

specifický odtok splaškových vod
koeficient  nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod  kh

specifický odtok spaškových vod u obč. vybavenosti
max. regulovaný odtok srážkové vody z území bloku
intenzita směrodatného deště
koeficient odtoku z veřejných prostranství

10 l/s na 1 ha
160 l/s na 1 ha

0,8

80 l . os-1 . den-1

číslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE ODTOK VODY

l/s
l/s

230 l . os-1 . den-1

2,3
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REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

POTŘEBA PLYNU
hrubá podlažní 

plocha (m2)
počet bytových 

jednotek počet obyvatel
hrubá podlažní 

plocha (m2)
užitná plocha (m2) 

komerční
počet 

zaměstnanců Qh                                m 3/h

1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 85
2 6 056 0 0 0 59 30 1 0
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 37
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 41
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 70
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 64
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 23
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 26
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 84
10 12 859 0 0 0 177 89 2 1
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 24
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 15
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 39
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 26
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 29
16 2 351 602 7 16 0 0 0 5
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 55
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 2
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 17
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 52
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 11
22 15 702 0 0 0 243 122 2 2
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 10
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 61
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 9
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 79
27 228 0 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5 9
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 15
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 13
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 14
32 1 457 551 6 14 113 56 1 6
33 2 263 642 8 18 151 75 2 7
34 2 837 45 1 2 953 476 10 7
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 75
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 45
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 25
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 66
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 22
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 35
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 136
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 30
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 0
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 104
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 38
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 32
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 17
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 153
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 107
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 88
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 67
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 65
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 397
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 82
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 57
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 57

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 2 635

Qh Max. hodinová potřeba plynu m3/h

VYBAVENOST, KOMERCEčíslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ



 
 

   

  

 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

POTŘEBA PLYNU
hrubá podlažní 

plocha (m2)
počet bytových 

jednotek počet obyvatel
hrubá podlažní 

plocha (m2)
užitná plocha (m2) 

komerční
počet 

zaměstnanců Qh                                m 3/h

1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 85
2 6 056 0 0 0 59 30 1 0
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 37
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 41
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 70
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 64
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 23
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 26
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 84

10 12 859 0 0 0 177 89 2 1
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 24
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 15
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 39
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 26
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 29
16 2 351 602 7 16 0 0 0 5
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 55
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 2
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 17
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 52
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 11
22 15 702 0 0 0 243 122 2 2
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 10
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 61
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 9
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 79
27 228 0 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5 9
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 15
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 13
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 14
32 1 457 551 6 14 113 56 1 6
33 2 263 642 8 18 151 75 2 7
34 2 837 45 1 2 953 476 10 7
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 75
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 45
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 25
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 66
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 22
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 35
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 136
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 30
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 0
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 104
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 38
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 32
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 17
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 153
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 107
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 88
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 67
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 65
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 397
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 82
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 57
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 57

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 2 635

Qh Max. hodinová potřeba plynu m3/h

VYBAVENOST, KOMERCEčíslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ
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REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (BILANČNÍ NÁRŮST POTŘEBY TEPLA  PRO VŠECHNY BLOKY V ŘEŠNÉM ÚZEMÍ)

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Gvyt                   

[kW]
Gvet                  

[kW]
Gtv                     

[kW]
Gh                    

[kW]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 407,2 162,2 190,0 759
2 6 056 0 0 0 59 30 1 2,3 1,2 0,4 4
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 166,8 52,7 111,8 331
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 185,6 61,7 118,0 365
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 313,8 100,2 208,6 623
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 290,1 98,5 180,6 569
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 114,6 47,8 45,9 208
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 118,9 42,9 66,6 229
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 401,3 162,4 184,9 749
10 12 859 0 0 0 177 89 2 6,8 3,6 0,7 11
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 124,1 59,2 33,4 217
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 73,2 31,7 25,3 130
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 186,4 71,4 91,9 350
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 119,0 40,8 72,4 232
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 128,9 38,5 94,1 262
16 2 351 602 7 16 0 0 0 23,1 6,1 18,8 48
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 254,1 88,3 150,2 493
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 51,1 66,4 -100,2 17
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 81,1 34,8 31,6 147
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 246,7 92,7 125,7 465
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 74,2 50,9 -23,1 102
22 15 702 0 0 0 243 122 2 9,3 5,0 0,7 15
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 52,3 27,4 6,9 87
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 270,4 85,9 183,9 540
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 71,1 59,3 -49,5 81
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 383,7 155,6 166,5 706
27 228 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5 44,2 17,0 20,5 82
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 73,2 27,5 36,8 138
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 59,9 21,3 33,4 115
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 69,8 29,8 23,9 124
32 1 457 551 6 14 113 56 1 25,5 7,9 16,8 50
33 2 263 642 8 18 151 75 2 30,5 9,6 21,8 62
34 2 837 45 1 2 953 476 10 38,3 19,9 5,9 64
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 354,6 134,9 178,4 668
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 213,9 82,5 103,8 400
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 106,5 28,3 86,8 222
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 327,2 148,1 111,1 586
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 116,5 55,7 25,8 198
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 186,6 100,9 21,6 309
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 680,9 302,7 233,0 1 217
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 139,2 49,9 78,5 268
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 4,9 7,5 -15,7 -3
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 469,9 153,6 303,2 927
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 160,1 38,9 138,2 337
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 139,9 39,5 106,3 286
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 90,9 45,3 15,6 152
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 682,4 218,1 462,0 1 362
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 587,8 312,3 57,4 957
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 484,0 257,1 44,4 785
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 369,5 196,3 33,8 600
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 356,9 189,6 32,7 579
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 2 183,5 1 160,0 200,3 3 544
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 452,5 240,4 41,5 734
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 314,5 167,1 28,9 510
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 313,7 166,6 28,9 509

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 13233,5 5 875,4 4 411,8 23 521

Gvyt potřeba tepla pro vytápění kW
Gvet potřeba tepla pro větrání kW
Gtv potřeba tepla pro ohřev teplé vody kW
Gh celková max. hodinová potřeba tepla kW

číslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE POTŘEBA TEPLA



 
 

   

  

 
 

   

  

REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (BILANČNÍ NÁRŮST POTŘEBY TEPLA V BLOCÍCH NACHÁZEJÍCÍCH SE V DOSAHU SYSTÉMU CZT)

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Gvyt                   

[kW]
Gvet                  

[kW]
Gtv                     

[kW]
Gh                    

[kW]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 407,2 162,2 190,0 759
2 6 056 0 0 0 59 30 1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 290,1 98,5 180,6 569
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 401,3 162,4 184,9 749
10 12 859 0 0 0 177 89 2 6,8 3,6 0,7 11
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 124,1 59,2 33,4 217
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4
16 2 351 602 7 16 0 0 0
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 51,1 66,4 -100,2 17
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 246,7 92,7 125,7 465
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 74,2 50,9 -23,1 102
22 15 702 0 0 0 243 122 2
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 52,3 27,4 6,9 87
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53
27 228 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8
32 1 457 551 6 14 113 56 1
33 2 263 642 8 18 151 75 2
34 2 837 45 1 2 953 476 10
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25
37 1 055 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 682,4 218,1 462,0 1 362
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 587,8 312,3 57,4 957
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 484,0 257,1 44,4 785
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 369,5 196,3 33,8 600
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 356,9 189,6 32,7 579
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 2 183,5 1 160,0 200,3 3 544
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 452,5 240,4 41,5 734
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 314,5 167,1 28,9 510
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 313,7 166,6 28,9 509

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 7398,6 3 630,8 1 528,7 12 558

Gvyt potřeba tepla pro vytápění kW
Gvet potřeba tepla pro větrání kW
Gtv potřeba tepla pro ohřev teplé vody kW
Gh celková max. hodinová potřeba tepla kW

číslo 
bloku

plocha bloku     
(m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE POTŘEBA TEPLA



 
 

   

  

REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (BILANČNÍ NÁRŮST POTŘEBY TEPLA V BLOCÍCH NACHÁZEJÍCÍCH SE V DOSAHU SYSTÉMU CZT)

hrubá podlažní 
plocha (m2)

počet bytových 
jednotek počet obyvatel

hrubá podlažní 
plocha (m2)

užitná plocha (m2) 
komerční

počet 
zaměstnanců

Gvyt                   

[kW]
Gvet                  

[kW]
Gtv                     

[kW]
Gh                    

[kW]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 407,2 162,2 190,0 759
2 6 056 0 0 0 59 30 1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 290,1 98,5 180,6 569
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 401,3 162,4 184,9 749
10 12 859 0 0 0 177 89 2 6,8 3,6 0,7 11
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 124,1 59,2 33,4 217
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4
16 2 351 602 7 16 0 0 0
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 51,1 66,4 -100,2 17
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 246,7 92,7 125,7 465
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 74,2 50,9 -23,1 102
22 15 702 0 0 0 243 122 2
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 52,3 27,4 6,9 87
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53
27 228 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8
32 1 457 551 6 14 113 56 1
33 2 263 642 8 18 151 75 2
34 2 837 45 1 2 953 476 10
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25
37 1 055 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 682,4 218,1 462,0 1 362
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 587,8 312,3 57,4 957
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 484,0 257,1 44,4 785
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 369,5 196,3 33,8 600
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 356,9 189,6 32,7 579
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 2 183,5 1 160,0 200,3 3 544
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 452,5 240,4 41,5 734
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 314,5 167,1 28,9 510
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 313,7 166,6 28,9 509

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 7398,6 3 630,8 1 528,7 12 558

Gvyt potřeba tepla pro vytápění kW
Gvet potřeba tepla pro větrání kW
Gtv potřeba tepla pro ohřev teplé vody kW
Gh celková max. hodinová potřeba tepla kW

číslo 
bloku

plocha bloku     
(m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE POTŘEBA TEPLA



 
 

   

  



 
 

   

  

15

13

19

17

20

1

2
4

3

5

6

8

10

25

26

18

28

23

22

29

31

33

30

34
35

36

41

42

49

50

51

21

9

40

27

43
14

24

52

53

55

38

16

44

45

46

37

39

48

47

54

56

58
57

12

7

32

11

VS

VS

VS

VS
VS

Maďarka 4

Ma
ďa

rka
 1

Ma
ďa

rka
 2

Ma
ďa

rka
 2

Ma
ďa

rka
 3

Ma
ďa

rka
 3

Maďarka 5

Maďarka 6

Maďarka 7

náměstí Maďarka

Radniční

REGULAČNÍ PLÁN
KLADNO - CENTRUM (RP1)

LEGENDA:

ZNAČKA:

KATASTRÁLNÍ MAPA

POPIS:

09

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ULIČNÍ ČÁRA - VYMEZUJE HRANICI NEZASTAVITELNÝCH ULIČNÍCH
PROSTRANSTVÍ A ZASTAVITELNÝCH URBANISTICKÝCH BLOKŮ

IDENTIFIKACE BLOKU

VS

TEPLOVOD - STAV

TEPLOVOD - NÁVRH

HORKOVOD - STAV

HORKOVOD - NÁVRH

OBJEKT VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - STAV

NAPOJOVACÍ BOD

HRANICE ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMNÍ STUDIÍ

Maďarka 1

VRSTEVNICE 1 M

NÁZEV NOVĚ NAVRŽENÉHO PROSTRANSTVÍ

O6E
VÝKRES Č.:0 50 100 200

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. arch. Martina Portyková, ČKA 02822
Magistrát statutárního města Kladna
Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
nám.Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Ing. Petr Hrdlička ČKAIT 0401000 Mikuláš Hrdlička

RNDr. Martin Kubeš ČKA 03527

MĚŘÍTKO:

FÁZE:
NÁVRH

1:4000
FORMÁT:
520 x 297 mm
ČÁST:
REGULAČNÍ PLÁN

DATUM:
06/2017

Ing. arch. Lukáš Chyba Ing. arch. Martina Dohnalová
Ing. arch. Kristýna Hanzalová Ing. arch. Eliška Štefaničová

Ing. Jaroslav Míka Ing. Petr Peštál ČKAIT 0013113

POŘIZOVATEL:
Magistrát statutárního města Kladna
Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Ing. arch. František Müller

OBJEDNATEL:
Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

KONZULTACE
Ing. akad. arch. Sylva Matějková



 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

POTŘEBA EE
hrubá podlažní 

plocha (m2)
počet bytových 

jednotek počet obyvatel
hrubá podlažní 

plocha (m2)
užitná plocha (m2) 

komerční
počet 

zaměstnanců
Ps                        

[kW]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 210
2 6 056 0 0 0 59 30 1 1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 79
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 89
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 148
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 144
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 56
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 57
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 213
10 12 859 0 0 0 177 89 2 4
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 69
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 36
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 91
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 57
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 61
16 2 351 602 7 16 0 0 0 11
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 122
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 36
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 41
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 119
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 42
22 15 702 0 0 0 243 122 2 5
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 28
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 131
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 46
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 189
27 228 0 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5 21
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 35
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 29
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 33
32 1 457 551 6 14 113 56 1 11
33 2 263 642 8 18 151 75 2 15
34 2 837 45 1 2 953 476 10 21
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 173
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 104
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 50
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 181
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 57
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 113
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 359
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 67
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 1
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 223
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 72
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 65
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 46
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 331
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 312
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 252
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 192
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 186
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 1 137
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 236
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 164
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 163

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 6 734

Ps   Soudobý příkon kW
specifický soudobý příkon byt 1,5 kW
specifický soudobý příkon komerce a vybavenost 0,04 kW/m2

číslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE

 
 

   

  



 
 

   

  
REGULAČNÍ PLÁN KLADNO, CENTRUM

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

POTŘEBA EE
hrubá podlažní 

plocha (m2)
počet bytových 

jednotek počet obyvatel
hrubá podlažní 

plocha (m2)
užitná plocha (m2) 

komerční
počet 

zaměstnanců
Ps                        

[kW]
1 4 195 5 302 62 140 5 302 2 927 73 210
2 6 056 0 0 0 59 30 1 1
3 7 323 3 521 41 92 823 446 11 79
4 6 882 3 618 43 97 1 215 612 12 89
5 6 346 6 526 77 173 1 647 824 16 148
6 13 982 5 457 64 144 2 098 1 212 33 144
7 1 029 1 287 15 34 1 698 849 17 56
8 7 262 1 985 23 52 1 112 556 16 57
9 7 290 4 983 59 133 5 468 3 115 82 213
10 12 859 0 0 0 177 89 2 4
11 4 953 658 8 18 2 575 1 421 35 69
12 3 764 703 8 18 1 202 601 12 36
13 6 044 2 712 32 72 2 142 1 071 21 91
14 3 346 2 201 26 59 898 449 9 57
15 2 702 2 943 35 79 415 208 4 61
16 2 351 602 7 16 0 0 0 11
17 4 367 4 573 54 122 2 044 1 022 20 122
18 8 852 -3 847 -45 -101 5 178 2 589 52 36
19 1 905 816 10 23 1 296 648 13 41
20 4 446 3 757 44 99 2 667 1 334 27 119
21 5 408 -1 130 -13 -29 3 062 1 543 31 42
22 15 702 0 0 0 243 122 2 5
23 33 775 44 1 2 1 319 660 13 28
24 36 440 5 664 67 151 1 378 764 19 131
25 13 137 -2 110 -25 -56 3 961 2 076 46 46
26 12 343 4 735 56 126 5 258 2 629 53 189
27 228 0 0 0 0 0 0 0
28 2 568 633 7 16 517 258 5 21
29 1 721 1 114 13 29 793 397 8 35
30 2 152 1 029 12 27 531 265 5 29
31 4 593 720 8 18 1 099 513 8 33
32 1 457 551 6 14 113 56 1 11
33 2 263 642 8 18 151 75 2 15
34 2 837 45 1 2 953 476 10 21
35 4 083 5 240 62 140 3 994 1 997 40 173
36 4 986 3 053 36 81 2 518 1 259 25 104
37 1 055 0 0 0 0 0 0 0
38 4 749 0 0 0 0 0 0 0
39 2 078 2 773 33 74 0 0 0 50
40 21 430 2 522 30 68 5 999 3 407 89 181
41 4 799 609 7 16 2 424 1 151 20 57
42 6 395 -175 -2 -5 5 034 2 905 78 113
43 33 065 5 788 68 153 11 945 6 427 152 359
44 3 724 2 356 28 63 1 270 635 13 67
45 3 184 -481 -6 -14 609 250 2 1
46 2 903 9 414 111 250 2 822 1 411 28 223
47 5 071 4 531 53 119 -361 -180 -4 72
48 4 551 3 418 40 90 225 113 2 65
49 4 157 289 3 7 2 078 1 039 21 46
50 60 047 14 158 167 376 3 613 2 018 59 331
51 17 015 0 0 0 15 307 7 788 163 312
52 11 399 0 0 0 12 603 6 301 126 252
53 5 707 0 0 0 9 623 4 812 96 192
54 3 442 0 0 0 9 293 4 647 93 186
55 19 471 0 0 0 56 862 28 431 569 1 137
56 4 331 0 0 0 11 785 5 893 118 236
57 3 033 0 0 0 8 189 4 095 82 164
58 3 025 0 0 0 8 168 4 084 82 163

celkem: 484 278 113 229 1 334 3 006 231 394 118 320 2 513 6 734

Ps   Soudobý příkon kW
specifický soudobý příkon byt 1,5 kW
specifický soudobý příkon komerce a vybavenost 0,04 kW/m2

číslo 
bloku plocha bloku (m2)

BYDLENÍ VYBAVENOST, KOMERCE
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Krajina ve městě 

Přírodní podmínky 
Město Kladno se nachází v Kladenské tabuli, v níž jsou proterozoické horniny hlubšího skalního podloží překryty 
sedimenty jižního okraje české křídové pánve, ale rovněž i horninami kladenské pánve středočeského limnického 
permokarbonu. Limnický permokarbon je reprezentován zejména jílovci, pískovci a slepenci, místy se vyskytují 
uhelné sloje o mocnosti až 6 m, česká křída turonskými marinními pískovci, písčitými slínovci až spongilitickými 
jílovci. 
Centrální část města Kladna, jejíž součástí je území řešené předloženým regulačním plánem, je charakteristická 
zvlněným reliéfem, jehož tvary jsou výsledkem působení přírodních sil i činnosti člověka. Přípovrchovou vrstvu 
hornin vytvářejí kvartérní pokryvy deluvioeolických sedimentů (jílů, sprašových hlín a spraší), v území řešeném 
regulačním plánem je však rostlý terén ve značné míře přetvořen prostřednictvím navážek (např. výkopová 
zemina ze stavby modernistického sídliště v prostoru současných nezastavěných ploch na náměstí K. 
Wittgensteina a parku Trilobit, zarovnání svahu mezi náměstí Starosty Pavla a ulicí Dukelských hrdinů apod.), či 
naopak hlubokých výkopů a zářezů (např. prostor bývalé Vojtěšské huti či zářez ve svahu pro silnici „Pod 
Zámkem“). Největší zemní práce byly v minulosti provedeny zarovnáním původního mírně svažitého terénu za 
účelem umístění areálu Vojtěšské huti. Vznikla tak ostrá terénní hrana s převýšením v průměru okolo 5 m podél 
zástavby při západním okraji areálu a podél ulice Dukelských hrdinů (maximum je 9 m), přirozený kvartérní 
pokryv byl z rozsáhlého území odstraněn. V blízkém okolí centra města se nachází mohutný tvar antropogenně 
podmíněného reliéfu – halda Koněv. 
Celkově pro území řešené regulačním plánem platí, že centrum města se nachází na protáhlém návrší západo-
východní orientace, které v západním směru vyznívá v plochém reliéfu směrem k Rozdělovu, zatímco ve 
východním směru poměrně strmě klesá k ulici Dukelských hrdinů a dále do prostoru bývalé Vojtěšské huti. 
Pohled na město od východu, tj. od Vojtěšské huti či Bacherovy vily (Bachrovna), reprezentuje základní vedutu 
města, v níž hlavní význam má dominanta kostela Nanebevzetí Panny Marie, radniční věž a rovněž významně se 
pohledově uplatňuje „zelený svah“ mezi autobusovým nádražím s nákupním centrem a zástavbou ve vyšších 
polohách města směrem k náměstí Starosty Pavla. Protáhlé návrší centra města v jižním směru mírně klesá 
k ulici Petra Bezruče a dále za linii Městské divadlo – obchodní dům, místy ostřejší výškové předěly krátkých 
svahů jsou důsledkem zemních prací při demolici původní zástavby a výstavbě sídliště. Severní svah návrší ve 
větší míře odpovídá přírodními silami vzniklému reliéfu, jeho větší dramatičnost zvýrazňuje zářez pro umístění 
silnice Pod Zámkem, svah dále poměrně strmě pokračuje do mělkého údolí Bukovka. Nadmořská výška v území 
řešeném regulačním plánem vzrůstá ve směru od východu k západu, z cca 345 m v zarovnaném povrchu bývalé 
Vojtěšské huti na cca 400 m n. m. na náměstí Svobody. Výškový rozdíl okolo 55 m na poměrně malém území 
dokládá význam reliéfu pro utváření centra města i pro jeho základní obraz. 
Pro Kladno je charakteristická poloha v území s absencí vodních toků. V území řešeném regulačním plánem se 
nevyskytuje jakýkoliv vodní tok. Na rozdíl od reliéfu se tedy vodní prvek v obrazu nejen centrálního prostoru 
města, ale v zásadě v celém městě neuplatňuje. Proto je součástí řešení navrženého regulačním plánem 
v důležitých místech města doplnit drobnou architekturu využívající vodní prvek. 
Silně urbanizované území centra města Kladna postrádá významnější přírodní hodnoty. Přírodě blízké prvky 
reprezentují pouze městské parky, stromořadí, významnější solitérní dřeviny a ostatní plochy s vegetačním 
krytem. Kladno jako celek je však ve značném rozsahu obklopeno lesními komplexy a je tedy městem s kvalitním 
přírodním zázemím. Cca 1 km od náměstí Starosty Pavla v severozápadním směru se nachází okraj lesního 
komplexu, který tvoří hranici Přírodního parku Džbán. 
V území řešeném regulačním plánem jsou v hloubce přesahující 100 m evidovány nevytěžené zásoby černého 
uhlí. 

Životní prostředí 
Kvalita životního prostředí ve městě Kladně a tedy i v jeho centrální části se za posledních cca. 25 let výrazně 
zlepšila. Zásadním důvodem pro toto konstatování je ukončení hornické činnosti a výrazný útlum průmyslové 
činnosti, jakož i uplatňování metod a opatření, které negativní dopady průmyslové činnosti na okolí výrazně 
snižují. Kvalita ovzduší, v minulosti výrazně zhoršená, je v současné době na obdobné úrovni jako ve většině 
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Krajina ve městě 

Přírodní podmínky 
Město Kladno se nachází v Kladenské tabuli, v níž jsou proterozoické horniny hlubšího skalního podloží překryty 
sedimenty jižního okraje české křídové pánve, ale rovněž i horninami kladenské pánve středočeského limnického 
permokarbonu. Limnický permokarbon je reprezentován zejména jílovci, pískovci a slepenci, místy se vyskytují 
uhelné sloje o mocnosti až 6 m, česká křída turonskými marinními pískovci, písčitými slínovci až spongilitickými 
jílovci. 
Centrální část města Kladna, jejíž součástí je území řešené předloženým regulačním plánem, je charakteristická 
zvlněným reliéfem, jehož tvary jsou výsledkem působení přírodních sil i činnosti člověka. Přípovrchovou vrstvu 
hornin vytvářejí kvartérní pokryvy deluvioeolických sedimentů (jílů, sprašových hlín a spraší), v území řešeném 
regulačním plánem je však rostlý terén ve značné míře přetvořen prostřednictvím navážek (např. výkopová 
zemina ze stavby modernistického sídliště v prostoru současných nezastavěných ploch na náměstí K. 
Wittgensteina a parku Trilobit, zarovnání svahu mezi náměstí Starosty Pavla a ulicí Dukelských hrdinů apod.), či 
naopak hlubokých výkopů a zářezů (např. prostor bývalé Vojtěšské huti či zářez ve svahu pro silnici „Pod 
Zámkem“). Největší zemní práce byly v minulosti provedeny zarovnáním původního mírně svažitého terénu za 
účelem umístění areálu Vojtěšské huti. Vznikla tak ostrá terénní hrana s převýšením v průměru okolo 5 m podél 
zástavby při západním okraji areálu a podél ulice Dukelských hrdinů (maximum je 9 m), přirozený kvartérní 
pokryv byl z rozsáhlého území odstraněn. V blízkém okolí centra města se nachází mohutný tvar antropogenně 
podmíněného reliéfu – halda Koněv. 
Celkově pro území řešené regulačním plánem platí, že centrum města se nachází na protáhlém návrší západo-
východní orientace, které v západním směru vyznívá v plochém reliéfu směrem k Rozdělovu, zatímco ve 
východním směru poměrně strmě klesá k ulici Dukelských hrdinů a dále do prostoru bývalé Vojtěšské huti. 
Pohled na město od východu, tj. od Vojtěšské huti či Bacherovy vily (Bachrovna), reprezentuje základní vedutu 
města, v níž hlavní význam má dominanta kostela Nanebevzetí Panny Marie, radniční věž a rovněž významně se 
pohledově uplatňuje „zelený svah“ mezi autobusovým nádražím s nákupním centrem a zástavbou ve vyšších 
polohách města směrem k náměstí Starosty Pavla. Protáhlé návrší centra města v jižním směru mírně klesá 
k ulici Petra Bezruče a dále za linii Městské divadlo – obchodní dům, místy ostřejší výškové předěly krátkých 
svahů jsou důsledkem zemních prací při demolici původní zástavby a výstavbě sídliště. Severní svah návrší ve 
větší míře odpovídá přírodními silami vzniklému reliéfu, jeho větší dramatičnost zvýrazňuje zářez pro umístění 
silnice Pod Zámkem, svah dále poměrně strmě pokračuje do mělkého údolí Bukovka. Nadmořská výška v území 
řešeném regulačním plánem vzrůstá ve směru od východu k západu, z cca 345 m v zarovnaném povrchu bývalé 
Vojtěšské huti na cca 400 m n. m. na náměstí Svobody. Výškový rozdíl okolo 55 m na poměrně malém území 
dokládá význam reliéfu pro utváření centra města i pro jeho základní obraz. 
Pro Kladno je charakteristická poloha v území s absencí vodních toků. V území řešeném regulačním plánem se 
nevyskytuje jakýkoliv vodní tok. Na rozdíl od reliéfu se tedy vodní prvek v obrazu nejen centrálního prostoru 
města, ale v zásadě v celém městě neuplatňuje. Proto je součástí řešení navrženého regulačním plánem 
v důležitých místech města doplnit drobnou architekturu využívající vodní prvek. 
Silně urbanizované území centra města Kladna postrádá významnější přírodní hodnoty. Přírodě blízké prvky 
reprezentují pouze městské parky, stromořadí, významnější solitérní dřeviny a ostatní plochy s vegetačním 
krytem. Kladno jako celek je však ve značném rozsahu obklopeno lesními komplexy a je tedy městem s kvalitním 
přírodním zázemím. Cca 1 km od náměstí Starosty Pavla v severozápadním směru se nachází okraj lesního 
komplexu, který tvoří hranici Přírodního parku Džbán. 
V území řešeném regulačním plánem jsou v hloubce přesahující 100 m evidovány nevytěžené zásoby černého 
uhlí. 

Životní prostředí 
Kvalita životního prostředí ve městě Kladně a tedy i v jeho centrální části se za posledních cca. 25 let výrazně 
zlepšila. Zásadním důvodem pro toto konstatování je ukončení hornické činnosti a výrazný útlum průmyslové 
činnosti, jakož i uplatňování metod a opatření, které negativní dopady průmyslové činnosti na okolí výrazně 
snižují. Kvalita ovzduší, v minulosti výrazně zhoršená, je v současné době na obdobné úrovni jako ve většině 
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Výčet prvků zelené infrastruktury, které jsou konkrétně stanoveny jako součást řešení 
regulačního plánu 
V rámci bloků, uvedeno v popisu bloků:  2, 10, 12, 22, 23, 24, 26, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
V rámci uličních prostranství: je uvedeno u popisu uličních prostranství 

Přehled odůvodnění VPS  

Neobsazené položky VPS byly při procesu projednávání nahrazeny podmínkou uzavření plánovací smlouvy (viz 
Odůvodnění kapitola Popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ s výčtem prvků technické 
infrastruktury a prvků zelené infrastruktury.  Plánovací smlouvy nahrazují VPS z podnětu podaných připomínek a 
námitek po veřejném projednání pro blok 46 a území „Maďarka“. Upraveny VPS, které souvisí s úpravami, bloků, 
u kterých je podmínkou plánovací smlouva, aby byl Regulační plán v této věci konzistentní. 

označení 
VPS popis VPS odůvodnění VPS 

VPS. 1 neobsazeno  
VPS. 2 neobsazeno  
VPS. 2A neobsazeno  
VPS. 2B neobsazeno  
VPS. 2C neobsazeno  
VPS. 2D neobsazeno  
VPS. 3 výstavba dešťové kanalizace  

VPS. 3A 
větev J. Palacha, Saskova (včetně 
přeložky kvůli navrhovanému 
stromořadí do ulice Čs. armády) 

→ Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 

VPS. 3B větev Zádušní po Havířskou → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3C větev T. G. Masaryka západ → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3D větev L. Janáčka → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3E větev Zádušní - Slánská → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3F větev T. G. Masaryka východ → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3G větev Poštovní náměstí → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3H větev Mlýnská → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3I větev Dr. Vrbenského → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 4 neobsazeno  
VPS. 5 neobsazeno  
VPS. 5A neobsazeno  
VPS. 5B neobsazeno  

VPS. 6 rozšíření uličního prostranství ulice 
Tyršova → O4B – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – blok 9) 

VPS. 7 rozšíření uličního prostranství ulice 
Staré → O4C – Zdůvodnění navržené koncepce (Bloky 31, 35) 

VPS. 8 nový chodník navazující na Slánskou 
ulici směřující do Tuchorazi 

→ Odůvodněním je návaznost na Územní studii pro plochu 
ÚS 2 – Tuchoraz, kód studie: 7275028. 

VPS. 9 rozšíření uličního prostranství v ulici 
Slánská 

→ O4E – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – bloky 
24, 39, 40) 

VPS. 10 neobsazeno  
VPS. 11 neobsazeno  
VPS. 12 neobsazeno  

 
 

   

dalších měst Česka. Hlavní význam z hlediska ovlivnění kvality ovzduší má zatížení automobilovou dopravou, 
zejména tou, která využívá vznětové motory. V zimním období je, v závislosti na místních podmínkách, 
dominantním zdrojem znečištění ovzduší zpravidla topení tuhými palivy v lokálních topeništích. Na území Kladna 
má jistý specifický význam sekundární prašnost z vegetací ne zcela krytých antropogenních tvarů reliéfu, 
zejména z haldy Koněv. Tato prašnost negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší především v období, kdy delší dobu 
trvá sucho, přičemž s vyšší rychlostí větrného proudění jsou důsledky významnější. Na území centra města se 
vliv tohoto zdroje znečištění ovzduší projevuje při větrném proudění z východních a severních směrů, které však 
není z hlediska četnosti výskytu převládající. 
V centru Kladna se nachází měřicí stanice automatického imisního monitoringu (AIM) na náměstí K. 
Wittgensteina, další měřicí stanice je v městské části Švermov (Havlíčkovo náměstí). Údaje ze stanice Švermov 
jsou ovlivněny polohou v údolí a v zástavbě s lokálními topeništi, proto jsou naměřené hodnoty výrazně horší, než 
v případě na návrší a v území s centrálním vytápěním umístěné stanice „Kladno centrum“. Pro prachové částice 
(PM10) je průměrná roční hodnota ve Švermově okolo 30 – 35 mg.m-3, zatímco na náměstí K. Wittgensteina okolo 
20 mg.m-3. Tyto hodnoty nedosahují hygienického limitu, který je legislativou stanoven na 40 mg.m-3. Nárazově, 
téměř výhradně v topném období, dochází na obou stanicích k překračování denních a hodinových imisních 
limitů. Jak již bylo uvedeno výše, tento stav odpovídá stavu v jiných městech Česka. 
Automobilová doprava představuje v centru města Kladna zátěž nejen jako tzv. mobilní zdroj znečištění ovzduší, 
ale rovněž jako zdroj akustické (hlukové) zátěže. Opět platí, že v Kladně se situace nijak neliší od situace ve 
většině dalších měst Česka. Vzhledem k navrhovanému rozšíření centra města do prostorů bývalé Vojtěšské huti 
a tedy potřebě začlenit ji do organismu města ve formě městské třídy (na rozdíl od stávajícího charakteru 
„průtahu“ městem) je nejzávažnější situace v ulici Dukelských hrdinů a v jejím okolí. Kromě návrhů na úpravy 
dané regulačním plánem je perspektivou zásadního řešení odvedení tranzitní dopravy i části ostatní dopravy do 
trasy nazývané „Valmetka“. Zklidnění a městské uspořádání v ulici Dukelských hrdinů („humanizace“) je 
zásadním předpokladem, aby v budoucnosti mohl prostor historického centra s prostorem revitalizovaného území 
bývalé Vojtěšské huti vytvořit funkční celek, odpovídající svým charakterem centru sedmdesátitisícového města 
Střední Evropy 21. století. 
Možnosti revitalizace území bývalé Vojtěšské huti závisejí kromě jiného na zohlednění existence znečištění půd, 
případně též podzemních vod, kterou je toto území v důsledku bývalých činností v něm zasaženo. Zda a pokud 
ano, jak je třeba tyto staré zátěže, rámcově dokladované v dokumentaci „Předběžný inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický průzkum a průzkum kontaminace půd v bývalém průmyslovém areálu na p. č. 5918/504 a 
5918/57 v k. ú. Kladno (okres Kladno); 665169“ (Agrogeologie Praha, 2011), řešit jako podmínku rozvoje nového 
využití prostoru bývalé Vojtěšské huti, zde v její západní části nazývané „Maďarka“ (užívaný název pro válcovnu 
v areálu huti, oficiální název byl „Válcovna Jemná V.“), přesahuje úkoly a cíle určené územně plánovací 
dokumentaci. Provedeným průzkumem prostřednictvím strojně vrtaných sond na pozemcích, které tvoří jádrové 
území bývalé válcovny ve Vojtěšské huti a nacházejí se v území řešeném regulačním plánem (mezi ulicí 
Dukelských hrdinů na západě a bývalou železniční vlečkou v rámci Vojtěšské huti na východě), zasahujících 
maximálně do hloubky 4 m, byla zjištěna absence přirozeného kvartérního pokryvu, horniny křídových sedimentů 
(pískovce) byly zastiženy již 1 m pod povrchem. Z hlediska zakládání staveb dokumentace hodnotí tento stav 
geologického podloží jako bezproblémový. Naopak jako velmi komplikující pro výstavbu uvádí přítomnost 
betonových podzemních objektů. Z hlediska kontaminace škodlivými a nebezpečnými látkami byla konstatována 
jejich přítomnost ve všech 13 provedených vrtech. Většinou se jednalo o množství nedosahující limitních hodnot, 
v několika případech ale byly limitní hodnoty překročeny a odebraný vzorek byl hodnocen jako kontaminovaný. 
Překročeny byly limitní hodnoty pro obsah NEL (nepolární extrahované látky – ropné látky), PAU (polycyklické 
aromatické uhlovodíky) a C10 - C40 (nepolární uhlovodíky). Hladina podzemní vody nebyla v žádném z vrtů 
zastižena. Přítomnost železobetonových podzemních objektů, zejména desek, v hloubce obvykle 1 – 3 m pod 
povrchem, a velmi četných dutin v hloubce i přes 10 m pod povrchem, vyplněných podzemní vodou či vzduchem, 
v areálu „Maďarka“ bývalé Vojtěšské huti potvrdil orientační radarový průzkum („Kladno – Poldi“, Ing. Rudolf 
Tengler – RTG, Mělník, 2011). 
V prostoru mezi Sládečkovým muzeem a poliklinikou je evidováno poddolované území (bývalý důl František). 



Návrh 153

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

Výčet prvků zelené infrastruktury, které jsou konkrétně stanoveny jako součást řešení 
regulačního plánu 
V rámci bloků, uvedeno v popisu bloků:  2, 10, 12, 22, 23, 24, 26, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
V rámci uličních prostranství: je uvedeno u popisu uličních prostranství 

Přehled odůvodnění VPS  

Neobsazené položky VPS byly při procesu projednávání nahrazeny podmínkou uzavření plánovací smlouvy (viz 
Odůvodnění kapitola Popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ s výčtem prvků technické 
infrastruktury a prvků zelené infrastruktury.  Plánovací smlouvy nahrazují VPS z podnětu podaných připomínek a 
námitek po veřejném projednání pro blok 46 a území „Maďarka“. Upraveny VPS, které souvisí s úpravami, bloků, 
u kterých je podmínkou plánovací smlouva, aby byl Regulační plán v této věci konzistentní. 

označení 
VPS popis VPS odůvodnění VPS 

VPS. 1 neobsazeno  
VPS. 2 neobsazeno  
VPS. 2A neobsazeno  
VPS. 2B neobsazeno  
VPS. 2C neobsazeno  
VPS. 2D neobsazeno  
VPS. 3 výstavba dešťové kanalizace  

VPS. 3A 
větev J. Palacha, Saskova (včetně 
přeložky kvůli navrhovanému 
stromořadí do ulice Čs. armády) 

→ Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 

VPS. 3B větev Zádušní po Havířskou → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3C větev T. G. Masaryka západ → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3D větev L. Janáčka → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3E větev Zádušní - Slánská → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3F větev T. G. Masaryka východ → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3G větev Poštovní náměstí → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3H větev Mlýnská → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 3I větev Dr. Vrbenského → Odůvodnění Technická infrastruktura, Kanalizace 
VPS. 4 neobsazeno  
VPS. 5 neobsazeno  
VPS. 5A neobsazeno  
VPS. 5B neobsazeno  

VPS. 6 rozšíření uličního prostranství ulice 
Tyršova → O4B – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – blok 9) 

VPS. 7 rozšíření uličního prostranství ulice 
Staré → O4C – Zdůvodnění navržené koncepce (Bloky 31, 35) 

VPS. 8 nový chodník navazující na Slánskou 
ulici směřující do Tuchorazi 

→ Odůvodněním je návaznost na Územní studii pro plochu 
ÚS 2 – Tuchoraz, kód studie: 7275028. 

VPS. 9 rozšíření uličního prostranství v ulici 
Slánská 

→ O4E – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – bloky 
24, 39, 40) 

VPS. 10 neobsazeno  
VPS. 11 neobsazeno  
VPS. 12 neobsazeno  
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označení 
VPS popis VPS odůvodnění VPS 

VPS. 13 neobsazeno  

VPS. 14 pěší propojení ulic Pekařské a 
Slánské 

→ O4E – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – bloky 
24, 39, 40) 

VPS. 15 umístění nové trafostanice do bloku 
43 (TSN2) 

→ Odůvodnění Technická infrastruktura, Zásobování 
elektrickou energií 

VPS. 16 rozšíření uličního prostranství v ulici 
Dukelských hrdinů 

→ Odůvodněním je projekt dle dokumentace II/118 - Kladno, 
rekonstrukce silnice (firma PUDIS Praha a.s., 11/2015). 

VPS. 17 upřesnění pozemků pro VPS určí 
územní studie 

→ Odůvodnění upřesněných pozemků bude obsahem 
územní studie. 

VPS. 18 neobsazeno  
VPS. 19 neobsazeno  

VPS. 20 nový chodník do Tuchorazi v ul. 
Dukelských hrdinů směrem na hřbitov 

→ Odůvodněním je návaznost na Územní studii pro plochu 
ÚS 2 – Tuchoraz, kód studie: 7275028. 

VPS. 21 rozšíření chodníku v ulici Dukelských 
hrdinů a ve Slánské 

→ Odůvodněním je projekt dle dokumentace II/118 - Kladno, 
rekonstrukce silnice (firma PUDIS Praha a.s., 11/2015). 

VPS. 22 
převzatá VPS z Územního plánu (WT 
14 - Rekonstrukce hlavních 
vodovodních řadů) 

 

VPS. 23 rozšíření uličního prostranství v ulici 
Dukelských hrdinů 

→ Odůvodněním je projekt dle dokumentace II/118 - Kladno, 
rekonstrukce silnice (firma PUDIS Praha a.s., 11/2015). 

VPS. 24 neobsazeno  
VPS. 24A neobsazeno  
VPS. 24B neobsazeno  
VPS. 24C neobsazeno  

VPS. 25 
uliční prostranství a umístění 
technické infrastruktury (území 
Maďarka) 

→ Odůvodnění Technická infrastruktura, Zásobování vodou, 
Kanalizace, Zásobování teplem; →O4F – Zdůvodnění 
navržené koncepce (schéma – bloky 51–58) 

VPS. 25A část ulice "Maďarka 2" u napojení na 
Huťskou ulici 

VPS. 25B část ulice "Maďarka 3" u napojení na 
Huťskou ulici 

VPS. 25C neobsazeno 
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Návrh 159

Regulační plán Kladno – centrum 
 

   

 

Asanace 

Důvody pro navržení asanace jsou tři.  
Prvním důvodem jsou pohledy na vedutu města ze západu a ze severu. Historické jádro je na svažitém terénu a 
proto se v dálkových pohledech se uplatňuje „vrstvení“ jednotlivých pohledových „plánů“. Postupné gradování – 
narůstání výšky staveb vrcholí dominantními věžemi kostela a radnice. Cílem navržené asanace je doplnit obraz 
města o strukturu postupně se zvyšujících domů v „Radniční“ ulici. Podobný motiv se uplatňuje v Pekařské ulici  a 
býval ve Slánské ulici. 
 

 
 
Slánská ulice  - 1971 



Regulační plán Kladno – centrum

Návrh160

 
 

   

 
 
Pekařská ulice - 2017 
 
Druhým důvodem jsou prostorové vztahy v bezprostředním okolí navážky. Navážka „utopila“ sousedící pozemky 
a stavby na nich.  Nová výstavba by tuto situaci zhoršila. Jedná se o navazující  p. č. 5727 k. ú. Kladno v bloku  
40 a dále p. č.  4957/3 k. ú. Kladno.  
 
Třetím důvodem jsou zakládání na navážce na nestabilním podloží  (jíly, opuky, břidlice a spodní voda). Navážka 
vyrovnala svažitý terén bývalých zahrad za Magistrátem. Tato plocha byla dlouhodobě využívána jako sběrný 
dvůr a venkovní zpevněná plocha (betonovými panely) pro parkování osobních vozidel. Svah navážky je 
zpevněný kořeny náletů (listnaté stromy a keře). O materiálovém složení navážky nejsou k dispozici informace. 
Dá se ale předpokládat, že zakládání v takových podmínkách bude velmi složité a zatížení budovami bude 
zřejmě vyžadovat technická opatření zajišťující svah. 
 
označení 
asanace popis asanace odůvodnění asanace 

A1 rozšíření uličního prostranství v ulici 
Slánská 

→ O4E – Zdůvodnění navržené koncepce (schéma – bloky 
24, 39, 40) 
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Limity v území 

Limity v řešeném území zakreslené v koordinačním výkresu jsou převzaté z jednotlivých částí odůvodnění 
regulačního plánu. 

Zahrnuje zejména limity, vycházející z jiných právních předpisů, z nadřazené ÚPD a z ÚAP. 

Inženýrské sítě 

Dále uvedená ochranná pásma sítí jsou příliš úzká na to, aby mohla být zobrazena v měřítku regulačního plánu. 

V řešeném území jsou následující ochranná pásma rozvodů a zařízení technického vybavení: 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou dána zák. č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve 
znění pozdějších změn 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 222/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb. 

§23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5m 

Rozvody a objekty systému CZT mají ochranná pásma dle zák. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších změn 
262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 
Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 
299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb., 104/2015 Sb., 131/2015 
Sb. 

§ 87 Ochranná pásma 

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod 
tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m 

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěné v samostatných 
budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5m kolmo na 
půdorys těchto stanic. 

Ochranná bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších změn 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 
Sb., 211/2011 Sb., 299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb., 
104/2015 Sb., 131/2015 Sb. 

§68 Ochranná pásma 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

(3) Ochranná pásma činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území 
obce, 1m na obě strany půdorysu 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4m na všechny strany od půdorysu 
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Limity v území 

Limity v řešeném území zakreslené v koordinačním výkresu jsou převzaté z jednotlivých částí odůvodnění 
regulačního plánu. 

Zahrnuje zejména limity, vycházející z jiných právních předpisů, z nadřazené ÚPD a z ÚAP. 

Inženýrské sítě 

Dále uvedená ochranná pásma sítí jsou příliš úzká na to, aby mohla být zobrazena v měřítku regulačního plánu. 

V řešeném území jsou následující ochranná pásma rozvodů a zařízení technického vybavení: 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou dána zák. č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve 
znění pozdějších změn 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 222/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb. 

§23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5m 

Rozvody a objekty systému CZT mají ochranná pásma dle zák. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších změn 
262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 
Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 
299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb., 104/2015 Sb., 131/2015 
Sb. 

§ 87 Ochranná pásma 

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod 
tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m 

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěné v samostatných 
budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5m kolmo na 
půdorys těchto stanic. 

Ochranná bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších změn 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 
Sb., 211/2011 Sb., 299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb., 
104/2015 Sb., 131/2015 Sb. 

§68 Ochranná pásma 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

(3) Ochranná pásma činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území 
obce, 1m na obě strany půdorysu 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4m na všechny strany od půdorysu 
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Památková ochrana 

Převážná část řešeného území se nachází nad archeologickým nalezištěm (dle §22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. 
o státní památkové péči je stavebník již od doby přípravy povinen záměr oznámit Archeologickému ústavu) 

Objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek: 

Číslo 
v rejstříku    IdReg k.ú. č.p. 

14468/2-525 Kladno kaple sv. Floriána ulice T. G. Masaryka 124826 Kladno 4921 

15036/2-526 Kladno zámek č. p. 1 náměstí Starosty 
Pavla 125464 Kladno 4944 

 Kladno Jozífka č. p. 1841   Kladno 4948 

 Kladno Stodola na konci zahrady   Kladno 4938 

33056/3-527 Kladno Městský dům - bývalá lékárna U české koruny  
č. p. 499 ulice T. G. Masaryka 144678 Kladno 5040 

25240/2-529 Kladno sousoší Panny Marie náměstí Starosty 
Pavla 136343 Kladno 4999 

31669/2-678 Kladno společenský dům -  dělnický dům č. p. 5 náměstí Starosty 
Pavla 143199 Kladno 1460, 

1461,1462 

41822/2-679 Kladno Bachrovna č. p. 275 Huťská ulice 153950 Kladno 5894 

21318/2-2884 Kladno střední škola - gymnasium č. p. 1573 náměstí E. Beneše 132197 Kladno 190 

27335/2-3025 Kladno radnice č. p. 44 náměstí Starosty 
Pavla 138571 Kladno 5680 

17949/2-3026 Kladno kostel Nanebevzetí P. Marie náměstí Starosty 
Pavla 128623 Kladno 190 

14824/2-3027 Kladno děkanství č. p. 2 arciděkanství náměstí Starosty 
Pavla 125233 Kladno 4962 

  hospodářská budova     

  brána     

26274/2-4027 Kladno městský dům č. p. 26 Poštovní náměstí 137439 Kladno 5146 

15069/2-4028 Kladno městský dům č. p. 91 ulice T. G. Masaryka 125500 Kladno 5146 

17229/2-4029 Kladno městský dům č. p. 100 ulice T. G. Masaryka 127847 Kladno 4916 

21757/2-4030 Kladno bývalá židovská synagoga č. p. 686 ulice Plk. Stříbrného 132669 Kladno 5132 

23395/2-4031 Kladno Činžovní dům č. p. 705 Ulice Plk. Stříbrného 134396 Kladno 5127 

34724/2-4032 Kladno činžovní dům č. p. 706 Poštovní náměstí 132669 Kladno 5125 

36955/2-4033 Kladno Městský dům č. p. 1464 náměstí Starosty 
Pavla 148849 Kladno 4929 

34214/2-4034 Kladno Vila Libochvíle č. p. 1504 Kleinerova ulice 145916 Kladno 99 

27633/2-4043 Kladno Jiný peněžní ústav - revizní bratrská pokladna  
č. p. 1997 náměstí E. Beneše 138891 Kladno 56 

30617/2-4038 Kladno bývalá tiskárna J. Šnajdra Saskova ulice 142075 Kladno 1874/1, 
1874/2 

20897/2-4046 Kladno pošta č. p. 2357 Poštovní náměstí 131747 Kladno 5147 

  

 
 

   

Ochranná pásma elektrických rozvodů a zařízení jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
změn 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 
296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 
Sb., 299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb., 90/2014 Sb., 250/2014 Sb., 104/2015 Sb., 
131/2015 Sb. 

§ 46 ochranná pásma 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany: 

a) u napětí 1kV a do 35kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 2m, 
2. pro vodiče s izolací základní 2m, 
3. pro závěsná kabelová vedení 1m, 

b) u napětí 35kV do 110kV včetně 12m, 
c) u napětí 110kV do 220kV včetně 15m 
d) u napětí 220kV do 400kV včetně 20m, 
e) u napětí 400kV 30m, 
f) u závěsného kabelového vedení 110kV 2m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1m. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační 
soustavy do 110kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 3m po obou stranách krajního 
kabelu. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20m od oplocení nebo od vnějšího 
líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého 
napětí 7m, 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na 
úroveň nízkého napětí 2m, 
d) u vestavěných elektrických stanic 1m od obestavění 

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení jsou dána zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o 
změně dalších zákonů; ve znění zákona č. 274/2001 Sb.; zákona č. 205/2002 Sb.; zákonů č. 151/2002 Sb. a 
č. 517/2002 Sb.; ve znění zákona č. 225/2003Sb. 

§92 Ochranná pásma telekomunikačních zařízení 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. 

V řešeném území nejsou ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č.268/2015 Sb. ochranná pásma 
komunikací, protože se nachází v souvisle zastavěném území. 

Dopravní infrastruktura 

Při změně provozu u stávajících komunikací z jednosměrných na obousměrné je nutné před touto změnou ověřit 
splnění hygienických limitů pro hluk u stávající obytné zástavby 
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Památková ochrana 

Převážná část řešeného území se nachází nad archeologickým nalezištěm (dle §22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. 
o státní památkové péči je stavebník již od doby přípravy povinen záměr oznámit Archeologickému ústavu) 

Objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek: 

Číslo 
v rejstříku    IdReg k.ú. č.p. 

14468/2-525 Kladno kaple sv. Floriána ulice T. G. Masaryka 124826 Kladno 4921 

15036/2-526 Kladno zámek č. p. 1 náměstí Starosty 
Pavla 125464 Kladno 4944 

 Kladno Jozífka č. p. 1841   Kladno 4948 

 Kladno Stodola na konci zahrady   Kladno 4938 

33056/3-527 Kladno Městský dům - bývalá lékárna U české koruny  
č. p. 499 ulice T. G. Masaryka 144678 Kladno 5040 

25240/2-529 Kladno sousoší Panny Marie náměstí Starosty 
Pavla 136343 Kladno 4999 

31669/2-678 Kladno společenský dům -  dělnický dům č. p. 5 náměstí Starosty 
Pavla 143199 Kladno 1460, 

1461,1462 

41822/2-679 Kladno Bachrovna č. p. 275 Huťská ulice 153950 Kladno 5894 

21318/2-2884 Kladno střední škola - gymnasium č. p. 1573 náměstí E. Beneše 132197 Kladno 190 

27335/2-3025 Kladno radnice č. p. 44 náměstí Starosty 
Pavla 138571 Kladno 5680 

17949/2-3026 Kladno kostel Nanebevzetí P. Marie náměstí Starosty 
Pavla 128623 Kladno 190 

14824/2-3027 Kladno děkanství č. p. 2 arciděkanství náměstí Starosty 
Pavla 125233 Kladno 4962 

  hospodářská budova     

  brána     

26274/2-4027 Kladno městský dům č. p. 26 Poštovní náměstí 137439 Kladno 5146 

15069/2-4028 Kladno městský dům č. p. 91 ulice T. G. Masaryka 125500 Kladno 5146 

17229/2-4029 Kladno městský dům č. p. 100 ulice T. G. Masaryka 127847 Kladno 4916 

21757/2-4030 Kladno bývalá židovská synagoga č. p. 686 ulice Plk. Stříbrného 132669 Kladno 5132 

23395/2-4031 Kladno Činžovní dům č. p. 705 Ulice Plk. Stříbrného 134396 Kladno 5127 

34724/2-4032 Kladno činžovní dům č. p. 706 Poštovní náměstí 132669 Kladno 5125 

36955/2-4033 Kladno Městský dům č. p. 1464 náměstí Starosty 
Pavla 148849 Kladno 4929 

34214/2-4034 Kladno Vila Libochvíle č. p. 1504 Kleinerova ulice 145916 Kladno 99 

27633/2-4043 Kladno Jiný peněžní ústav - revizní bratrská pokladna  
č. p. 1997 náměstí E. Beneše 138891 Kladno 56 

30617/2-4038 Kladno bývalá tiskárna J. Šnajdra Saskova ulice 142075 Kladno 1874/1, 
1874/2 

20897/2-4046 Kladno pošta č. p. 2357 Poštovní náměstí 131747 Kladno 5147 
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Současný stav objektu č. p. 351 – 02/2017 
Dům se natolik proměnil, že pominuly důvody, pro které byl chráněn. Významné je však místo samo z hlediska 
historie města.  Byla zde redakce časopisu Svoboda, což dokládá zachovalá pamětní deska s nápisem a 
figurálním reliéfem v domě. Ta jediná by měla zůstat předmětem ochrany. (text na desce: „ZDE BYLA V LETECH 
1892 - 1899 REDAKCE ČASOPISŮ KLADENSKÝCH HORNÍKŮ A HUTNÍKŮ SVOBODA, KTERÁ SE V ROCE 
1901 STALA ORGÁNEM KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA“) 

 
Pamětní deska v objektu č. p. 351 
  

 
 

   

Objekty navržené na vyškrtnutí ze Seznamu nemovitých kulturních památek 

Číslo 
v rejstříku    IdReg    k.ú. č.p. 

35044/2-677 Kladno restaurace U Kostků č. p. 351 Zádušní ulice  146791 Kladno 3771 

       

 
Hostinec u Kostků bývala havířská hospoda se specifickým charakterem. Dům byl postaven ve 2. polovině století. 
Dům patřil před rokem 1989 Jednotě. Došlo však špatnou údržbou k poškození střechy, dlouhodobému zatékání 
a poškození krovu. Po restituci koncem 90. let byl krov nahrazen a současně byla provedena půdní vestavba 
s masivním vikýřem a dispozičními úpravami v domě. V roce 2000 byly povoleny další dispoziční úpravy spojené 
se změnou užívání, které byly zkolaudovány v roce 2004. Z hospody se stal obytný dům s pronajímatelnými 
komerčními prostory. 

  
Stav objektu č. p. 351 v době zapsání na seznam památek 
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Současný stav objektu č. p. 351 – 02/2017 
Dům se natolik proměnil, že pominuly důvody, pro které byl chráněn. Významné je však místo samo z hlediska 
historie města.  Byla zde redakce časopisu Svoboda, což dokládá zachovalá pamětní deska s nápisem a 
figurálním reliéfem v domě. Ta jediná by měla zůstat předmětem ochrany. (text na desce: „ZDE BYLA V LETECH 
1892 - 1899 REDAKCE ČASOPISŮ KLADENSKÝCH HORNÍKŮ A HUTNÍKŮ SVOBODA, KTERÁ SE V ROCE 
1901 STALA ORGÁNEM KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA“) 

 
Pamětní deska v objektu č. p. 351 
  

 
 

   

Objekty navržené na vyškrtnutí ze Seznamu nemovitých kulturních památek 

Číslo 
v rejstříku    IdReg    k.ú. č.p. 

35044/2-677 Kladno restaurace U Kostků č. p. 351 Zádušní ulice  146791 Kladno 3771 

       

 
Hostinec u Kostků bývala havířská hospoda se specifickým charakterem. Dům byl postaven ve 2. polovině století. 
Dům patřil před rokem 1989 Jednotě. Došlo však špatnou údržbou k poškození střechy, dlouhodobému zatékání 
a poškození krovu. Po restituci koncem 90. let byl krov nahrazen a současně byla provedena půdní vestavba 
s masivním vikýřem a dispozičními úpravami v domě. V roce 2000 byly povoleny další dispoziční úpravy spojené 
se změnou užívání, které byly zkolaudovány v roce 2004. Z hospody se stal obytný dům s pronajímatelnými 
komerčními prostory. 

  
Stav objektu č. p. 351 v době zapsání na seznam památek 
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Poznámka 
Garáže u objektu RWE – městský dům č. p. 1464 mají v katastru nemovistostí vloženou památkovou ochranu. 
Předmětem památkové ochrany však nejsou. Doporučujeme odstranit tento zápis z katastru nemovitostí. Jde o 
garáže na p. č. 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, katastrální území Kladno. 
 

 
Současný stav garáží – 02/2017 
Stavby hodnotné 

V hlavním výkrese jsou vyznačeny architektonicky cenné objekty, které byly převzaty z ÚAP a doplněny 
zpracovatelem podle uvážení opřeného o odbornou literaturu (Česká republika-moderní architektura-Čechy, 
autorský tým vedený Rostislavem Šváchou, vydal Zlatý řez 2014). Práce s těmito objekty je popsaná 
v regulativech. 

Poddolované území 

Převážná část řešeného území se nachází, podle ÚAP, nad poddolovaným územím (dle zákona č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) ve znění pozdějších novel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 je 
stavebník povinen zajistit ochranu objektu nad poddolovaným územím). Stavebník je povinen zažádat Palivový 
kombinát Ústí st. podnik-středisko Kladenské doly Libušín o stanovisko. Pozemek na základě vyhodnocení 
báňsko-technických podkladů a stavu poddolovaného území zatřídí pozemek dle ČSN 73 0039 Navrhování 
objektů na poddolovaném území. V řešeném území je jeden bývalý důl František za Sládečkovým muzeem. Byl 
uzavřen a bylo vydané rozhodnutí o bezpečnostním pásmu 38/38m dne 23.7.2004 stavebním úřadem v Kladně 
pod č. j. 2731/04/Skl. 

Ložisko nerostných surovin 

Řešené území se nachází převážně nad ložiskem nerostných surovin. Jsou stále vedeny jako zásoby uhlí. 
Doporučujeme městu, aby jednalo s MŽP o odepsání těchto zásob.  
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Informace o výsledcích vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován, 
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle 
zvláštního předpisu, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část 
nebylo respektováno 

Řešení regulačního plánu nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území. Řešení nevyvolává potřebu zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Území řešené regulačním plánem nezasahuje do evropsky 
významných lokalit nebo ptačí oblasti. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Z druhů pozemků dle evidence Katastru nemovitostí příslušejících k zemědělskému půdnímu fondu se v rámci 
území řešeného regulačním plánem vyskytuje větší množství pozemků v kategorii „zahrada“ a rovněž 1 pozemek 
evidovaný jako „ovocný sad“. Jedná se ve všech případech o pozemky v zastavěném území, které je vymezeno 
platným územním plánem města Kladna. Pro Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
tyto pozemky zemědělského půdního fondu v rámci územně plánovací dokumentace, v tomto případě v rámci 
regulačního plánu, platí, že v zastavěném území se plochy zemědělského půdního fondu, které mohou být 
v závislosti na konkrétních podmínkách v území a regulaci zástavby prostřednictvím stanovených parametrů 
částečně či zcela zastavěny jako plochy pro bydlení, se nevyhodnocují. Stanovuje to společný Metodický pokyn 
MMR a MŽP Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
v územním plánu (2013) v kap. 2.2, cit. „plochy pro bydlení se v zastavěném území z hlediska záboru ZPF 
nevyhodnocují“. Tento bod metodického pokynu navazuje na ustanovení § 9 odst. 2) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí, že souhlasu k odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely není třeba, jedná-li se o záměry 
v zastavěném území, na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku. 

Všechny plochy zemědělského půdního fondu dotčené návrhem regulačního plánu jsou v zastavěném území. Ty 
z nich, které jsou určeny k zástavbě, jsou vymezeny jako plochy bydlení. Uplatněním regulačního plánu tedy 
nedojde k důsledkům na zemědělský půdní fond, které by byly předmětem Vyhodnocení. 

V rámci území řešeného regulačním plánem se pozemky určené k plnění funkcí lesa nevyskytují. Předpokládané 
důsledky na tento druh pozemků jsou tedy nulové. 

Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán 
nahrazuje územní rozhodnutí 

Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí pro žádnou ze staveb v řešeném území. Podmínky pro požární 
bezpečnost nebyly stanoveny. 

 Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využití 
území a cíli a úkoly územního plánování zejména s charakterem území, a s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

Pořízení tohoto regulačního plánu je zpracované v souladu s § 62 odst. 2, písmeno b) stavebního zákona, 
(pořízení regulačního plánu z podnětu zastupitelstvem obce). Obecně je regulační plán zpracován formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu, v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a dále vyhl. č. 458/2012 Sb. O územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, vyhl. č. 431/2012 Sb. o obecných požadavcích na 
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urbanistické hodnoty, památková ochrana atp.) a účelné vyžití pozemků, přičemž zabezpečuje soulad 
soukromých a veřejných zájmů. 

Dle odst. 3 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán zapracoval poznatky z ÚAP (kde jsou uvedeny i požadavky ZUR-v řešeném území se 
nevyskytují) a dále jsou v průběhu zpracování zapracovány požadavky DOS. Veřejné zájmy jsou uvedeny 
v Odůvodnění v kapitole Limity v území a vyznačeny jsou v Koordinačním výkrese O1A.  

Dle odst. 4 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán vymezuje v řešeném území přírodní, kulturní a civilizační hodnoty (včetně urbanistických a 
architektonických) a zároveň stanovuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj (např. zachování charakteru 
zástavby). Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro vymezení pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb (uliční čáry, stavební čáry, výšky atp.) a pro vytváření příznivého životního prostředí (např. 
omezení parkovacích ploch ve veřejném prostoru města a navržení parkování pod zemí a další).  

Dle odst. 5 §18 Stavebního zákona 

-nezastavěné území se v řešeném území Regulačním plánem nevyskytuje 

Dle odst. 6 §18 Stavebního zákona 

-plochy nezastavitelné – Regulační plán v řešeném území vymezuje jako nezastavitelná nezastavitelná uliční 
prostranství, kde je umístěna technická infrastruktura a dále plochy parků ve volné zástavbě a ostatní plochy 
zeleně, kde je možné podmínečně umístit technickou infrastrukturu za podmínek popsaných ve Výroku v kapitole 
Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí. Nezastavitelné jsou rovněž části bloků mezi 
uliční a stavební čarou (viz Výrok kapitola Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb - Regulace 
staveb-Nezastavitelná část bloku) 

Úkoly územního plánování podle §19 Stavebního zákona 

Návrh je řešen v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 Stavebního zákona č. 350/2012 Sb. 

Dle odst. 1 písmeno a) a  b)  §19 Stavebního zákona 

-přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – Regulační plán zjistil a posoudil uvedené hodnoty a stanovil koncepci 
rozvoje území s ohledem na tyto hodnoty. Jsou popsané ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro ochranu 
hodnot a charakteru území a v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce – urbanistické 
hodnoty centra a brownfieldu. Významné navrhované hodnoty jsou zobrazeny ve výkresech Výroku a 
v Odůvodnění jsou zobrazeny také stávající hodnoty v území 

Dle odst. 1 písmeno c) a  d)  §19 Stavebního zákona 

-potřeba změn v území – Významnými změnami v řešeném území je řešení dopravy v klidu - uvolnění uličních 
prostranství pro jejich kultivaci a rozvoj s ohledem na kvalitu životního prostředí v městském prostoru a podporu 
soudržnosti společenství obyvatel (omezení parkovacích ploch ve veřejném prostoru města a navržení parkování 
pod zemí  - popsáno ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu) urbanizování území brownfieldu – území „Maďarka“ (popsáno ve Výroku v kapitole 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb – Bloky – specifické podmínky). Plochy pro nové autobusové 
nádraží – dopravní terminál jsou vyjmuty z regulace a budou řešeny územní studií. 

Dle odst. 1 písmeno e) a  f)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky a pořadí změn v území – Regulační plán stanovil konkrétní podmínky a požadavky pro bloky a uliční 
prostranství. Není stanoveno jejich pořadí. Podmínka (např. Plánovací smlouva s doporučeným obsahem, 
asanace) vždy podmiňuje zastavění bloku. Popis uličních prostranství s uvedením požadavků je ve Výroku 
v kapitole Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury – požadavky 

 
 

   

využití území a vyhl. č. 63/2013 Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, vše v plném znění.  

Stavební zákon 350/2012 Sb. 

Regulační plán je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje požadavky Stavebního 
zákona i zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v plném znění. 

Pořizovatelem RP je, v souladu s §6 odst. 1 Stavebního zákona, Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, 
územního plánování a rozvoje města MMK, splňující kvalifikační předpoklady. 

Zadání bylo součástí Územního plánu Města Kladna schváleného zastupitelstvem na dne 27.1.2016 jako 
opatření obecné povahy č. 1/2016 Statutárního města Kladna. 

Obecné požadavky na využití území 

Regulační plán přebírá funkční vymezení ploch z Územního plánu a promítá je na parcely, a neupravuje je. 
Upřesňuje a do transformačních ploch vkládá veřejná prostranství ve smyslu §7 vyhlášky č. 431/2012 o obecných 
požadavcích na využití území. 

Cíle územního plánování podle §18 Stavebního zákona 

Návrh je řešen v souladu s cíli územního plánování obsaženými v §18 Stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Území 
řešené Regulačním plánem zůstává z hlediska celoměstských funkčních systémů převážně celoměstským 
centrem, které slouží převážně k situování služeb, bydlení, občanské vybavenosti, ploch liniové i plošné zeleně, 
staveb a zařízení veřejné infrastruktury, školství a církve. 

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání jsou stanoveny s ohledem na umístění a prostorové 
uspořádání staveb již existujících.  

Architektonické a urbanistické hodnoty jsou vyznačené v Hlavním výkresu N1, Výkresu veřejných prostranství N3 
a v Koordinačním výkresu O1A, popsané jsou ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a 
charakteru území a dále v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – 
urbanistické hodnoty centra a brownfieldu. 

Dle odst. 1 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán vytváří předpoklady pro výstavbu zejména stanovením regulativů a vymezením uličních 
prostranství a zastavitelných částí bloků. Zároveň zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a to 
vyváženým návrhem zahrnujícím všechny tři základní podmínky: 

-sociální soudržnost obyvatel (převzato funkční využití z ÚP - centrum je území smíšené, tedy zahrnuje 
bydlení, vybavenost; dále je podpořen veřejný prostor – prvky zeleně, vodní prvky, sochy, souvislé pobytové 
plochy) 

-hospodářský rozvoj (převzato funkční využití z ÚP - centrum je území smíšené, tedy komerční plochy; dále je 
použit regulativ obchodní parter viz Výrok Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb – Regulace 
staveb) 

-příznivé životní prostředí (v řešeném území jsou vymezeny plochy pro parky, parky ve volné zástavbě a 
ostatní zeleň, dále byly vyznačeny významné a nejvýznamnější stromy a stromořadí; podmínky pro vytvoření 
kvalitního životního prostředí jsou popsané ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro vytváření příznivého 
životního prostředí) 

Dle odst. 2 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán celé řešené území pojímá komplexně, navrhuje účelné prostorové uspořádání podle převzatého 
funkčního vymezení ploch a podle dalších vlivů (konfigurace terénu, charakter zástavby, architektonické a 
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urbanistické hodnoty, památková ochrana atp.) a účelné vyžití pozemků, přičemž zabezpečuje soulad 
soukromých a veřejných zájmů. 

Dle odst. 3 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán zapracoval poznatky z ÚAP (kde jsou uvedeny i požadavky ZUR-v řešeném území se 
nevyskytují) a dále jsou v průběhu zpracování zapracovány požadavky DOS. Veřejné zájmy jsou uvedeny 
v Odůvodnění v kapitole Limity v území a vyznačeny jsou v Koordinačním výkrese O1A.  

Dle odst. 4 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán vymezuje v řešeném území přírodní, kulturní a civilizační hodnoty (včetně urbanistických a 
architektonických) a zároveň stanovuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj (např. zachování charakteru 
zástavby). Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro vymezení pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb (uliční čáry, stavební čáry, výšky atp.) a pro vytváření příznivého životního prostředí (např. 
omezení parkovacích ploch ve veřejném prostoru města a navržení parkování pod zemí a další).  

Dle odst. 5 §18 Stavebního zákona 

-nezastavěné území se v řešeném území Regulačním plánem nevyskytuje 

Dle odst. 6 §18 Stavebního zákona 

-plochy nezastavitelné – Regulační plán v řešeném území vymezuje jako nezastavitelná nezastavitelná uliční 
prostranství, kde je umístěna technická infrastruktura a dále plochy parků ve volné zástavbě a ostatní plochy 
zeleně, kde je možné podmínečně umístit technickou infrastrukturu za podmínek popsaných ve Výroku v kapitole 
Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí. Nezastavitelné jsou rovněž části bloků mezi 
uliční a stavební čarou (viz Výrok kapitola Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb - Regulace 
staveb-Nezastavitelná část bloku) 

Úkoly územního plánování podle §19 Stavebního zákona 

Návrh je řešen v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 Stavebního zákona č. 350/2012 Sb. 

Dle odst. 1 písmeno a) a  b)  §19 Stavebního zákona 

-přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – Regulační plán zjistil a posoudil uvedené hodnoty a stanovil koncepci 
rozvoje území s ohledem na tyto hodnoty. Jsou popsané ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro ochranu 
hodnot a charakteru území a v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce – urbanistické 
hodnoty centra a brownfieldu. Významné navrhované hodnoty jsou zobrazeny ve výkresech Výroku a 
v Odůvodnění jsou zobrazeny také stávající hodnoty v území 

Dle odst. 1 písmeno c) a  d)  §19 Stavebního zákona 

-potřeba změn v území – Významnými změnami v řešeném území je řešení dopravy v klidu - uvolnění uličních 
prostranství pro jejich kultivaci a rozvoj s ohledem na kvalitu životního prostředí v městském prostoru a podporu 
soudržnosti společenství obyvatel (omezení parkovacích ploch ve veřejném prostoru města a navržení parkování 
pod zemí  - popsáno ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu) urbanizování území brownfieldu – území „Maďarka“ (popsáno ve Výroku v kapitole 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb – Bloky – specifické podmínky). Plochy pro nové autobusové 
nádraží – dopravní terminál jsou vyjmuty z regulace a budou řešeny územní studií. 

Dle odst. 1 písmeno e) a  f)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky a pořadí změn v území – Regulační plán stanovil konkrétní podmínky a požadavky pro bloky a uliční 
prostranství. Není stanoveno jejich pořadí. Podmínka (např. Plánovací smlouva s doporučeným obsahem, 
asanace) vždy podmiňuje zastavění bloku. Popis uličních prostranství s uvedením požadavků je ve Výroku 
v kapitole Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury – požadavky 

 
 

   

využití území a vyhl. č. 63/2013 Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, vše v plném znění.  

Stavební zákon 350/2012 Sb. 

Regulační plán je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje požadavky Stavebního 
zákona i zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v plném znění. 

Pořizovatelem RP je, v souladu s §6 odst. 1 Stavebního zákona, Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, 
územního plánování a rozvoje města MMK, splňující kvalifikační předpoklady. 

Zadání bylo součástí Územního plánu Města Kladna schváleného zastupitelstvem na dne 27.1.2016 jako 
opatření obecné povahy č. 1/2016 Statutárního města Kladna. 

Obecné požadavky na využití území 

Regulační plán přebírá funkční vymezení ploch z Územního plánu a promítá je na parcely, a neupravuje je. 
Upřesňuje a do transformačních ploch vkládá veřejná prostranství ve smyslu §7 vyhlášky č. 431/2012 o obecných 
požadavcích na využití území. 

Cíle územního plánování podle §18 Stavebního zákona 

Návrh je řešen v souladu s cíli územního plánování obsaženými v §18 Stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Území 
řešené Regulačním plánem zůstává z hlediska celoměstských funkčních systémů převážně celoměstským 
centrem, které slouží převážně k situování služeb, bydlení, občanské vybavenosti, ploch liniové i plošné zeleně, 
staveb a zařízení veřejné infrastruktury, školství a církve. 

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání jsou stanoveny s ohledem na umístění a prostorové 
uspořádání staveb již existujících.  

Architektonické a urbanistické hodnoty jsou vyznačené v Hlavním výkresu N1, Výkresu veřejných prostranství N3 
a v Koordinačním výkresu O1A, popsané jsou ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a 
charakteru území a dále v Odůvodnění v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce řešení – 
urbanistické hodnoty centra a brownfieldu. 

Dle odst. 1 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán vytváří předpoklady pro výstavbu zejména stanovením regulativů a vymezením uličních 
prostranství a zastavitelných částí bloků. Zároveň zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a to 
vyváženým návrhem zahrnujícím všechny tři základní podmínky: 

-sociální soudržnost obyvatel (převzato funkční využití z ÚP - centrum je území smíšené, tedy zahrnuje 
bydlení, vybavenost; dále je podpořen veřejný prostor – prvky zeleně, vodní prvky, sochy, souvislé pobytové 
plochy) 

-hospodářský rozvoj (převzato funkční využití z ÚP - centrum je území smíšené, tedy komerční plochy; dále je 
použit regulativ obchodní parter viz Výrok Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb – Regulace 
staveb) 

-příznivé životní prostředí (v řešeném území jsou vymezeny plochy pro parky, parky ve volné zástavbě a 
ostatní zeleň, dále byly vyznačeny významné a nejvýznamnější stromy a stromořadí; podmínky pro vytvoření 
kvalitního životního prostředí jsou popsané ve Výroku v kapitole Podrobné podmínky pro vytváření příznivého 
životního prostředí) 

Dle odst. 2 §18 Stavebního zákona 

Regulační plán celé řešené území pojímá komplexně, navrhuje účelné prostorové uspořádání podle převzatého 
funkčního vymezení ploch a podle dalších vlivů (konfigurace terénu, charakter zástavby, architektonické a 
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na navrhovaná uliční prostranství. Podmínky pro bloky jsou uvedeny ve Výroku v kapitole Podmínky pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury – Bloky – specifické 
podmínky. 

Dle odst. 1 písmeno g)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof – Řešené území je evidováno jako 
území s uhelnými zásobami a jako poddolované území. Podmínky pro navrhování a realizaci staveb určují 
zvláštní předpisy – Důlní zákon – podrobněji popsáno v Odůvodnění v kapitole Limity v území 

Dle odst. 1 písmeno h)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky pro odstranění důsledků náhlých hospodářských změn – Regulační plán nestanovuje vzhledem 
ke své době platnosti a vzhledem k tomu, že nemá jiná časová omezení. Popisuje pouze potenciál území a 
pravidla pro rozhodování v území. 

Dle odst. 1 písmeno i)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury – Regulační plán na základě stanovení a vyhodnocení 
charakterů zástavby stanovuje pomocí regulativů možnosti dostaveb, nástaveb ve stabilizovaném území 
historického jádra a dále vkládá novou strukturu do transformačního území brownfieldu. Tato nová struktura 
navazuje na stávající uliční síť. Nová struktura je zobrazena ve všech grafických přílohách, podrobné podmínky 
pro bloky a některá uliční prostranství jsou ve Výroku a podrobně nová struktura popsána v Odůvodnění 
v kapitole Komplexní zdůvodnění navržené koncepce – Popis významně regulovaných bloků a území „Maďarka“ 
s výčtem prvků technické infrastruktury.  

Dle odst. 1 písmeno j)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky pro hospodárné nakládání prostředků z rozpočtů na změny v území – změna dopravy v klidu 
bude probíhat postupně a to v součinnosti vybudování parkovacích míst pod zemí a regulace parkování ve 
veřejném prostoru (parkovací zóna důsledně kontrolovaná). Zástavba v území „Maďarka“ bude realizována 
soukromými subjekty a to včetně uličních prostranství s komunikacemi, která budou bezplatně převedena na 
město. Nový autobusový terminál je připravován s předstihem, aby bylo možné čerpat dotace z Evropských fondů 
na stavbu nového terminálu se zázemím včetně podzemního parkoviště. 

Dle odst. 1 písmeno k)  §19 Stavebního zákona 

-podmínky pro zajištění CO – jsou uvedeny v samostatné příloze, která je součástí Odůvodnění – Samostatná 
doložka CO pro Regulační plán Kladno - centrum 

Dle odst. 1 písmeno l)  §19 Stavebního zákona 

-asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy - Regulační plán určuje nutné asanační zásahy do území 
v zájmu zlepšení podmínek pro rozvoj sídelní struktury a ochranu a rozvoj architektonických hodnot území. 

Dle odst. 1 písmeno m)  §19 Stavebního zákona 

-vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území, navrhovat kompenzační opatření – V řešeném území se nevyskytují záměry, které by měli negativní 
vlivy dle zvláštních přepisů a nebyla navržena kompenzační opatření. 

Dle odst. 1 písmeno n)  §19 Stavebního zákona 

-regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – Regulační plán neřeší 

Dle odst. 1 písmeno o)  §19 Stavebního zákona 

-uplatňování poznatků z oborů..- viz Odůvodnění – Seznam literatury a podkladů 
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Přílohy 

Samostatná doložka CO pro Regulační plán Kladno-centrum 

Dotčený orgán neuplatnil žádné požadavky k návrhu Zadání na regulační Plán Kladno-centrum. Tato doložka CO 
je zpracovaná v souladu s územním plánem Statutárního města Kladno. 

a) Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování. 
Záplavová území v řešeném území nejsou. 
Havarijní zóny v řešeném území nejsou. 

b) Umístění stálých a improvizovaných krytů 
V řešeném území jsou tyto stálé kryty: 

- ulice Poděbradova č. p. 3213 - 4, pořadové číslo 104, evid. číslo 2030104, vlastník MMK, třída odolnosti 
4, kapacita 2x700 osob 

V řešeném území jsou tyto improvizované kryty: 
- objekty, ve kterých je možné zřídit improvizovaný kryt, tedy s podzemními prostory zapuštěnými, či 

polozapuštěnými 
Úřady: 
1. Okresní soud - náměstí E. Beneše č. p. 1997 
2. Policie ČR - obvodní oddělení - náměstí E. Beneše č. p. 1613 
3. Policie ČR - územní odbory - Havířská ulice č. p. 632 
4. Městská policie – náměstí Starosty Pavla č. p. 44 
5. Magistrát statutárního města Kladna - náměstí Starosty Pavla č. p.44s 
6. Magistrát statutárního města Kladna – Zádušní ulice č. p. 1841 
7. Magistrát statutárního města Kladna - Floriánské náměstí č. p. 103 
8. Úřad práce – ulice Dukelských hrdinů č. p. 1372 
9. Česká pošta - Poštovní náměstí č. p. 2357 
10. Finanční úřad – ulice L. Janáčka č. p. 3181 
Zdravotnictví a sociální péče: 
11. ZSI – ulice J. Palacha č. p. 1643 
12. P-P Klinika Kladno - Huťská ulice č. p. 211 
13. KHS – ulice Gen. Klapálka č. p. 1583 
Kultura: 
14. Státní okresní archiv - ulice plk. Stříbrného č. p. 11 
15. Sládečkovo muzeum - Huťská ulice č. p. 1375 
16. Divadlo Lampion - náměstí Starosty Pavla č. p. 2080 
Školy: 
17. Střední hotelová škola - Floriánské náměstí č. p. 350 
18. Gymnázium – Purkyňova ulice 
19. 11. ZŠ - Vašatova ulice č. p. 1438 
20. SZŠ - Havířská ulice č. p. 1141 
Banky: 
21. FIO banka – Suchardova ulice č. p. 515 
22. ČSOB – ulice T. G. Masaryka č. p. 102 
23. OberBank – ulice Osvobození politických vězňů č. p. 339 
24. Raiffeisen Bank – ulice Osvobození politických vězňů č. p. 656 
25. Uni-Credit Bank – Havířská ulice č. p. 96 
26. KB - náměstí Starosty Pavla č. p. 14 
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Pojišťovny: 
27. VZP – ulice C. Boudy č. p. 115 

c) Ubytování evakuovaného obyvatelstva 
V řešeném území není navrženo ubytování evakuovaného obyvatelstva. 

d) Skladování materiálu CO 
V řešeném území není sklad materiálu CO. 

e) Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva 
Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva zajišťuje P - P Klinika Kladno - Huťská ulice č. p. 211. 

f) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V řešeném území nejsou skladované nebezpečné látky ve smyslu zákona o chemických Látkách - 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií)  
g) Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu 
V řešeném území nejsou nově umístěné objekty zvláštního významu. 
h) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 5l/na osobu na 
den po dobu prvních dvou dní,  další dny 10 - 15 l/den × obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a 
Vraňany. V případě nedostatku cisteren bude distribuována balená pitná voda. V případě vyčerpání těchto zdrojů 
je možné požádat SSHR o přidělení mobilní úpravny vody. Bude podle situace nalezen optimální zdroj vody a ta 
po přečištění bude distribuována pomocí cisteren. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, 
z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 

i) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace 
vzniklých při mimořádné události 
Nebudou vyčleněny žádné plochy na záchranné, likvidační a obnovovací práce. V nezbytném případě mohou být 
vytypované vhodné nezastavěné plochy náměstí nebo parků. 
j) Zřízení humanitární základny 
Jako zařízení humanitární základny je v řešeném území stanovena 11. ZŠ - Vašatova ulice č. p. 1438 
k) Požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů 
V řešeném území požární nádrže nejsou. 
Vodovodní síť města je osazena podzemními hydranty a má dostatečnou kapacitu pro jejich zásobování požární 
vodou v případě potřeby požárního zásahu. Podle požárních hledisek (ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou) 
bude navrhována i nová vodovodní síť v rozvojových blocích. 
Místa odběru-hydranty v centru města - ve stabilizovaném území jsou téměř v každé ulici. U vícepodlažní 
zástavby jsou umístěné hustěji. Celkem je v řešeném území ve stávajících ulicích umístěno 45 podzemních 
hydrantů. Jsou vyznačené v grafické příloze a v koordinačním výkrese - sítě. 

Místa odběru v rozvojovém území budou podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb navržené 
podle zásad rozmísťování podle typu zástavby a dimenzí vodovodního potrubí (např. pro městskou zástavbu -
Vzdálenost hydrantu od objektu 200m, maximální vzdálenost hydrantů mezi sebou 400m) 
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