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7 D!VOD!, 
PRO" SI KOUPIT D!M NEBO BYT 
V ÚVALECH-HOSTÍN#

ÚVALY
M!sto Úvaly má více ne" 5 000 obyvatel a je dob#e dostupné p#ím!stskou dopravou z Prahy i Kolína, a to jak po silnici,
tak po "eleznici. M!sto le"í 20 km v$chodn! od centra Prahy a 9 km ji"n! od Brand$sa n/L – Staré Boleslavi. Úvaly
obklopují lesy s mno"stvím vycházkov$ch cest a cyklistick$ch stezek. Na západní stran! je to Klánovick$ les, na 
jihozápad! Králi%ina a na severov$chod! se nachází les naz$van$ Vinice. Úvaly disponují rozsáhlou ob%anskou 
vybaveností, jako jsou mate#ské &koly, základní &kola, zdravotní st#edisko, banky, supermarkety, restaurace, obchody
a jiné slu"by, koupali&t! a r'zná sportovi&t!, aktivní spolky, velké mno"ství rybník' a vodních ploch, tak"e zde najdete
v&e, co pot#ebujete k "ivotu.

ÚVALY-HOSTÍN
Lokalita Hostín se sv$mi 70 hektary p#edstavuje nejv$znamn!j&í rozvojovou plochu m!sta Úvaly. Projekt p#irozen!
navazuje na stávající zástavbu a vytvá#í multifunk%ní urbanistickou strukturu. Návrh projektu usiluje o maximální vyu"ití
potenciálu cenného území a respektuje charakter Úval jako p#íjemného, "ivoucího m!sta. Projekt v jednotliv$ch 
v$stavbov$ch celcích zahrnuje v&echny typy bydlení od rodinn$ch solitérních dom' p#es #adové rodinné domy a" 
po bytové domy s r'zn$mi typy dispozic. U byt' budou v nabídce velikosti od 1+KK a" po 4+KK v%etn! mezonet', 
u rodinn$ch dom' pak 3+1 a 4+1. Vybere si opravdu ka"d$.

KONCEPCE PROJEKTU
Projekt s ohledem na ekologickou stránku bydlení vychází z filozofie udr"itelného rozvoje. Od po%átku bylo cílem 
developera spole%n! s architekty vytvo#it skute%n! funk%ní novou m!stskou %ást s vlastní infrastrukturou a s kompletní
ob%anskou vyba ve ností v%etn! optimálního mno"ství ve#ejn$ch ploch a zelen!. Vznikne tak mno"ství charakteristick$ch
r'znorod$ch %tvrtí, se kter$mi se jejich obyvatelé mohou identifikovat. Velk$ d'raz je kladen rovn!" na architektonické
#e&ení a kvalitní provedení staveb. Vn!j&í vzhled dom' harmonicky kombinuje tradi%ní a moderní prvky a vytvá#í pestr$
ráz zástavby. Stavební provedení i vnit#ní vybavení byt' a dom' odpovídá vy&&ímu standardu bydlení s pou"itím 
kvalitních ekologick$ch a p#írodních materiál'.

1 Myslíme na Vá$ ka%dodenní %ivot v Úvalech-Hostín&
unikátní architektonick! koncept | s d'razem na sou%asnou i budoucí m!stskou vybavenost a spole%enské aktivity 

2 Myslíme na p'írodu
nadstandardní mno"ství zelen!ch ploch | 82 % zelen! a ve#ejn$ch ploch

3 Myslíme na provozní náklady dom( a byt(
v!razná úspora – více ne" 50 % na ve#ker!ch provozních nákladech domu nebo bytu | m!sí%ní provozní náklady 
od 3 000 K% (rodinn$ d'm 1503 – 4+1, 136,7 m2) 

4 Myslíme ekologicky
moderní efektivní technologie a materiály s ohledem na ekologii | od VAPISu po tepelné %erpadlo 

5 Myslíme na kvalitu
3 úrovn$ standardního vybavení byt% a dom% | Basic, Classic, Classic+, &irok$ v$b!r z nadstandard' 

6 Myslíme na )as
snadná dopravní dostupnost | vlakem za 25 min. v centru Prahy (Masarykovo nádra"í) 

7 Myslíme na Va$i bezpe)nost
spole%n! vytvo#íme bezpe%nou lokalitu



ARCHITEKTURA 
A DESIGN

Obytné prost'edí
Projektem Hostín se m!sto Úvaly rozroste o celou jednu novou %tvr(. S v!domím tohoto zodpov!dného úkolu vznikla 
za spolupráce investora, samosprávn$ch orgán' m!sta a architektonického t$mu v %ele s ateliérem Architekti 
Headhand pro celou rozvojovou plochu územní studie, která #e&í krom! technick$ch po"adavk' na komunikace 
a in"en$rské sít! také umíst!ní a charakter jednotliv$ch dom' a ve#ejn$ch prostranství.

Hlavní principy návrhu sm!#ují k dosa"ení p#átelského, bezpe%ného, rozmanitého a atraktivního obytného celku. D'raz
je kladen zejména na respektování a vyu"ití terénní konfigurace, p#im!#enost zástavby okolní krajin!, správnou hierarchii
uli%ních prostor – odli&ení hlavních ulic i klidn$ch uli%ek, dostate%nou prostupnost území (umo"n!ní pohybu p!&ích 
a cyklist') a omezení ru&iv$ch vliv' dopravy (jak ve smyslu odhlu%n!ní hlavních komunikací, tak co se t$%e zklidn!ného
provozu v obytn$ch ulicích). D'le"it$m aspektem je také udr"ení vitality lokality, tj. nalezení optimálního pom!ru 
ve#ejn$ch a soukrom$ch ploch tak, aby cel$ projekt nabízel dostatek míst pro setkávání a spole%nou relaxaci obyvatel
p#i zachování komfortu a soukromí reziden%ní %tvrti.

V projektu se uplatní &iroké spektrum typ' obytn$ch budov. Klienti si mohou vybrat mezi samostatn! stojícími 
i #adov$mi rodinn$mi domy, nebo zvolit n!kter$ z mal$ch viladom' %i apartmán v p#ím!stském bydlení kombinující
v$hody vlastní zahrady s ekonomi%ností bytového domu. Tento mix umo")uje plynule navázat na r'znorodost 
stavebního fondu dne&ního m!sta a vytvo#it n!kolik odli&n$ch vrstev mezi centrální %ástí, navazující na poz'statky
st#edov!kého dvorce Hostína, a volnou krajinou na okraji nové %tvrti. 

Domov v zahrad&
Stejn! jako cel$ projekt, i první etapa obytného souboru nabízí jak rodinné, tak i bytové domy v n!kolika typech. P#i
umis(ování dom' na pozemky byl brán ohled na dva zdánliv! protich'dné faktory: maximalizaci soukromí a zachování 
nejvy&&í mo"né u"itné hodnoty pozemku. Rodinné domy jsou proto stav!ny bezprost#edn! na hranici pozemku, 
%ím" je umo"n!no komfortní vyu"ití celé plochy zahrady a zárove) je omezen %ast$ ne&var sou%asné reziden%ní 
zástavby – ne"ádoucí pohledy ze sousedních dom'. Dopln!ním uli%ní fronty o zahradní sklad a parkovací stání pak
dochází k vytvo#ení intimního prostoru soukromého pozemku rovn!" v'%i ulici. *adové rodinné domy na sebe navazují
v krátk$ch #adách (max. 5 dom' v jedné #ad!) a jejich v!t&í zahrady jsou obráceny k domovnímu vstupu na ji"ní stran!,
co" dovoluje p#ímou vazbu mezi zahradním skladem a jádrem obytné zahrady; severní, zastín!ná p#edzahrádka pak
m'"e b$t za#ízena nap#íklad jako letní jídelna.

Obdobné principy jsou uplat)ovány u bytov$ch dom', kde jsou soukromé p#edzahrádky od ulice odd!leny zahradním 
skladem v kombinaci s "iv$m plotem. Bytové domy tvo#í dv! navzájem kolmé #ady, které uzavírají obytn$ ve#ejn$
prostor v'%i ru&iv$m vliv'm hlavní ulice; do tohoto prostoru jsou také orientovány v&echny obytné místnosti dom'. 

Viladomy jsou obdobn! jako ostatní budovy #e&eny s p#edzahrádkami a balkony na ji"ní stran!, zatímco jejich severo -
západní a severov$chodní fasády vymezují uli%ní prostor.

P#íjemného mikroklimatu je dosa"eno optimální orientací ke slunci a na druhé stran! omezováním proud!ní p#evládajícího
sm!ru v!tr'. Nezbytn$m prvkem kvalitního prost#edí je v$sadba zelen!, a( ji" ve form! strom', ke#' %i popínav$ch rostlin.



Prostor pro individuální vkus
Obytn$ soubor je sice navrhován jako celek, av&ak budoucí u"ivatelé mají mo"nost ovlivnit vybrané prvky barevného 
a materiálového #e&ení sv$ch budoucích domov' v%etn! nadstandardních prvk' je&t! p#ed zapo%etím v$stavby.
Rodinné domy jsou nabízeny také ve standardu dodávky basic, která obsahuje pouze nezbytné dokon%ovací úpravy
– v!t&inu finálních povrch' si mohou klienti dotvo#it samostatn! podle sv$ch mo"ností a pot#eb. Domy kombinují
zku&enosti tradicionalistické architektury s moderním designov$m #e&ením a pé%í o správn! provedené detaily. 
Dispozi%ní #e&ení odpovídá sou%asn$m po"adavk'm na kvalitní bydlení a umo")uje flexibilní zm!ny, zejména v p#ípad!
více%etn$ch lo"nic %i jednoprostorov$ch byt'. V&echny byty mají vlastní venkovní pobytov$ prostor, a( u" se jedná 
o p#edzahrádku, lod"ii %i st#e&ní terasu. Rodinné domy jsou pak charakteristické vzdu&n$m lo"nicov$m podla"ím, které
je otev#ené do krovu a dodate%n$m z#ízením spacího patra umo")uje zv$&it u"itnou hodnotu domu.

V$b!r konstruk%ních materiál' byl zam!#en na hledání k p#írod! &etrn$ch stavebních hmot s v$born$mi u"itn$mi 
vlastnostmi (zvuková nepr'zvu%nost, tepelná akumulace, geometrická p#esnost). Hlavní stavební materiál (vápeno -
pískov$ blok) umo")uje krom! zmín!n$ch parametr' sní"ení tlou&(ky st!n, co" se p#ízniv! projevuje na vnímání 
konstrukce (úzké okenní ost!ní). 

Záv&r
Projekt Hostína – nové %tvrti Úval – je unikátní projekt, kter$ investorovi umo")uje zam$&let se komplexn! nad 
jednotliv$mi aspekty, optimalizovat je, a vytvo#it tak homogenní celek, kter$ nabídne p#íjemné "ivotní prost#edí 
obyvatel'm dle jejich p#edstav p#i udr"ení vysoké kvality ve#ejn$ch prostor. Hostín v&ak nestojí osamocen na zelené
louce, ale je kompaktní nejenom svou fyzickou sou%ástí Úval, ale navazuje i na jeho sociální vazby a struktury.



EKOLOGIE 
A ZELE*

Vegetace je v "ivotním prost#edí nezastupitelná, podílí se aktivn! na zdravotním a sociálním v$voji %lov!ka a spole%nosti.
Pro sv'j v$voj v&ak pot#ebuje údr"bu. Zdravá zele) pak pozitivn! ovliv)uje mikroklima prost#edí. Kvalitní "ivotní 
prost#edí okresu Praha-v$chod lze demonstrovat na zaznamenan$ch hodnotách emisí v porovnání s pr'm!rem ve 
St#edo%eském kraji.
Oxid si#i%it$ SO2 v okrese Praha-v$chod 0,6 t/km2 a ve St#edo%eském kraji 2,1 t/km2.
Oxidy dusíku NOx v okrese Praha-v$chod 0,2 t/km2 a ve St#edo%eském kraji 1,5 t/km2.
Oxid uhelnat$ CO v okrese Praha-v$chod 1,9 t/km2 a ve St#edo%eském kraji 1,9 t/km2. 

Nakládání s de$+ovou vodou
V rámci strategie nakládání s de&(ovou vodou jsou rodinné domy v projektu v$stavby nové %tvrti Hostín ji" v základním 
standardu vybaveny podzemní akumula%ní nádr"í na zachytávání de&(ové vody ze st#ech. Voda je p#edev&ím ur%ena 
k zalévání a dal&ím %innostem na zahrad!. P#ípadn$ p#ebytek vody bude vsakován. Z anal$zy komplexního hodnocení
kvality budov vypl$vá, "e podíl de&(ové vody zachycené na pozemku se pohybuje mezi 76–86 %. Zna%n$ podíl de&(ové
vody zachycené na pozemku pozitivn! ovliv)uje mikroklima, a minimalizuje se tím i nevhodné zat!"ování kanaliza%ní sít!.

Voda z ve#ejn$ch prostranství je odvád!na do de&(ové kanalizace zaúst!né do P#i&imaského potoka; kaskáda 
stávajících rybník' na P#i&imaském potoce bude v dal&ích etapách v$stavby dopln!na o poldr (nádr" s udr"ovanou
nízkou hladinou vody, která v p#ípad! p#ívalov$ch srá"ek slou"í jako akumula%ní prostor a umo")uje následné pomalé
odpou&t!ní p#ebyte%n$ch vod do potoka) nad Hostínsk$m dvorem, kter$ bude sou%ástí parkové úpravy kolem 
revitalizovaného toku. Sou%ástí aktivit v rámci v$stavby nové %tvrti Hostín je také spolupráce s m!stem Úvaly p#i 
plánované realizaci III. horního rybníka na sousedním +kvoreckém potoce. Cílem je dosáhnout maximálního zadr"ení
a vyu"ití de&(ov$ch vod v lokálním ekosystému. 

Zele,
V rámci v$stavby nové %tvrti Hostín byl kladen velk$ d'raz na zachování dostate%n$ch ploch zelen!, a to i v její první
fázi. Z celkové plochy 3,5 ha, kterou zabírá 1. etapa Hostína, p#edstavují plochy ve#ejné zelen! 12 % a plochy
soukrom$ch zahrad 27 %. Podíly zelen! na rostlém terénu na celkové v$m!#e pozemku u rodinn$ch dom' se pohybují
mezi 56–71 %, p#i%em" zastav!ná plocha dom' tvo#í 18–25 %. 

Klimatiza)ní funkce zelen&
Vegetace dob#e zásobená vodou má v$znamnou klimatiza%ní schopnost p#ízniv! ovliv)ovat mikroklima. Slune%ní zá#ení,
tedy energie dopadající na zdravou zele) je transformována na latentní teplo, tj. energii spot#ebovanou na v$par a( ji"
volné vody nebo vody z rostlin. Tento jev je z hlediska fyzikálního chlazením, p#i%em" dochází nejenom k ochlazování
list' vlastní rostliny, ale i okolního prost#edí. V p#ípad! dopadu slune%ního zá#ení na pevné a suché povrchy dochází 
k prom!n! zá#ení na pocitové teplo, %ím" dochází nap#. ke zvy&ování teploty vzduchu a v letním období k nep#íjemnému
mikroklimatu pro %lov!ka (vysoká teplota a nízká vlhkost).

Solární zá#ení je hlavním motorem evapotranspirace rostlin, tj. v$paru vody z rostlin, kter$ ovliv)uje vlhkost ovzdu&í.
Rozdíly vzdu&né vlhkosti mezi plochou vegetace a ostatním okolím jsou okolo 10–20 %. V b!"n$ch intravilánech m!st
se letní odpolední vlhkost pohybuje jenom mezi 20–30 %. Lidsk$ organismus je sv$m v$vojem uzp'soben na konstantní
faktory a jejich vzájemné ustálené vztahy. Jiné podmínky jsou organismu p#inejmen&ím nep#íjemné, a proto je d'le"ité
udr"ovat pro %lov!ka p#ízniv$ tepeln$ komfort, jako je tomu v p#ípad! nové %tvrti Hostín, kter$ je mimo jiné faktory 
dán i vzdu&nou vlhkostí pohybující se mezi 20–60 %.



Vliv zelen& na prov&trávání území
Stejn! jako celá urbanistická koncepce v$stavby nové %tvrti Hostín, tak i její první fáze vychází  ze znalosti klimatick$ch 
a mikroklimatick$ch podmínek a morfogeografické situace. Jedním ze zásadních faktor' obyvatelnosti sídel je
dostate%né prov!trávání. Jeho nedostatek nebo naopak p#ebytek má dopady na komfort i zdraví obyvatel. Navr"ená
zele) ovliv)uje sm!r proud!ní vzduchu a zárove) p'sobí jako polopropustná bariéra, kdy dochází k zbr"d!ní proud!ní
vzduchu a vytvo#ení p#íjemného mikroklimatu s dostate%n$m prov!tráváním pro pobyt v exteriéru.

Hygienick- v-znam zelen&
Ji" skute%nost, "e vegetace reguluje mikroklimatické podmínky k optimálním hodnotám, má pro %lov!ka velk$ 
hygienick$ v$znam, nebo( organismy v p#ízniv$ch podmínkách lépe odolávají atak'm ostatních nep#ízniv$ch faktor'.
Také dostate%n$ obsah O2 v ovzdu&í omezuje anaerobní procesy, %ím" je sni"ován obsah mikroorganism'. Vlhk$ 
vzduch vá"e vysokou pra&nost a zdravá vegetace se na sni"ování pra&nosti podílí aktivn! i pasivn!. S pra&ností souvisí
i obsah mikroorganism' v ovzdu&í, nebo( prach je jejich nej%ast!j&ím nosi%em. Rostlinné estery, vypa#ované prysky#ice
a rostlinné fytoncidy p'sobí rovn!" retarda%n! a omezují bou#livé mno"ení &kodliv$ch mikroorganism'.

Psychologick- v-znam zelen&
Pokrok ji" není závisl$ na fyzické zdatnosti, jak tomu bylo v minulosti, ale na psychickém potenciálu spole%nosti. Pro
fyzickou únavu si lidsk$ organismus vyvinul nejenom signální systém, ale také má pojistn$ ventil, kdy se „nem'"e 
ani pohnout“. Po ur%ité rehabilitaci a rekonvalescenci je lidsk$ organismus schopn$ stejného v$konu, a dokonce se
v$konnost m'"e i stup)ovat. U psychické únavy takov$ systém nefunguje, a proto je pot#eba pro harmonick$ v$voj
%lov!ka vytvo#it vhodné p#irozené prost#edí s optimálními "ivotními podmínkami umo")ujícími co nejlep&í adaptaci
nervové soustavy.

Uklid)ující ú%inek zelen! – zelené barvy – je znám ji" od nepam!ti. Je zd'vodn!n skute%ností, "e %lov!k se v celém
svém fylogenetickém v$voji pohyboval jen v zeleném prost#edí. Proto pro pochopení, tj. registraci zelené barvy 
spot#ebuje nejmén! energie – registruje ji „po pam!ti“. Tím se nervová soustava málo vy%erpává a organismus se 
uklid)uje. V projektu nové %tvrti Hostín je na základ! v$&e uveden$ch záv!r' kladen velk$ d'raz na umíst!ní
dostate%ného mno"ství zelen!, nebo( má na nervovou soustavu komplexní ú%inek, sou%asn! zvy&uje "ivotní optimismus
a uspokojí u"ivatele i v oblasti estetického po"itku.

Záv&r
Idea optimalizace objemu zelen! je jednou ze základních filozofií projektu Hostín. Odborn$ návrh zelen! hodnotné
nejen mno"stvím, ale i vhodnou volbou druh' d#evin je sou%ástí projektu ji" od urbanistického #e&ení. Zákazník m'"e
sou%asn! s domem obdr"et i kvalitn! navr"enou a provedenou hotovou zahradu, která zapadá do celkového #e&ení
lokality, tj. i ve#ejné zelen!. Koncepce umíst!ní bytov$ch dom' vytvá#í p#íjemné polouzav#ené prost#edí, které je dále
dopln!no i plochou ve#ejné parkové úpravy s mo"ností relaxace obyvatel.



U%ivatelsk- komfort a vnit'ní prost'edí
V oblasti obytn$ch i jin$ch staveb hraje stále v!t&í roli kvalita vnit#ního prost#edí, u"ivatelsk$ komfort staveb a jejich
zdravotní a hygienická nezávadnost.

Vizuální komfort
Zraková pohoda je p#íjemn$ a p#ízniv$ psychofyziologick$ stav organismu, vyvolan$ optickou situací (mno"ství sv!tla,
úrovn! kontrast'...) prost#edí, kter$ odpovídá pot#ebám %lov!ka p#i práci i p#i odpo%inku. Umo")uje zraku optimáln!
plnit jeho funkce. Vizuální komfort ovliv)uje nejen kvalita a kvantita osv!tlení, ale i psychické lad!ní organismu, stav
zraku, v!k, únava a barevné #e&ení prostoru. Opa%n! pak zraková pohoda p'sobí pozitivn! na náladu, koncentrovanost
a zat!"ování organismu.

Projekt v$stavby nové %tvrti Hostín, resp. jeho první fáze byla podrobena anal$ze a optimalizaci z hlediska po"adavk'
na denní osv!tlení. Navíc byla provedena anal$za viditelnosti oblohy z jednotliv$ch obytn$ch místností a hodnocení
rozlo"ení byt' v orientaci na sv!tové strany. Parametr viditelnosti oblohy v sob! navíc postihuje i jiné aspekty, jako
nap#. odstupy budov a pocit soukromí. Jednotlivé budovy splnily po"adavky na denní osv!tlení, n!které i se zna%nou
rezervou, a zárove) získaly nejvy&&í hodnocení v kritériích viditelnosti oblohy a rozlo"ení obytn$ch místností v orientaci
na sv!tové strany v rámci komplexního hodnocení budovy, resp. certifikace SBToolCZ.

Akustick- komfort
Akustick$ komfort je velice d'le"it$ pro zdraví a kvalitu "ivota. Akustická pohoda je ovlivn!na akustick$mi vlastnostmi
v&ech ohrani%ujících konstrukcí obytn$ch místností. Dle po"adavk' musí b$t stavba postavena tak, aby hluk vníman$
obyvateli byl udr"ován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpo%ívat a pracovat. Normové 
po"adavky stanovují minimální standard a navíc uvádí doporu%ené zv$&ené po"adavky a dal&í opat#ení pro zlep&ení
protihlukové ochrany byt' a dom'. Zavádí tzv. t#ídy zv$&ené zvukové izolace bytu.

Solitérní i #adové rodinné domy první v$stavbové fáze nové %tvrti Hostín spl)ují po"adavky zv$&ené zvukové izolace
bytu. Byty bytového domu spl)ují základní akustické po"adavky, p#i%em" n!které konstrukce spl)ují i po"adavky
zv$&ené zvukové izolace bytu.

Tepeln- komfort
Konstrukce rodinn$ch a bytov$ch dom' umo")ují akumulaci tepla, která sni"uje denní v$kyvy teploty, a zaji&(ují tak
objektu p#íjemn!j&í mikroklima. Systém vytáp!ní, tj. teplovodní radiátory korespondují a dopl)ují vlastnost tepelné 
akumulace konstrukcí, a dále tak zlep&ují vnit#ní mikroklima. Tepelná pohoda v zimním období je zaji&t!na dostate%nou
tepelnou izolací objektu a nízk$m poklesem teploty vzduchu p#i p#eru&ení vytáp!ní.

U.IVATELSK/ 
KOMFORT 



U%itn- komfort
Komplexní hodnocení budov, resp. certifikace SBToolCZ se podrobn! zab$vá aspekty p#ispívajícími k u"itné kvalit! 
nemovitosti, jako je nap#. úschova kol a ko%árk', p#ípadn! i jin$mi úlo"n$mi prostory, existencí balkon', teras a lod"ií, 
zp'sobem p#ípravy teplé vody a vytáp!ním a systémem v!trání. Budovy první fáze v$stavby nové %tvrti Hostín byly 
z uveden$ch hledisek optimalizovány a získaly v rámci posouzení kritérií certifikace SBToolCZ t$kajících se zmín!n$ch 
aspekt' u"ivatelského komfortu vysoké hodnocení.

Prostorová efektivita a flexibilita vyu%ití budovy
Provedená optimalizace zam!#ená na prostorovou efektivitu vedoucí k maximalizaci podlahov$ch vnit#ních ploch 
a optimalizaci flexibility vyu"ití budov první fáze nové %tvrti Hostín zaji&(uje nemovitostem vy&&í hodnotu v %ase. 
Maximalizace vnit#ních ploch bylo dosa"eno optimalizací stavebních konstrukcí, tj. redukcí plochy, kterou konstrukce
zabírají. Optimalizovaná sv!tlá v$&ka místností v'%i p'dorysné plo&e a prostor domu %i bytu bez vnit#ních podpor
zlep&ují budoucí mo"nosti vyu"ití budovy.

Vyu%ití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel
Kvalitní prostory v exteriéru budovy jsou neodd!litelnou sou%ástí projektu nové %tvrti Hostín. Jedná se jak o privátní,
tak i polove#ejné prostory (obytná ulice). V uveden$ch prostorech je z hlediska kvantitativního sledován po%et zahrad,
p#ízemních teras, st#e&ních teras, plocha obytné ulice a návazn$ch ploch zelen!. Tyto prostory jsou dále optimalizovány
z hlediska kvality místa, jako je dostatek zelen!, vodních ploch, lavi%ek aj. P#edev&ím u rodinn$ch dom' první fáze
nové %tvrti Hostín získala uvedená kritéria nejvy&&í hodnocení v rámci certifikace SBToolCZ.

Záv&r
Uvedená kritéria nejsou b!"n$mi body zájmu standardní bytové v$stavby. Projekt nové %tvrti Hostín si klade za cíl vytvo#it
v$jime%né prost#edí a v$stavbu v$jime%né kvality, a proto podrobuje anal$ze a optimalizaci i aspekty, které b$vají %asto
p#ehlí"eny. U"ivatelsk$ komfort a kvalita vnit#ního prost#edí se tak stanou pro u"ivatele ka"dodenní realitou.



ÚSPORY A PROVOZNÍ 
NÁKLADY

Anal$za provozních náklad' byla ji" v p#ípravn$ch fázích projektu zohled)ována jako jeden z klí%ov$ch aspekt', nebo( 
zaji&(uje vy&&í kvalitu projektu a hodnotu budovy v %ase. P#i návrhu se scéná# u"ívání a chování u"ivatel' opírá 
o statistické a normativní hodnoty, proto se skute%né hodnoty mohou od návrhu li&it. Optimalizace provozních náklad'
je provedena v rámci certifikace a komplexní anal$zy kvality projektu v$stavby nové %tvrti m!sta Úval-Hostín 
zpracované metodikou SBToolCZ, která byla vyvinuta na ,VUT v Praze a za#adila se mezi etablované a uznávané 
hodnotící nástroje. 

Energie
Závazky jednotliv$ch zemí ke sni"ování &kodliv$ch emisí se promítají i do sni"ování energií na provoz budov. ,esk$ 
energetick$ zákon ukládá stavebníkovi a vlastníkovi spln!ní po"adavk' na energetickou náro%nost budovy. Ve fázi 
projektu byl kladen d'raz na optimalizaci spot#eby energií, jejím" v$sledkem je dle %eského legislativního hodnocení,
tj. pr'kazu energetické náro%nosti budov, „energeticky úsporn$ d'm“. Jedním z klí%ov$ch prvk' optimalizace je vyu"ití
tepelného %erpadla zaji&(ujícího p#ípravu teplé vody a vytáp!ní. Finan%ní efekt provozu tepelného %erpadla oproti vyu"ití
jin$ch zdroj' tepla je patrn$ z grafu. Ro%ní celkové náklady na provoz rodinného domu %iní cca 25 tis. K%. Ro%ní úspora
oproti nap#. u"ití elektrokotle je cca 40 tis. K%. Úspory v dal&ích letech zohled)ují efekt zdra"ování energií. Kvalitu 
tepeln$ch %erpadel lze dokumentovat na p#ed 25 lety instalovaném a stále fungujícím tepelném %erpadle, které vy"aduje
minimální mno"ství zásah' a náklad' na údr"bu.

Voda
Problém nedostatku pitné vody ani její cena není v sou%asné chvíli v ,R p#íli& aktuální. Nicmén! s jejím vyu"íváním
souvisí i jiné aspekty, jako je vliv na plynulost #ek, které p#ímo ovliv)ují okolní ekosystémy, nebo pot#eba %i&t!ní 
odpadních vod. Nicmén! cena vodného a sto%ného ka"d$m rokem roste a p#ibli"uje se úrovním v západní Evrop!. 
V rámci hledání zlep&ení standardu dom' byla do projektu zahrnuta reten%ní nádr" na de&(ovou vodu, kterou je 
zaji&(ováno zavla"ování zelen!. Vypo%tená spot#eba vody pro provoz domu a zálivku zelen! je 177 m3 pitné vody ro%n!.
Reten%ní nádr" u&et#í 37 m3 pitné vody ro%n!, resp. u&et#í 2,7 tis. K% ro%n!.
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Odpady
V ,R p#ipadá na ka"dého ob%ana cca 300 kg komunálního odpadu ro%n!. Sní"ení uvedené zát!"e je cílem projektu
nové %tvrti Hostín, a to zp'sobem, kdy je podporováno t#íd!ní a recyklace odpadu, tj. umíst!ním center t#íd!ného
odpadu a osv!tou sm!#ující ke kompostování a vyu"ívání bioodpadu. M!sto Úvaly registruje ro%ní náklady na odpad
ve v$&i tém!# 5 mil. K%, které rozpo%ítává na ka"dou osobu star&í 3 let s trval$m pobytem na území obce na necel$ch
500 K%. P#i %ty#%lenné rodin! %iní svoz komunálního odpadu 2 tis. K%.

Souhrn provozních náklad( domu
Postupn! s v$stavbou %tvrti a nár'stem obyvatel bude roz&i#ena devítiletá základní &kola o pobo%ku zahrnující 
1. a" 5. stupe) a budou vybudovány 3 nové t#ídy mate#ské &koly, které tak roz&í#í kapacity dvou sou%asn$ch mate#sk$ch
&kol. V rámci m!sta jsou dosa"itelná místa pro odpo%inek (rybníky, les) a sportovi&t!. Dal&í budou vznikat postupn! 
s v$stavbou %tvrti.

RODINN' D(M V HOSTÍN) B)*N' RODINN' D(M ROZDÍL

Energie 24,6 tis. K% 64,6 tis. K% 40 tis. K%

Voda 10,5 tis. K% 13,2 tis. K% 2,7 tis. K%

Odpady 2 tis. K% 2 tis. K% 0 tis. K%

CELKEM 37,1 tis. K& 79,8 tis. K& 42,7 tis. K&

Hromadná doprava
Modelová celková úspora 42,7 tis. K% je pro první provozní rok. V následujících letech se úspora bude zvy&ovat
sou%asn! se zvy&ováním cen v&ech médií, ale i vlivem potenciální zm!ny ve zp'sobu rozú%tování náklad' na svoz 
komunálního odpadu, tj. zohledn!ní v!t&í recyklace odpad' v nové %tvrti Hostín. 

Záv&r
Optimalizace provozních náklad' je od za%átku investorem pova"ována za klí%ovou sou%ást p#ípravy a realizace 
v$stavby nové %tvrti Hostín. Zamy&lení se nad touto problematikou dop#edu, resp. její anal$za umo"nila aplikaci
navr"en$ch opat#ení v p#ípravné fázi, kdy do&lo k celkovému pozitivnímu ovlivn!ní celého projektu, a ukázala, "e
takováto opat#ení se vyplatí. Nová %tvr( Hostín je unikátní a mimo#ádn$ projekt, kter$ sv$m rozsahem umo")uje #e&it 
jednotlivé oblasti komplexn!, a vytvo#it tak p#íjemné a fungující prost#edí pro "ivot. 



SPOLE"ENSKÁ 
ODPOV#DNOST

Spole)ná budoucnost
Základem vztahu s &irokou ve#ejností je d'sledná a pr'b!"ná komunikace se zástupci m!sta, nejenom s vedením, 
ale i s dal&ími slo"kami ve#ejné správy, p#edstaviteli spolkového "ivota a také nezávisl$mi osobnostmi. V roce 2008 
podepsala spole%nost MEI Czech Republic, a.s., podrobnou a rozsáhlou smlouvu o vzájemné spolupráci s m!stem Úvaly.

Odrazov$m bodem spolupráce se staly jak finan%ní dary na pozvednutí spolkové a sportovní %innosti v Úvalech, tak 
i inovace %asopisu -ivot Úval a webov$ch stránek m!sta. Jedná se o podporu místních spolk' a organizací, jako jsou
SK Úvaly, Sokol, hasi%i, a kulturních a sportovních akcí – k#est hasi%ského vozu, podpora cyklistick$ch a jin$ch závod',
ples' a d!tského dne – celkem ve v$&i 2,044 mil. K%.

V dal&í oblasti spolupráce spole%nost MEI nechala zpracovat pro m!sto Úvaly anal$zu kanaliza%ního systému m!sta,
studii regenerace historického centra a studii areálu Multitec v hodnot! 1,06 mil. K%.

Spole%nost MEI se aktivn! zapojila do podpory postupného vzniku Integrovaného plánu obce, Strategického plánu 
a na uvedené navazujícího projektu Koncepce prevence kriminality a zajistila pro m!sto Úvaly zpracování plánu 
prevence kriminality na léta 2012–2014. Spole%nost MEI nechala zpracovat v$&e uvedené dokumenty a poskytla na
n! dar ve v$&i cca 1,2 mil. K%.

Pro rok 2012 se stalo prioritním zavedení programu „Bezpe%ná lokalita“, vytvo#eného Ministerstvem vnitra ,R, kter$
je praktickou ukázkou partnerství ve#ejného a soukromého sektoru (v EU ozna%ované jako Public Private Partnership,
PPP). Program nabízí ob%an'm odbornou pomoc p#i v$b!ru typu a rozsahu zabezpe%ení, ale i návody, jak postupovat
v r'zn$ch situacích, a umo")uje jednoduchou komunikaci nejen se slo"kami záchranného systému ,R, správou 
a údr"bou, nap#. komunikací, ale i mezi ob%any sam$mi. Cílem programu je umo"n!ní lep&í ochrany vlastního 
i ve#ejného majetku.



Pro rok 2013 se stalo prioriotou zavedení kamerového m!stského systému, kter$ bude po provedení detailních anal$z  
realizován ve vytypovan$ch lokalitách. Na zavedení kamerového systému poskytla spole%nost MEI sponzorsk$ dar 
ve v$&i 900 000,- K%. V roce 2014 bude cílem #e&it problematiku diverzifikace zájm' mláde"e. Nap#. vybudování 
volno%asového parku (skate park apod.). Pro zmín!né cíle poskytla spole%nost MEI m!stu Úvaly expertní poradenství
p#i p#íprav! "ádosti o dotaci v programu Prevence kriminality pro rok 2012.

Na základ! uvedené smlouvy o spolupráci byly m!stu p#edem poskytnuty finance na p#ipojení celé lokality na m!stskou 
infrastrukturu ve v$&i 59 mil. K%. Zárove) byl p#edán dar m!stu v celkové v$&i 21 mil. K%. Ve smlouv! se spole%nost
MEI mimo jiné zavázala k vybudování dostate%ného po%tu p#ed&kolních a &kolních za#ízení, která budou postupn! 
budována v rámci projektu v závislosti na r'stu po%tu obyvatel.



Ob)anská vybavenost
Hlavním ve#ejn$m prostorem a zárove) páte#í celé %tvrti bude prostorná ulice („Dlouhá t#ída“), v rámci které je 
pamatováno na #adu prostor' pro komer%ní vyu"ití (p#íle"itost pro z#ízení malého obchodu nebo "ivnostenské 
provozovny), je" budou vybudovány v druhé fázi v$stavby. V sou%asné dob! se v docházkové vzdálenosti, p#edev&ím
okolo ulice Pra"ské a nám!stí Arno&ta z Pardubic, nalézají ve&keré základní slu"by (supermarket, banka, lékárna,
domácí pot#eby, restaurace, léka#) a ú#ady.

0kolství, sport a odpo)inek
Postupn! s v$stavbou %tvrti a nár'stem obyvatel bude investor budovat a roz&i#ovat kapacity
• sou%asné základní devítileté &koly situované na nám!stí Arno&ta z Pardubic o pobo%ku zahrnující 1. a" 5. stupe) a 
• sou%asn$ch dvou mate#sk$ch &kol situovan$ch v ulici Pra"ská a Kollárova o 3 nové t#ídy.

V rámci m!sta jsou dosa"itelná místa pro odpo%inek (rybníky, les) a sportovi&t!. Dal&í bude investor realizovat postupn! 
s v$stavbou %tvrti.

Ve'ejná doprava
P#ím!stská autobusová linka systému Pra"ské integrované dopravy %íslo 423 bude mít u první etapy z#ízenou obou -
strannou zastávku. Jízdní doba na nám!stí Arno&ta z Pardubic (centrum obce, &kola) je 4 minuty a k "elezni%ní stanici
5 minut s intervalem ve &pi%ce pracovního dne cca 30 minut. V rámci celé %tvrti se plánuje v dal&ích fázích minibusová
trasa „city shuttle“, která propojí jednotlivé %tvrti Úval.  

Obytná ulice
V!t&ina nov! budovan$ch komunikací je #e&ena formou obytné ulice preferující u"ívání prostoru obyvateli p#ed auty.
Uli%ky a pr'chody umo")ují jednoduchou prostupnost p!&ím a cyklist'm cel$m územím, ale pro automobilovou 
dopravu s v$razn! sní"enou rychlostí jsou ulice p#evá"n! #e&eny jako zaslepené. Obytné ulice v&ak sv$m obyvatel'm
poskytují komfortní p#istup automobilem ke sv$m obydlím.

SOCIÁLNÍ VZTAHY
A BEZPE"NOST



Prevence kriminality
Okres Praha-v$chod má v rámci St#edo%eského kraje nejni"&í nezam!stnanost, se kterou jde ruku v ruce jeden 
z nejni"&ích po%t' trestn$ch %in' na po%et obyvatel. Pro plánovanou v$stavbu nové %tvrti, resp. první fázi byla zpra-
cována rozsáhlá studie bezpe%nosti budov a jejich okolí, která je sou%ástí komplexního hodnocení kvality budov, resp.
certifikace dle metodiky SBToolCZ. Optimalizace vycházející z uvedené studie reaguje na v&echny aspekty prevence
kriminality spojené s plánováním m!stské v$stavby. *e&í jak ochranu majetku, tak i prevenci kriminality celé lokality. 

V$znamn$m prvkem koncepce nové %tvrti jsou prostory obytné ulice navazující na stávající m!stskou strukturu 
a umo")ující bezpe%n$ pohyb a pobyt chodce, jednoduchou orientaci a p#irozen$ dohled ze sousedních dom'. 
Obyvatelé jsou tak motivováni k vybudování citového a" „vlastnického“ pouta k prostoru své obytné ulice. V&echny
tyto aspekty pomáhají ke sní"ení mo"né budoucí kriminality, ale i ke zmen&ení obav z kriminality a pocitu strachu 
%i tísn! z ní.

Ve#ejné prostory jsou navr"eny s cílem minimalizovat zbytkové plochy, které by potenciáln! mohly b$t zdrojem 
negativních sociálních jev'. Ji" zmín!ná p#ehlednost území a p#im!#ená sociální kontrola p#ispívají k vytvá#ení
bezpe%ného prost#edí.

Bezpe)ná lokalita
Projekt v$stavby nové %tvrti Hostín podporuje integraci projektu Ministerstva vnitra ,eské republiky „Bezpe%ná lokalita“,
která stojí na partnerství ve#ejného a soukromého sektoru (znám$ pod ozna%ením „Public Private Partnership“). 
Program p#edpokládá zájem a pozitivní vztah obyvatel k vlastnímu i ve#ejnému majetku (p#edev&ím k polove#ejné obytné
ulici) a k jeho následné ochran!. Jedná se jak o zabezpe%ení domu, bytu %i rodinného domu, tak i o údr"bu a udr"ování
po#ádku ve spolupráci nejen se samosprávou, ale i s m!stskou i státní policií. Vytvo#ení a udr"ování unikátního genia
loci p#iná&í do komunity (lokality) pozitivní náboj, kter$ kriminálním "ivl'm nesv!d%í, resp. se v n!m necítí bezpe%n!.

Záv&r
Projekt nové %tvrti Hostín je unikátní sv$m kompaktním napojením na stávající fyzickou strukturu m!sta Úvaly, ale 
i napojením na sociální struktury a vazby, které se b!"n! budují po desetiletí, jako jsou r'zné spolky, sdru"ení, církve
a jiné zájmové organizace. Hostín nestojí osamocen! na zelené louce. Zaveden$ fotbalov$ klub, cyklistické závody,
tradi%ní hasi%ské plesy, zájmové krou"ky a dal&í aktivity nabízejí rozsáhlé mo"nosti vy"ití a seberealizace obyvatel 
ve volném %ase.
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