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Popis lokality
Zadané území pro novostavbu obytného souboru se nachází v těsné blízkosti 
centra obce Psáry. Na pozemku je v současné době hospodářské stavení, 
u kterého se počítá do budoucna s demolicí. Rušivé je umístění autobazaru 
na jižní části pozemku, které není vhodné pro takto centrálně exponovanou 
část obce. 
Na jižní straně od zadaného pozemku se nachází potok a dále v obci oblíbené 
sportoviště, na jihozápadní zmíněná náves s pomníkem, historická zvonice 
sv. Kříže, autobusová zastávka, pekárna a potraviny. Směrem na západ se 
nachází rybník. 



Ideální satelit
Ideální satelit jako součást projektu „Culburb – kultura na hraně“ se stal odrazovým 
můstkem komunitní práce v  obci, která vyústila ve  4 instalace, v  řadu jednání 
s  veřejností, která vedla k  architektonické soutěži na novou školu a v projekt 
návsi pro Dolní Jirčany, který zde předkládáme. Hlavně došlo k prokázání smyslu 
a kvality komunitní práce.
Projekt Culburb byl podpořen Evropským programem Culture, Visegradským 
fondem a European Cultural Foundation. 

Ideální satelit

Naplnění snu o životě v přírodě 

Psáry a Dolní Jirčany mají štěstí, že se nachází v krásném kopcovitém terénu 
v blízkosti lesa, který obci zabraňuje, aby se rozšiřovala do nekonečna. Toto štěstí 
je potřeba si uvědomit a podpořit. Naopak severní a západní hranice není takto 
fyzicky omezena a dochází k posouvání hranice zastavěného území obce na úkor 
zemědělské půdy. 
Cílem projektu Ideální satelit je tyto hranice identifikovat a rozvinout specifická 
místa v obci, která mají potenciál stát se obyvatelnými prostory - kde obývání 
nechápeme jen jako přespávání, ale jako kvalitní trávení času.



Současný stav

měřítko 1 : 1000
širší vztahy

hospodářské stavení

záplavové území Záhořanského potoka

vyznačená lokalita o rozloze 6573 m2

občanská vybavenost



Hospodářství
Na severní straně pozemku se nachází hospodářské stavení s uzavřeným dvorem. 
Tento princip jsme se rozhodli použít i pro navrhovaný soubor. 

Náves
V blízkosti se nachází náves se základní občanskou vybaveností. Ta může být 
doplněna o prostory v rámci obytného souboru.  

Autobazar
Současné umístění autobazaru není vhodné pro prostor sousedící s obecní návsí. 
Do nárožního prostoru navrhujeme umístit prodejnu/služby.



Územní plán obce Psáry



SC

Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní 
Jirčany

V duchu posilování center obce dojde ke scelení dvou 
funkčních ploch SN (smíšené obytné) a B (bydlení) a její 
transformaci na plochu, která bude více odpovídat statutu 
centra obce a bude zajištovat dominantní funkci bydlení a 
občanské a komerční vybavenosti. Nové funkční využití plochy 
bude SC (smíšené obytné – občanská a komerční vybavenost). 

Nově navržené plošné regulativy v území:
maximální zastavěná plocha pozemku   
30%

maximální zpevněná plocha z celkové plochy pozemku  
40%

minimální plocha zeleně z celkové plochy pozemku
30%

minimální veřejně přístupná plocha z celkové plochy pozemku
53%

Nově navržené výškové regulativy v území: 
maximální výška římsy nad upraveným terénem 10,5m





Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní 
Jirčany
Ve změně č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany 
dále dojde vymezení veřejně přístupných ploch v 
poměru:



Způsoby přístupu k návrhu dle nově stanovených podmínek



CENTRALITA
1

CENTRALITA
2

CENT.
3

Způsoby přístupu k 
návrhu dle nových 
regulativů

1:1000

CENTRALITA
1

CENTRALITA
2

CEN.
3

CENTRALITA

CENTRALITA

CENT.

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
V území vznikají nové veřejné prostory různého charakteru a velikosti - od návsi přes park až po dětská hřiště...
Každá vytvořená centralita má vlastní charakter, který sleduje potřebu v místě



měřítko 1 : 500
širší vztahy a plochy

Navržený stav
Varianta 1

A

B

C

D

E
12BJ

PRODEJNA
POTRAVIN

prvky

prvky

vstup
BD

RAMPA DO

vstup
BD

vstup

komerce 12x

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

Q 100

Q 100

Q 100

Q 100

vstup
BD

vstup
BD

vstup

vstup
BD zastavěnost

1630m2  ca 25%

zeleň   ca 32%
2138m2

veřejný prostor  ca 54%
3562m2

hrubá podlažní plocha - komerční prostory
504m2

A 250m2
B 92m2
C 63m2
D 99m2
E 0m2

hrubá podlažní plocha - bytové prostory
3302m2 ca 53 bytových jednotek 
(2kk, 3kk)
přízemí
A 0m2
B 157m2
C 186m2
D 149m2
E 250m2
v patře shodně
A - E 256m2

Parkování pro rezidenty ca 80 míst v 
podzemní garáži
Parkování pro návštěvy ca 12 míst na pov-
rchu



měřítko 1 : 500
širší vztahy a plochy

Navržený stav
Varianta 2

A
PRODEJNA
POTRAVIN

vstup
BD

prvky

prvky

B

D
12BJ

D

E

ZAHRADY

ZAHRADY
ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

Q 100

Q 100

Q 100

vstup
restaurace

ZAHRADY

RESTAURACE

vstup
BD

RAMPA DO

vstup
BD

vstup

vstup

vstup
BD

vstup
BD

sloupky

prvky

komerce 18x

vstup

vstup

vstup

zastavěnost
1630m2  ca 25%

zeleň   ca 32%
2138m2

veřejný prostor  ca 54%
3576m2

hrubá podlažní plocha - komerční prostory
515m2
A 250m2
B 35m2
C 0m2
D 98m2
E 132m2

hrubá podlažní plocha - bytové prostory
3264m2 ca 53 bytových jednotek 
(2kk, 3kk)
přízemí
A 0m2
B 219m2
C 251m2
D 149m2
E 85m2

v patře shodně
A - E 256m2

Parkování pro rezidenty ca 70 míst v 
podzemní garáži
Parkování pro návštěvy ca 18 míst na pov-
rchu



měřítko 1 : 500
širší vztahy a plochy

Navržený stav
Varianta 3

zastavěnost
1437m2  ca 22%

zeleň   ca 32%
2138m2

veřejný prostor  ca 54%
3576m2

hrubá podlažní plocha - komerční prostory
500 - 600m2

A 300 - 350m2
B 100 - 125m2
C 100 - 125m2

hrubá podlažní plocha - bytové prostory
2867m2 ca 46 bytových jednotek 
(2kk, 3kk)
v přízemí
A 0m2
B 174m2
C 369m2
v patře
A 323m2
B 323m2
C 516m2

Parkování pro rezidenty ca 91 míst v 
podzemní garáži
Parkování pro návštěvy ca 21 míst na pov-
rchu



Výškové uspořadaní výšková hladina nad upraveným 
terénem, 10,5m

      

nejvyšší bod zástavby u návsi



Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
Ve změně č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany 
dále dojde k redefinování místních regulativů:

Navržený stav
Varianta 1

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700



Navržený stav
Varianta 2

Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
Ve změně č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany 
dále dojde k redefinování místních regulativů:

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700



Navržený stav
Varianta 3

Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
Ve změně č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany 
dále dojde k redefinování místních regulativů:

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700

+ 10.500

+ 3.700

+ 6.700

+- 0.000

+- 0.000



Zaměřujeme se na současné město.
CCEA se podílí na definování středoevropské kultury.
MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst.

Architektura není jen o stavění domu, ale o hledání správného řešení pro danou 
lokalitu.

Tímto způsobem přistupujeme ke všem našim projektům a hledáme řešení, 
které by uspokojilo jak přímého uživatele, tak i širší okolí daného projektu. Proto 
například nestavíme rodinné domy v satelitech, jelikož nesouhlasíme s neustálým 
a nekontrolovaným rozrůstáním lidských obydlí na úkor krajiny.

MOBA se věnuje nové interpretaci města a jeho kulturnímu a programovému 
obohacování. Potenciál města rozvíjí v jednotlivých projektech. www.moba.name

V roce 2001 MOBA stála u zrodu Centra pro středoevropskou architekturu 
– CCEA, prvního nezávislého centra architektury v České republice, které se 
věnuje architektuře na teoreticko-výzkumné bázi. CCEA bylo v posledních deseti 
letech součástí řady mezinárodních projektů zaměřených na kulturní prostor 
středoevropských měst. www.ccea.cz

MOBA studio s.r.o.
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1
Česká repubika
IČ: 61459712
DIČ: CZ61459712
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, 
vložka 28203 

www.moba.name
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Mezi dveřmi, MOBA, 2011, Instalace v rámci festivalu FAV v Montpelier ve Francii


