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0. Základní údaje 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept je zpracován podle Zákona č. 183/2006 Sb. Ze dne 14. března 2006 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav a souvisejících vyhlášek, na 
základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007 a v souladu se zadáním, schváleným 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008.  
 
Měřítko zpracování  
Podkladem pro hlavní výkres konceptu územního plánu byla jednotná digitální mapa Prahy v měřítku 1 : 5 000. 
K projednání budou předloženy hlavní výkres (v. č. 2) a hlavní výkres – varianta (v. č. 2 V) v měřítku 1 : 10 000.  
Ostatní závazné výkresy byly z tohoto výkresu odvozeny.  
Výkres základního členění (v. č. 1) a výkres dopravy (v. č. 2a) byly pro účely projednání konceptu zpracovány 
v měřítku 1 : 25 000, které umožňuje posoudit koncepci rozvoje celého území hl. m. Prahy.  
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření byl pro účely konceptu byl zpracován v měřítku 1 : 25 000, které 
umožňuje posoudit celkový průběh všech liniových VPS a VPO v rámci celé Prahy. 
V návrhu budou měřítka výkresů odpovídat požadavkům stavebního zákona.  
 
Textová a grafická část 
Koncept územního plánu v textové a grafické části nerozlišuje závaznou část a odůvodnění. V textové části je 
uvedeno, které prvky navrhuje zpracovatel jako závazné. Ty jsou shrnuty v kapitole „Limity a regulativy“. Limity,  
shrnuté v Územně analytických podkladech obce, nejsou v konceptu citovány. Uvádí se odkazem. Pro potřeby 
projednání bude výkres limitů tvořit přílohu konceptu.  
Struktura textové části konceptu obsahuje všechny kapitoly požadované vyhláškou č. 500/206 Sb., příloha 7, 
v uspořádání odpovídajícím metodice plánu – viz tabulka v příloze. 
 
Vymezení ploch ve smyslu §3 vyhlášky 501/2006 Sb. 
Plochy jsou vymezeny v plánu:  
a) podle způsobu využití 
Územní plán předpokládá stejnou metodiku regulace způsobu využití pro současně zastavěná území jako pro 
rozvojová a transformační území, neboť vymezení míry stabilizace území je nejednoznačné a může se v průběhu 
platnosti územního plánu měnit. V hlavním výkresu proto nejsou stabilizované, rozvojové a transformační plochy 
graficky odlišeny a plochy s rozdílným způsobem využití jsou znázorněny stejnou metodikou funkční i prostorové 
regulace. 
b) podle významu  
Ve výkresu základního členění územní plán odlišuje plochy zastavitelné, plochy významných rozvojových 
a transformačních celků a plochy územních rezerv. Dále je v rámci rozvojových ploch navržena etapizace, která 
předpokládá postupné naplňování území, popřípadě podmíněnost umísťování staveb v území realizací 
stanovených opatření či jiných staveb a jejich souborů.  
Splnění podmínek etapizace je předpokladem k uvolnění území pro danou funkci bez změny územního plánu. 
 
Územní rezervy jsou dvojího druhu:  

a) obecné – obvykle rozsáhlejší území určené pro komplexní urbanizaci, u nichž není účelné v tomto plánu 
stanovovat konkrétní plošné rozmístění a tvarování rozhraní ploch s rozdílným způsobem využití, 

b) konkrétní – obvykle menšího rozsahu určené pro konkrétní způsob využití. 
 
V obou případech je v textové části územního plánu uveden účel a charakteristika územní rezervy. 
 
 
 

0.1 Řešené území 

Praha, hlavní město České republiky je politickým, ekonomickým, kulturním i turistickým centrem celostátního 
i mezinárodního významu. V systému osídlení České republiky zaujímá dominantní pozici. Třebaže se rozkládá 
pouze na 0,6 % území republiky, počet obyvatel představuje 12 % obyvatelstva státu. Na území Prahy se trvale 
vytváří 1/4 hrubého domácího produktu celé republiky a každý šestý zaměstnaný v ČR pracuje v Praze. Na 
pražských vysokých školách studuje více než 130 tisíc studentů, včetně 15 tisíc ze zahraničí. 

0.1.1  GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Poloha:  50°4'53.193" severní zeměpisné šířky 

14°25'38.39" východní zeměpisné délky 
 
Rozloha: 496,1 km2 
 
Nadmořská výška v rozmezí 177 a 399 m n. m. 

0.1.2  DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Počet trvale bydlících obyvatel v řešeném území k 31. 12. 2007:  1 212 000 osob 
Hustota zalidnění:       2 444 obyvatel na km2   
 
Údaje o demografickém vývoji hl. m. Prahy jsou podrobně uvedeny v Územně analytických podkladech hl. m. 
Prahy. Koncept územního plánu hl. m. Prahy vychází z následujících základních údajů: 
Ke dni 31. 12. 2007 žilo v hl. m. Praze 1 212 000 trvale bydlících osob, tedy 11,67 % obyvatel České republiky. 
Mezi ně patří asi 80 tisíc cizinců s povolením k trvalému pobytu. Za prací a studiem do hl. m. Prahy dojíždí kolem 
200 tisíc osob, především ze Středočeského kraje. Dalších více než 200 tisíc osob v hlavním městě denně z 
různých důvodů pobývá (zahraniční i domácí návštěvníci, pracovníci na služebních cestách, nelegálně pobývající 
cizinci). V běžném dni se v hlavním městě pohybuje kolem 1,6 milionu osob. 
Hlavní město Praha představuje v rámci České republiky největší koncentraci městského obyvatelstva s hustotou 
zalidnění 2 444 osob na km2 (v ČR 132 osob na km2). V centru města a na sídlištích hustota přesahuje 10 tisíc 
obyvatel na km2, ale některé části města si zachovaly příměstský charakter s hustotou nižší než 200 osob na km2.  
Charakteristickým rysem Prahy je stárnutí populace, které se projevuje nízkým zastoupením dětí a vysokým 
podílem osob vyšších věkových skupin. Pokud by počty pražských dětí měly nahradit počty Pražanů 
v reprodukčním věku, musel by jejich podíl činit alespoň 26 % z celkového počtu obyvatel. Děti do 15 let však tvoří 
jen 12,2 % (2006) populace (v ČR 14,4 %), přestože se počty narozených v posledních letech začínají mírně 
zvyšovat. Podíl osob v postreprodukčním věku (50 let a více) tvoří již 38,1 % obyvatel hl. m. Prahy. Podíl osob 
starších 65 let dosahuje 16 % (v ČR 14,4 %) a vzhledem k vysokému počtu dnešních šedesátníků bude stále růst. 
Průměrný věk obyvatel hl. m. Prahy 41,8 let (2006) je trvale nejvyšší ze všech krajů (v ČR 40,2 let) a stále se 
mírně zvyšuje. V letech 2005 až 2006 dosáhla naděje dožití pražských žen 80,4 let a mužů 75,2 let (v ČR ženy 
79,7 let a muži 73,5 let). Odhad počtu obyvatel hlavního města Prahy do roku 2020, který zpracoval URM, je 
konstruován jako souhrn odhadu počtu obyvatel v území se stávající bytovou zástavbou (stabilizované plochy) 
a odhadu počtu obyvatel v lokalitách, kde je bytová zástavba plánována (rozvojové plochy).  
V roce 2020, za předpokladu stabilní demografické situace a migračního salda, zlepšování životní úrovně obyvatel 
a zachování úrovně bytové výstavby, by celkový počet obyvatel hl. m. Prahy měl dosáhnout 1,3 milionu osob. 
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0.1.3  SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.2 Širší vztahy 

0.2.1  URBANISMUS 
Praha je přirozeným centrem Středočeského kraje a správním centrem středočeského regionu, pro který je 
nepostradatelným zdrojem pracovních příležitostí (více než 90 tisíc osob dojíždí do Prahy za prací), vzdělávání 
(20 tisíc osob dojíždí do pražských škol), centrem zdravotnictví, kultury, obchodu, služeb i dalších aktivit, 
sloužících k uspokojování potřeb jeho obyvatel. Hlavní město naopak využívá nejen přírodní a rekreační zázemí 
regionu, ale také napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, zdroje pitné vody a předpokládá společné 
řešení problémů s odkanalizováním, hospodaření s odpady atd. 
 
Území za hranicí hl. m. Prahy, definované Politikou územního rozvoje České republiky (schválenou usnesením 
vlády ČR č. 561 ze dne 17. 5. 2006) jako Rozvojová oblast Praha, zahrnuje obce s rozšířenou působností: 
Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad 
Labem, Neratovice a Říčany. Tento dynamicky se rozvíjející prostor je již od roku 1990 centrem mimořádného 
zájmu podnikatelských aktivit. Intenzivní rozvoj monofunkční bytové výstavby (tzv. suburbanizace), k níž došlo 
v souvislosti s levnějšími, a tím dostupnějšími pozemky mimo Prahu, se od roku 2001 výrazně zrychluje. Přestože 
v posledních letech dochází k nárůstu bytové výstavby i v Praze, největší rozvoj probíhá těsně za hranicí hlavního 
města (tzv. příměstská suburbanizace). Při nedostatečné koordinaci výstavby vzniká tzv. „urban sprawl“ nesoucí s 
sebou provozní problémy, zejména v oblasti dopravního napojení nebo nedostatečné kapacity služeb. Prostorově 
roztříštěná, nesouvislá a územně minimálně organizovaná zástavba tak může mít nepříznivé ekonomické, sociální 
nebo environmentální dopady. 
 
V pražském regionu dochází také k výrazné proměně ekonomického potenciálu - na jedné straně k útlumu 
průmyslové výroby a na straně druhé k rozvoji komerčně-industriálních zón při hlavních radiálních trasách 
v příměstském území. Poptávka po pracovní síle převyšující vlastní zdroje působí na snížení dojížďky do Prahy 
a vyvolává i protisměrnou vyjížďku za prací, zejména z velkých pražských sídlišť, nadměrná koncentrace 
ekonomických aktivit podél hlavních silničních tahů ale může mít negativní vliv na krajinu a strukturu osídlení. 
Často jde o značně diskutabilní zásahy do krajiny s rizikem, že záměry nebudou v plném rozsahu dokončeny. 
Nevhodná je zejména urbanizace dálničních koridorů v místech, kde není možnost přímého napojení na kapacitní 
komunikaci, proto je nezbytné v případě větších rozvojových programů analyzovat rizika a formulovat limity území. 
Jde zejména o zachování přírodních prvků a krajinného rázu včetně prostupnosti území, přijatelnou intenzitu 
využití území, zachování tradičních sídelních struktur, vazbu na sociální infrastrukturu a na systémy hromadné 
dopravy, zejména kolejové. Je nutné podporovat polyfunkčnost nových sídelních celků a vznik regionálních 
center, která se stanou zdroji pracovních příležitostí a místem pro uspokojování základních životních potřeb 
obyvatel nejbližšího okolí, což přispěje ke snížení požadavků na přetíženou občanskou vybavenost a dopravní 
infrastrukturu v hl. m. Praze. 
 
V rámci koordinace rozvoje Prahy a Pražského regionu doporučujeme respektovat tyto zásady: 
 

• Omezovat logistické areály s velkými nároky na pozemky a dopravu a s nízkým počtem 
pracovních příležitostí, navrhovat je pouze zcela výjimečně a odůvodněně v území s možností 
napojení na železnici a s nekvalitní zemědělskou půdou. 

• Obchodní smíšené zóny umisťovat v dostupné vzdálenosti od velkých koncentrací bydlení, ve 
vazbě na kapacitní komunikace, s možností obsluhy hromadnou dopravou. 

• Rozvoj funkcí na území jednotlivých obcí v regionu navrhovat ve vyvážené skladbě a v rozsahu 
odpovídajícím potřebám trvale bydlících obyvatel. 

• Zachovat kulturní dědictví příměstské krajiny (i kultivovaná krajina je kulturní hodnotou). 
• Zamezit srůstání jednotlivých obcí zejména v kontaktním území kolem hl. m. Prahy. 

 
 



0. Základní údaje 

 
Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 5

Potřeba zajistit udržitelný rozvoj vyžaduje zásadní prohloubení spolupráce hlavního města Prahy s orgány 
Středočeského kraje při organizaci využití území, koordinaci rozvojových záměrů a realizaci společných 
investičních řešení, popř. regulačních opatření.  

0.2.2  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Železniční doprava 
Železniční uzel Praha (ŽUP) je významnou součástí železniční sítě České republiky a z hlediska mezistátní 
dopravy i evropské železniční sítě. Do ŽUP je zaústěno 10 železničních tratí, přičemž 6 z nich je součástí 
evropského systému železničních magistrál na základě dohod AGC a AGTC. Ve výhledu sem budou zaústěny 
také vysokorychlostní tratě od severu (SRN), východu (směr Brno/Rakousko) a západu (směr Plzeň/SRN).  
Do Prahy jsou zaústěny železniční tratě č. 011 Praha-Kolín, č. 070 Praha - Mladá Boleslav - Turnov, č. 091 Praha 
- Kralupy nad Vltavou, č. 120 Praha-Kladno-Chomutov, č. 122 Praha-Hostivice-Rudná, č. 171 Praha-Beroun, č. 
173 Praha-Rudná-Beroun, č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, č. 221 Praha-Benešov, č. 231 
Praha - Lysá nad Labem - Nymburk.  
Železniční uzel Praha je na základě mezinárodních dohod součástí těchto tranzitních železničních koridorů: 
I. koridor: SRN/Berlín-Děčín-Praha - Česká Třebová - Brno-Břeclav-Rakousko/Vídeň, 
II. koridor: SRN/Norimberk (Domažlice - /SRN/Mnichov) - Cheb-Plzeň-Praha - dále v trase I. koridoru do České 
Třebové - Olomouc-Ostrava - Polsko/Slovensko), 
IV. koridor: SRN-Děčín-Praha - Veselí nad Lužnicí - České Velenice - Rakousko/Linec (Horní Dvořiště - 
Rakousko/Vídeň). 
 
Silniční doprava 
Praha je důležitou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. 
Komunikační síť se na území Čech vyznačuje radiálním založením hlavních tras směřujících z jednotlivých směrů 
do hlavního města.  
Do hl. m. Prahy jsou zaústěny dálnice a rychlostní silnice evropského významu: dálnice D1 (Praha-Brno), D5 
(Praha-Plzeň), D8 (Praha - Ústí nad Labem), D11 (Praha - Hradec Králové), v budoucnu ještě dálnice D3 (Praha - 
České Budějovice), rychlostní silnice R6 (Praha - Karlovy Vary). Do hlavního města jsou zaústěny rychlostní 
silnice republikového významu: R4 (Praha-Příbram), R7 (Praha-Slaný), R10 (Praha - Ml. Boleslav - Turnov), dále 
pak silnice I. třídy I/2 (Praha - Kostelec nad Černými lesy), I/9 (Praha - Česká Lípa) u obce Zdiby, I/12 (Praha-
Kolín) a další silnice II. a III. třídy. 
Systém dálnic, rychlostních silnic, silnice I/2, I/12 a další vybrané silnice a místní komunikace budou na rozhraní 
hl. m. Prahy a pražského regionu vzájemně propojeny Pražským okruhem. 
 
Letecká doprava 
Letecká doprava díky své rychlosti a nezávislosti na pozemních bariérách spojuje hl. m. Prahu s celým světem. 
Dominantní roli v rámci Prahy i celé České republiky z hlediska významu i dopravního výkonu hraje mezinárodní 
Letiště Praha-Ruzyně. Ostatní letiště na území Prahy (Kbely, Letňany, Točná) slouží většinou jiným speciálním 
účelům.  
Výhledová mezinárodní i vnitrostátní letecká přeprava bude i nadále převážně realizována na letišti v Praze-
Ruzyni, kde se počítá s částečnou přestavbou dráhového systému, která do budoucna zajistí zvýšení kapacity 
letiště v počtech pohybů letadel a jejich směrování mimo hustě obydlené části hlavního města. Navržený dráhový 
systém je založen na principu dvou paralelních drah, které budou provozně nezávislé. Dráha RWY 13/31 bude 
zachována, avšak provoz na ní bude pouze výjimečný, a to v případech, kdy některá z paralelních hlavních RWY 
bude uzavřena pro nezbytné opravy nebo extrémní meteorologickou situaci, jež neumožní bezpečné přistání nebo 
vzlet na některé ze dvou paralelních drah.  
 
Vodní doprava 
Vodní doprava bude realizována po vodních cestách Vltavy, která je splavná od Třebenic po soutok s Labem, 
Berounky splavné od Radotínského přístavu po soutok s Vltavou a Labe, které je splavné od Chvaletic až do 
Hamburku. Praha je sítí průplavů a kanálů napojena na evropské vodní cesty s přímým spojením s námořními 
přístavy Štětín, Rotterdam, Brémy, Antverpy, Marseille (ve výhledu) i s přístavem Konstanta (průplav Rýn–
Mohan–Dunaj). 
 
 

Veřejná integrovaná doprava  
Významným fenoménem pro dopravní obsluhu hlavního města a přilehlého Pražského regionu je komplexně 
pojatý systém Pražské integrované dopravy, který zajišťuje relativně vysokou časovou, prostorovou a tarifní  
 
 
provázanost jednotlivých subsystémů bez ohledu na dopravce. Do této soustavy jsou postupně integrovány, 
kromě městské hromadné dopravy, také příměstská doprava železniční a autobusová a záchytná parkoviště P+R.  
 
Vnější autobusová doprava 
Pro mezinárodní a nejdůležitější vnitrostátní autobusovou dopravu bude sloužit centrální autobusové nádraží 
Praha-Florenc. Ostatní vnější autobusová doprava, především doprava příměstská, bude soustředěna převážně 
do celoměstsky významných terminálů příměstské dopravy u stanic metra a železnice na okraji hlavního města.  
 
Cyklistická doprava 
Rozvoj cyklistické dopravy souvisí se změnami životního stylu i systému hodnot s důrazem na ochranu životního 
prostředí. V posledním období se zvyšuje zájem o propojení cyklistické infrastruktury hlavního města a Pražského 
regionu. Rozvoj cyklistické dopravy bude podporován výstavbou kvalitních cyklistických tras propojujících území 
hl. m. Prahy s ostatním územím státu. Síť celoměstsky významných cyklistických tras (páteřní a hlavní cyklistické 
trasy podle hierarchizace hl. m. Prahy) může směrem do Středočeského kraje vhodně propojovat dálkové 
a regionální cykloturistické trasy.  
 

0.2.3  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Užší vazby mezi Prahou a Středočeským krajem a tím i potřeba spolupráce v oblasti technické infrastruktury se 
projevují zejména: 

1) v oblasti ochrany vodních zdrojů pro hl. m. Prahu, umístěných mimo její správní území (vodní dílo Švihov 
na Želivce a zdroj Káraný v povodí Jizery) a dálkových přivaděčů vody, 

2) při sledování dlouhodobého ideového záměru řešení výhledového umístění ÚČOV mimo území hl. m. 
Prahy, 

3) při výhledovém připojení některých obcí za hranicí hl. m. Prahy na soustavný městský stokový systém, 
4) při výhledovém záměru vymístění kalového hospodářství z ÚČOV na Císařském ostrově do lokality 

Drasty, 
5) v centralizovaném zásobování teplem s ohledem na umístění základního zdroje Pražské teplárenské 

soustavy v elektrárně Mělník I a vedení hlavního tepelného přivaděče této soustavy Středočeským krajem, 
6) v zásobování zemním plynem s ohledem na vedení VVTL plynovodů propojujících pražský systém 

zásobování zemním plynem s nadřazenou soustavou tranzitních a vnitrostátních plynovodů ve 
Středočeském kraji, 

7) v zásobování elektrickou energií s ohledem na propojení území hl. m. Prahy se Středočeským krajem 
systémem celostátní přenosové soustavy 400 kV a 220 kV a dále vedeními distribuční soustavy 110 kV, 

8) v elektronických komunikacích s ohledem na propojení území hl. m. Prahy se Středočeským krajem sítí 
dálkových optických kabelů a páteřními radioreléovými trasami, 

9) při řešení budoucích územních nároků v oblasti hospodaření s odpady. 
10) v oblasti vodních toků, kdy neúměrný rozvoj obcí v povodí Vltavy ležících mimo území hl. m. Prahy 

negativně ovlivňuje průtokové poměry na území hlavního města. Jde zejména o obce severně od Prahy 
(Středokluky, Kněževes, Tuchoměřice, Horoměřice, Černý Vůl), západně a jihozápadně od Prahy 
(Hostivice, Břve, Chýně, Chrášťany, Jinočany, Zbuzany, Ořech, Kosoř) a jižně od Prahy (Dolní Břežany, 
Zlatníky, Vestec, Jesenice, komerční zóna Průhonice–Čestlice, Říčany). Naopak v severovýchodní části 
Prahy, ležící v povodí Labe, územní rozvoj hlavního města způsobuje vodohospodářské problémy na 
území Středočeského kraje. Jde o území městských částí Březiněves, Třeboradice, Ďáblice, Čakovice, 
Miškovice, Letňany, Kbely, Vinoř, Satalice a severovýchodní část Horních Počernic, jejichž zástavba je již 
v současnosti příčinou častých lokálních záplav na území obcí za hranicí hl. m. Prahy. Plánovaný rozvoj 
zejména v katastrálním území Letňan a Kbel situaci ještě výrazně zhorší, pokud nebudou nejprve 
realizována velkoryse pojatá protipovodňová opatření. Proto je nezbytné mezi Středočeským krajem a 
hlavním městem Prahou zabezpečit příslušnými ministerstvy (Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj) koordinaci rozvoje z vodohospodářského 
hlediska. 
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0.2.4  PŘÍRODA, ÚSES 
Na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje je nutné chránit stávající přírodní a krajinné hodnoty a v místech 
s nižším stupněm ekologické stability vytvářet nová přírodně-rekreační území. Vhodné je zalesňování obtížně 
využitelných či pro zemědělství nevhodných pozemků.  
V důsledku zemědělského hospodaření v minulých desetiletích docházelo k redukci cestní sítě. Krajině na území 
obou sousedících krajů – Prahy a Středočeského kraje – by měla být navrácena její prostupnost, a to zejména pro 
pěší a cyklistickou dopravu. V rámci posílení ekologické stability by měly být nově vzniklé cesty pro pěší a cyklisty 
doplněny jednostrannou liniovou zelení. Tyto náměty je třeba prověřit v podrobnější územně plánovací 
dokumentaci. 
Celoměstský systém zeleně hl. m. Prahy je třeba propojit se systémem zeleně v navazujícím regionu, především 
s významnými přírodními lokalitami Středočeského kraje, kterými jsou Český kras, povodí Kačáku, Voděradské 
bučiny, Kersko, Úpor či Veltruský luh. Naplnění této koncepce by také posílilo funkčnost územního systému 
ekologické stability.  
V zemědělské krajině ve vnějším pásmu hl. m. Prahy i navazující části Středočeského kraje je nutné posílit 
retenční schopnost území zakládáním doprovodné i rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů. V podrobnější 
územně plánovací dokumentaci by bylo třeba na okrajích zástavby uplatňovat liniovou i plošnou zeleň.  
Bližší i širší okolí Prahy je s územím hlavního města provázáno prostřednictvím ÚSES. Z nadregionálních prvků 
mají relevantní význam biokoridory spojené s údolím Vltavy (ať už osy vázané na vlastní řeku a její nivu, či 
teplomilná doubravní osa ve svazích nad Vltavou) a na ně se logicky napojující biokoridory v údolí Berounky. Dále 
pak přibližně po západním a severozápadním okraji Prahy prochází mezofilní hájová osa, která propojuje oblast 
Českého krasu s nadregionálním biocentrem Údolí Vltavy, které leží převážně již mimo území hlavního města. 
Oproti tomu jiná, také mezofilní hájová osa propojující Voděradské bučiny s nivou Labe, se pouze dotýká 
východního okraje hl. m. Prahy a do řešeného území zasahuje výhradně prostřednictvím nadregionálního 
biocentra Vidrholec. 

0.3 Vymezení zastavěného území 

Podklady pro stanovení hranice zastavěného území: 
1. Hranice intravilánu – dle vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, se intravilánem rozumí 
území, které bylo ke dni 1. 9. 1966 souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce. 
Toto území je vždy součástí zastavěného území. 

2. Hranice současně zastavěného území – vychází z hranice, vymezené v Územním plánu hl. m. Prahy 
schváleném 9. 9. 1999 ve výkrese č. 20 na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., jejíž průběh byl korigován s ohledem na výklad 
podle zák. č. 183/2006 Sb. 

3. Hranice parcel a druhy pozemků dle katastru nemovitostí – základní podklad pro určení zastavěných 
pozemků. 

4. Současný stav využití pozemků podle průzkumů – slouží k individuálnímu posouzení situací, kdy již byla 
realizována stavba na pozemku, který není v katastru nemovitostí zanesen jako stavební parcela. Území 
hl. m Prahy je natolik dynamicky se rozvíjejícím prostorem, že údaje v katastru nemovitostí neodpovídají v 
mnoha případech skutečnosti. Při striktním dodržení výkladu pojmu „stavební parcela“ podle § 27 písm. c) 
a d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, bychom dospěli pouze k formálnímu stavu 
neodpovídajícímu současné reálné situaci. Na druhé straně není možné zahrnutím do zastavěného území 
potvrdit de facto nezákonný stav. 

Další zásady pro vymezení hranice zastavěného území: 
1. Pozemky, na které bylo vydáno platné územní rozhodnutí, byly do zastavěného území zahrnuty, pokud již 

ÚR směřuje k realizaci. 
2. Golfová hřiště byla zahrnuta pouze svojí zastavěnou plochou. 
3. Zahrádkové osady byly zahrnuty, pokud jde o oplocené lokality zájmových organizací, popřípadě jiných 

právnických osob (§9 zákona číslo 334/1992 Sb.). 
4. Stavební proluky jsou součástí zastavěného území dle individuálních specifických podmínek (do 0,5 ha). 
5. Nadřazené komunikace nejsou součástí zastavěného území. 
 

0.4 Zásady koncepce ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR 

Koncepce nového územního plánu hl. m. Prahy respektuje všechna ustanovení Politiky územního rozvoje (PUR) 
schválené usnesením vlády ČR č. 561 dne 17. května 2006, vztahující se k Praze.  

• Respektuje Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedené v kapitole 2. 

• Rozvíjí hlavní město Prahu jako nejdůležitější rozvojovou oblast a východisko četných 
rozvojových os celostátního významu s mezinárodním přesahem v souladu s kapitolou 3. 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

• Vytváří územní předpoklady pro umístění a dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy i pro 
zaústění dálnice D3 v prostoru Jesenice.  

• Vytváří územní podmínky pro umístění koridorů vysokorychlostních tratí, nových a 
modernizovaných železničních tratí, dálnic, rychlostních silnic a dalších komunikací 
v radiálních rozvojových osách ČR směřujících z rozvojové oblasti Praha, pro další 
zkapacitnění mezinárodního Letiště Ruzyně a pro přiměřený rozvoj lodní dopravy na Vltavské 
vodní cestě.  

• Rozvíjí a pokud možno upřednostňuje MHD oproti IAD při vnitřní dopravní obsluze města, 
vytváří podmínky pro větší zapojení železnice a jejího podílu na přepravě osob v Praze a 
v přilehlém Pražském regionu. 

• Praha není uváděna v Politice územního rozvoje jako „Specifická oblast“ v kapitole 4, ačkoliv 
by si to mnohými specifiky mezi ostatními kraji zasloužila. Přesto se koncept ÚP hl. m. Prahy 
těmito specifiky v návaznosti na aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy a Zásady 
územního rozvoje Prahy (jako kraje) zabývá a vymezuje specifické oblasti v rámci vlastního 
správního území města. 

• V souladu s kapitolou 5. Koridory a plochy dopravy PÚR 2006 koncept ÚP hl. m. Prahy 
respektuje:  

 - multimodální koridor M1 Praha - České Budějovice, 
 - koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 (Dresden)-Praha-Brno,  

 - koridory konvenční železniční dopravy C-E 40a Plzeň-Praha s návazností na I. tranzitní   
železniční koridor a C-E 551a Praha-Benešov,  
 - koridory dálnice D3 Praha - České Budějovice, rychlostní silnice R1 (okruh kolem 
Prahy), R6  Praha -  Karlovy Vary, 

 - vltavskou vodní cestu VD 2 Mělník-Praha-Třebenice (s výhradou zvyšování tonáže - 
výtlaku lodí do 300 t) pro vodní dopravu a vytváří prostorové předpoklady pro zřízení 
paralelní vzletové a přistávací dráhy letiště Ruzyně, uvedené v PÚR 2006 jako záměr L1. 

• V souladu s kapitolou 6 Koridory a plochy technické infrastruktury PÚR 2006 koncept ÚP hl. m. 
Prahy respektuje stávající koridory a plochy technické infrastruktury celostátního a 
regionálního významu a vytváří územní předpoklady pro vybudování zařízení zmíněných v PÚR 
2006, jako jsou E5 Vymezení plochy pro elektrickou stanici 400/110 kV Praha-sever, vyvedení 
výkonu vedením 40 kV a zasmyčkování na V 410, potřebné plochy pro rozvoj telekomunikací, 
plynovodů, vodovodů a kanalizací vč. ČOV, pro odpadové hospodářství.  

 
Z uvedeného je zřejmé, že koncept ÚP hl. m. Prahy zcela respektuje vládou schválenou Politiku územního rozvoje 
z roku 2006.  

0.5 Zásady koncepce ve vztahu k ZÚR, vyhodnocení souladu 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR HMP)jako kraje zahrnují správní území, které je totožné s územím 
konceptu ÚP hl. m. Prahy, a stejně jako Územně analytické podklady hl. m. Prahy je z velké části zpracoval stejný 
tým pracovníků Útvaru rozvoje hl. města Prahy v těsné časové návaznosti a zčásti dokonce v časovém souběhu. 
Již tím je do značné míry zajištěna jejich vnitřní i vnější konzistentnost s dalšími rozvojovými dokumenty Prahy, 
jejich soulad se souběžně zpracovávanou aktualizací Strategického plánu hlavního města Prahy a jejich 
vyhodnoceními z hlediska udržitelnosti vývoje i s celostátními koncepcemi.  
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Koncept ÚP hl. m. Prahy v souladu se zadáním rozvádí v podrobnějším měřítku zásady a rozvíjí úkoly, stanovené 
v ZÚR HMP. Zatímco zásady územního rozvoje se více zaměřily na širší územní souvislosti a determinanty 
rozvoje v celoměstském a regionálním kontextu, koncept nového ÚP hl. m. Prahy v souladu s měřítkem a úkoly 
identifikovanými v ZÚR HMP se snaží v dalším rozvoji Prahy odstranit některé nedostatky, identifikované 
v Územně analytických podkladech (ÚAP) i v ZÚR HMP, zejména: 

• zlepšit ochranu historického jádra Prahy jako památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO výškovou a objemovou regulací nové zástavby, přestaveb a přístaveb, 

• odlehčit historickému jádru Prahy funkčním rozšířením celoměstského centra do přilehlých prostorů 
Smíchova, Buben-Holešovic a na Pankrác a posilováním polycentrické struktury města vytvářením 
územních podmínek pro vznik a rozvoj dalších - obvodových - center, tím snižovat i nároky na dopravu, 

• zlepšit ochranu stávající zeleně a cílevědomě vymezovat plochy pro novou zeleň, zabránit jejímu úbytku 
v již dnes deficitních částech Prahy a uchránit tzv. „zelené klíny“ jako součást celoměstského systému 
zeleně v Praze, 

• vytvořit podmínky pro výrazně modifikovanou dopravní obsluhu města ve prospěch ekologicky 
příznivějších druhů dopravy a jejich návazností, neboť je to zejména automobilová doprava, která svým 
nárůstem v posledních desetiletích nejen eliminuje snížení zátěže prostředí stacionárními zdroji, ale 
způsobuje dokonce zhoršení kvality prostředí, zejména zvýšením emisí škodlivin v ovzduší a hlukem,  

• dále podporovat restrukturalizaci ekonomické základny města ve prospěch aktivit s nižšími negativními 
důsledky na životní prostředí, tedy „tercializaci“ s důrazem na vědu, výzkum, inovace, vyšší vybavenost. 

 
Podrobný přehled o naplnění úkolů formulovaných v ZUR HMP pro koncept ÚP hl. m. Prahy je v tabulce, v příloze 
č. 2  textové části. 

0.6 Zásady koncepce vyplývající z vyhodnocení ÚAP 

Územně plánovací podklady hlavního města Prahy byly zpracovány v souladu s požadavky nového stavebního 
zákona před dokončením konceptu. Na jejich zpracování se podíleli stejní specialisté jako na konceptu územního 
plánu, což velmi přispělo ke kvalitě zpracování ÚAP, stanovení indikátorů udržitelného vývoje a rozpracování 
moderních metod pro monitoring, aktualizaci a vypracování návrhů opatření k nápravě případných deformací a 
nedostatků v ÚAP, tak i k obsahu a formě konceptu ÚP hl. m. Prahy a k jeho novým nástrojům funkční 
a prostorové regulace rozvoje území. Zejména pro výškovou a objemovou regulaci nové výstavby přinesly práce 
na ÚAP díky technologiím GIS a možnostem vizualizace nové, kvalitativně účinnější nástroje, které, pokud budou 
důsledně aplikoványpomohou ochránit Prahu a její genius loci, historické jádro města i další chráněné soubory a 
jednotlivé památky, urbánní hodnoty nechráněné podle zákona o památkové péči i přírodní prvky území, 
spolupodílející se na nesporné vysoké urbanistické a kulturní hodnotě města. Určité nepřesnosti nebo neexistence 
podkladů u některých jevů v území, pro které nedodaly potřebné nebo kvalitní podklady jejich správci, jak to 
předpokládal stavební zákon, byly překlenuty kvalitní datovou bází o území a jevech v něm, kterou poskytly 
orgány hl. m. Prahy a jimi zřízené organizace vč. URM. Tento nedostatek bude s dalšími aktualizacemi odstraněn.  
Problémy k řešení nástroji územního plánování, formulované v ÚAP v kapitole 4, jsou uvedeny v příloze č. 1. 
Na všechny tyto problémy koncept ÚP hl. m. Prahy hledá řešení, jak je zřejmé z následujících kapitol textové části 
i z grafiky.   
Závěrem lze tedy říci, že koncept ÚP hl. m. Prahy vychází nejen z nezbytné míry kontinuity se stávajícím 
Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění změny Z 1000/00, ale i z Politiky územního rozvoje ČR 
z roku 2006, ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy jako kraje z roku 2008, ze souběžně aktualizovaného 
Strategického plánu hl. m. Prahy, a to tak, že všechny tyto dokumenty jsou obsahově komplementární a 
koordinované. Jimi stanovené cíle jsou konceptem nového územního plánu v zásadě naplňovány v základní verzi. 
Lokální variantní řešení, vzniklé na základě vybraných podnětů, kterými byly neschválené změny vln 07 a 08, 
podněty městských částí a některé další podněty, se dílčím způsobem může od těchto cílů lišit. Záleží tedy na 
výsledku veřejného projednání konceptu, na posouzení z hlediska vlivu na udržitelnost dalšího vývoje a na 
pokynech k dokončení, zda se podaří zásady formulované v ZÚR uhájit, nebo zda bude návrh představovat 
kompromisní řešení mezi obecnými zásadami a konkrétními požadavky na změny v území. 

0.7 Vysvětlení pojmů 

V tomto plánu používané pojmy jsou chápány v zásadě v souladu s pojmy stavebního zákona. Odchylky či 
upřesnění některých dalších pojmů jsou uvedeny níže. 
 

Autovrakoviště (AV) jsou provozovny, kde dochází ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování 
autovraků. 
Drobná nerušící výroba je malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou nemění 
charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem 
a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Jako drobnou nerušící výrobu nelze povolit např. autoservisy, 
klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vjezd těžké nákladové dopravy do území.  
Hlavní využití charakterizuje plochy s rozdílným způsobem využití, obsahuje výčet nejdůležitějších přípustných 
funkcí v území. 
 
Kompostárny - zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu (ZBRO) jsou zařízení na principu 
zpracování odpadu jak anaerobními tak i aerobními metodami. 
 
Komunitní kompostárny jsou zařízení na zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů aerobním 
způsobem v množství, které nepřesahuje 10 t pro jednu zakládku, plocha zařízení je max. 100 m2. Komunitní 
kompostárny slouží např. pro skupiny rodinných domů, bytové domy, zahrádkářské kolonie, školy, hřbitovy, parky 
atd. 
 
Malé sběrné dvory (MSD) umožňují odkládat omezený sortiment odpadů v menším množství než ve sběrných 
dvorech, doplňují síť jejich rozmístění. Kladou menší nároky na dopravní obsluhu. 
 
Maloobchodní zařízení je prodejní jednotka sloužící k přímému prodeji spotřebiteli zahrnující tradiční, diskontní 
a samoobslužné prodejny, dosahující maximálně velikost supermarketu. 
 
Nepřípustné využití zahrnuje jednak výčet ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž charakter je 
s danou plochou neslučitelný, jednak výčet dalších funkcí nad rámec uvedených ploch.  
 
Nerušící služby1 a provozy jsou služby, které provozováním, výrobním a technickým zařízením negativními 
účinky a vlivy nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru 
životní prostředí souvisejícího území. Jde především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž 
na komunikační síť a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí. 
 
Nerušící výroba1 je taková výroba, která provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje 
negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb i zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru 
životní prostředí souvisejícího území. Jde především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž 
na komunikační síť a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí. 
 
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura je infrastruktura sloužící k uspokojení potřeb plochy s rozdílným 
způsobem využití, v níž se nachází, resp. infrastruktura s výjimkou nadřazené, jejíž umístění v ploše je 
prokazatelně nezbytné.  
 
Nízkokapacitní ubytování, tj. malá ubytovací zařízení, jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek 
 
Občanské vybavení jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, 
mimoškolní činnost pro děti a mládež, zdravotní služby, sociální služby, ochranu a bezpečnost obyvatelstva, 
kulturu, církev, veřejnou správu, pohřební služby, ubytování, stravování, služby, maloobchodní prodej, 
tělovýchovu, sport a rekreaci, vědu a výzkum, lázeňství, administrativu. 
 
Ochrana a bezpečnost obyvatelstva zahrnuje stavby, zařízení a pozemky pro armádu, vězeňská zařízení, 
policii, hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu.  
 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve smyslu §3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, a tvoří množinu ploch s funkcemi a požadavky na uspořádání území, které jsou 
vzájemně slučitelné.  
 
Podmíněně přípustné využití zahrnuje jednak výčet ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž 
charakter je s danou plochou slučitelný za určitých podmínek a funkce v nich obsažené jsou tedy v dané ploše 
podmíněně přípustné, jednak výčet dalších podmíněně přípustných funkcí nad rámec uvedených ploch.  
 

                                                 
1 dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů. 
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Přípustné využití zahrnuje jednak výčet ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž charakter je 
s danou plochou slučitelný a funkce v nich obsažené jsou tedy v dané ploše přípustné, jednak výčet dalších 
přípustných funkcí nad rámec uvedených ploch.  
 
Sběrné dvory (SD) umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství. Jde převážně o objemný 
odpad, stavební odpad, BRO (biologicky rozložitelný odpad), elektroodpad, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, 
pneumatiky a nebezpečné složky komunálního odpadu včetně vyřazených lednic.  
 
Sběrny surovin - sběrny recyklovatelných materiálů (SRM), doplňují funkci sběrných dvorů z hlediska rozsahu 
a množství odebíraných surovin (odpadů). Odebírané suroviny jsou především různé druhy kovů, papír, sklo atd. 
Sběrny surovin jsou zařízení s převážně nerušící funkcí. 
 
Veřejná prostranství zahrnují podle zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. Pro účely tohoto plánu jsou parky vyčleněny také jako zvláštní typ ploch s rozdílným způsobem 
využití.  
 
Veřejná správa zahrnuje stavby, zařízení a pozemky pro státní a městské instituce, a to zejména pro 
ministerstva, státní úřady, městské úřady. 
 
Veřejné vybavení je vybraná část občanského vybavení, které je zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako 
část veřejné infrastruktury, a to zejména pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, mimoškolní činnost pro děti a 
mládež, zdravotní služby, sociální služby, kulturu, církev, ochranu a bezpečnost obyvatelstva, a to pro policii, 
hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu. 
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1. Koncepce krajiny 

1.1 Úvod 

Krajina tvoří základní prostor pro utváření města. Lidská sídla vznikala v krajině, proto je krajina v popisu 
koncepce územního plánu uváděna na prvním místě.  
Vývoj města v minulých obdobích stále více ukrajoval ze svého okolí. Zároveň s administrativním růstem města 
byla čas od času k Praze přičleňována i část okolní nezastavěné krajiny. Vzhledem k současné suburbanizaci při 
hranicích hlavního města již s podobným procesem „dotování“ Prahy nově připojenou krajinou nelze počítat. 
Důraz, který dnes klademe na zachování udržitelného rozvoje, staví volnou krajinu uvnitř města do nezastupitelné 
role. Koncepce územního plánu směřuje k chápání krajiny jako prostoru plnícího svébytné městské funkce, nikoli 
pouze jako zásobárny potenciálních rozvojových ploch, i když ani tuto funkci nelze zcela vyloučit. Vzhledem k 
nepříliš dynamickému demografickému vývoji je však možné uspokojit potřeby města především „recyklací“ 
území, zahrnující opětovné využití tzv. brownfields a transformaci území jak co do funkce, tak co do její 
urbanistické struktury, což umožní volnou krajinu zachovat pro funkce rekreace obyvatel města a jako stabilizující 
prvek ekologického systému. 
Z hlediska regulativů územního plánu tvoří krajina města základ nezastavitelného území, zahrnujícího plochy s 
rozdílným způsobem využití: vodní toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, orná půda, pěstební plochy a 
rekreace přírodní. Zvláštním typem je rekreace přírodní, neboť funkční využití tohoto typu území umožňuje určitou 
omezenou míru zástavby a jsou na ně uplatňovány regulativy prostorového uspořádání obdobně jako pro 
zastavitelné plochy. 
Základní charakteristiku těchto ploch spolu s určením přípustných funkcí, podmínečně přípustných funkcí a 
nepřípustných funkcí popisuje kapitola 3. Plochy s rozdílným využitím. 
Koncepce zastavitelného území je popsána v kapitole 2. Koncepce města. 

1.2 Příroda 

Aktuální podoba pražské přírody vyplývá z působení několika jevů a faktorů. Jsou jimi poloha ve střední části 
Evropy (na rozhraní oceánského a kontinentálního počasí), geologický vývoj, s ním související členitost terénu, 
typy půd, trofické a hydrické poměry v půdě a zároveň rozdílné mikroklima v závislosti na utváření krajiny. To vše 
za výrazného vlivu člověka v historicky nedávné, ale především recentní době. Výsledkem je vznik bohaté škály 
různorodých ekosystémů s poměrně velkým počtem rostlinných (a samozřejmě i živočišných) druhů, přestože 
pražské prostředí je vzhledem ke své hustotě osídlení a významu hlavního města dosti silně negativně postiženo 
lidskou činností. Cenná společenstva se vyskytují jen místně, jsou vázána nejen na příměstské lesní celky s 
přírodě blízkou druhovou skladbou, ale často i na extrémně svažitá stanoviště a skalní výchozy, ušetřené 
negativních zásahů. Tímto způsobem se mnohdy dostávají až do blízkosti městského centra. V protikladu k tomu 
mají mnohé rozsáhlé oblasti charakter odpřírodněných a biologicky chudých území. 
Problematika ochrany přírody (ale i koncepčního přístupu k ní) je především v kompetenci orgánů ochrany přírody a do 
územního plánu se promítá spíše nepřímo, a to nejčastěji formou různých externích vstupů (limitů). Jsou jimi zejména 
zvláště chráněná území přírody (ZCHÚ) včetně evropské soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky (VKP) – ať 
už registrované či ze zákona, přírodní parky a památné stromy. Specifickým prvkem zůstává územní systém ekologické 
stability (ÚSES), jelikož funguje jako vstup z nadřazených územně plánovacích dokumentací a dalších koncepčních 
materiálů, ale zároveň je v územním plánu modifikován, upřesňován a doplňován úměrně použitému měřítku. Všechny 
přírodní složky byly podrobněji popsány a vyhodnoceny v rámci Územně analytických podkladů Prahy. 

Koncepční zásady zachování přírody ve městě 
V konceptu územního plánu jsou všechny přírodně nejcennější plochy (ZCHÚ, NATURA 2000, VKP) zařazeny 
mezi nezastavitelná území. V rámci možností bylo obecnou snahou vyloučit z potenciální zástavby jejich 
bezprostřední okolí, a kde to prostorové a jiné podmínky umožňují, je začlenit do systému zeleně. Řešení také 
počítá s širokým rozvojem lesů a ploch s nelesní vegetací mimo zákonem chráněné části krajiny, mimo jiné i s 
cílem rozložit tlak související s různými lidskými aktivitami v příměstské oblasti. Koncepčně je tato oblast popsána 
v rámci kapitol 1.4 Zeleň a 5.0 Krajinná infrastruktura. 
Rozvoj zastavitelného území je uvnitř přírodních parků omezen v souladu s příslušnými vyhláškami na dostavbu stávající 
obce (v návaznosti na její zastavěné části). Památné stromy jsou vzhledem k svému převážně bodovému charakteru 
limitem mimo podrobnost územního plánu.  
Koncepci ÚSES jako součásti krajinné infrastruktury popisuje kapitola 5.1 ÚSES. 

1.3 Krajina 

Převážná část území Prahy (více než 4/5) se nachází v plochém až mírně zvlněném reliéfu Pražské plošiny. 
Typické jsou zde rozsáhlé plochy zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož 
se zařezává výrazné údolí řeky Vltavy a jejích přítoků. Plochý zarovnaný reliéf s malými výškovými rozdíly dodává 
většině území celkově plošinný ráz. Naopak silně rozčleněné území zahloubených údolí, často se skalními 
stěnami na strmých svazích, výrazně zvyšuje členitost území (ráz vrchoviny až hornatiny). 
Osídlení mělo vždy zásadní vazby na přírodní podmínky. Historicky se vyvíjelo ve dvou geomorfologických 
úrovních: 

• v Pražské kotlině, s unikátním brodem přes Vltavu pro dálkové cesty z východu na západ, využívající 
prolomů, mírných svahů a širších a pozvolných údolí pražského zlomu k překonání převýšení přes 200 m, 

• na plošinách se stabilizovala síť plužin s venkovskými sídly, typicky se odvíjející od mělkých ukončení 
bočních údolí. 

Hluboce zaříznutá údolí nebyla souvisle osídlena. Od 19. století se město začalo rozvíjet formou navazujících 
předměstí, se vstupem železnice do krajiny navíc začal nový způsob rozvoje ve vazbě na tyto osy, stále však 
především v kotlinách. Až další industrializace a rozvoj v 20. století, spojený také s rozvojem automobilismu, 
znamenal rozvinutí aglomeračních vztahů. V polovině století vystupuje městská zástavba Prahy z vltavského údolí 
a postupně masivně obsazuje do té doby venkovskou krajinu otevřené Pražské plošiny. Praha se tak poprvé 
začíná v široké krajinné oblasti plošin projevovat jako stavební krajinná dominanta. Původní dominanty a zažitý 
obraz města však zůstávají skryty v historické kotlině a nově konstituované město paradoxně roste bez dominant 
a pólů jako nepřetržitý pás periférií, ve které přeměňuje i mnohá dříve samostatná, ale nízkopodlažní sídla. 
Paradoxními dnešními městskými dominantami jsou tak vedle amorfních hal ze skla a oceli některá panelová 
sídliště a od severu skládka nad Ďáblicemi. 
I přes popsaný vývoj si mnohé okrajové části Prahy zachovaly svůj „původní“ venkovský charakter, 
charakteristický existencí drobných sídel v jinak převážně zemědělsky využívané krajině, často bez větších 
lesních ploch či jiných výrazných krajinných prvků. K tomu též přispělo zvětšování správního území hl. m. Prahy 
formou postupného připojování okolních obcí (naposledy roku 1974). Bez souvislé zástavby zároveň zůstaly 
významné pásy území soustředěné především do svažitých či jinak extrémních poloh, jako jsou například 
zaplavované nivy vodních toků apod. Hluboce zaříznutými údolími dokonce tyto pásy pronikají až poměrně 
hluboko do centra města. Nezastavěná údolí a obecně všechny „zelené“ svahy neodmyslitelně patří ke krajinné 
scenérii města a tvoří jednu z jejích hodnot. 
Přestože má Praha ze všech krajů České republiky zdaleka nejmenší podíl lesů (okolo 10 % rozlohy území), mezi 
významově nezpochybnitelné prvky krajiny patří lesní celky. Nacházejí se většinou okolo hranic města a četnější 
jsou spíše v jeho jižní části. Oproti tomu na severu lesy téměř chybí, jelikož zde kontinuální zemědělské využívání 
(v podstatě už od neolitu) ani žádný plošně rozsáhlejší rozvoj dřevin neumožnilo. V menší míře se podobné oblasti 
nacházejí na jihovýchodě a západě Prahy. 

Koncepční zásady rozvoje krajiny 
Hlavní město Praha se dělí na kompaktně zastavěné území, tvořené celoměstským centrem a kompaktním 
městem, a vnější pásmo (jak byla tato historicky utvářená pásma definována v Zásadách územního rozvoje). Při 
formulaci níže uvedených zásad se také přihlíželo k chystané koncepci Prognóza, koncepce a strategie ochrany 
přírody a krajiny v Praze. 
Územní plán soustřeďuje intenzivnější formy zástavby do kompaktně zastavěného území, před plošným rozvojem 
sídel je upřednostňována transformace dnes nevhodně využitých ploch (typu brownfields apod.). 
Plán předpokládá, že sídla ve vnějším pásmu si udrží svůj dosavadní charakter, jejich dostavba bude „organicky“ 
navazovat na zastavěné území a nedojde k jejich srůstání. 

Obecné zásady 
• Vybrané části území ve vnějším pásmu příměstské krajiny, kde převládají pole, navrhuje plán 

v dlouhodobém horizontu přeměnit ve prospěch nových lesů a nelesní zeleně. Spolu s existujícími prvky se 
tyto plochy stanou základem Zeleného pásu kolem Prahy. Konkrétní rozvojové plochy zeleně popisuje 
kapitola 4.2 Rozvojová území krajinná. 
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• Skutečný rozsah zalesnění je v navazujících fázích projektové přípravy v podrobnějším měřítku nezbytné 
konfrontovat s významnými krajinnými hodnotami (např. prověřit dálkové a panoramatické pohledy, 
průhledy na terénní a architektonické dominanty a podobně). 

• V oblasti krasové krajiny (Český kras), pronikající do Prahy od jihozápadu, navrhuje plán pouze dostavbu 
uvnitř nynějších sídel a v návaznosti na ně s lokálním rozvojem rekreačních aktivit bez rozsáhlého zázemí. 
Plán potvrzuje stávající aktivní lomy v Radotínském údolí. 

• V rámci města, a to včetně kompaktně zastavěného území, se nepřipouští zastavování pohledově 
exponovaných a krajinářsky cenných struktur (pro Prahu typické skalní výchozy a lomové stěny, „zelené“ 
svahy a jejich hrany, horizonty atd.). V oblasti celoměstského centra a jeho bezprostředního okolí nabývá 
na významu zachování jedinečného, po staletí vznikajícího panoramatu se střídáním zastavěných a 
převážně nezastavěných území včetně příslušných terénních hran. 

• Nezastavěné části radiálně směřujících údolí a výrazných hřbetů plán potvrzuje jako „zelené“ klíny 
pronikající z příměstské krajiny hluboko do kompaktně zastavěného území. 

• Územní plán jasně deklaruje nezastavitelnost krajinářsky nejhodnotnějších údolí ve vnějším pásmu (např. 
údolí v Šárce, Prokopské a Dalejské údolí, vltavské údolí na hranicích Prahy a mnoho dalších). 

• Nechráněné části údolních niv (ve smyslu kategorizace záplavových území) a bezprostřední okolí vodních 
toků mimo zastavitelné území jsou určeny k důsledné rehabilitaci a revitalizaci ve prospěch různých forem 
zeleně a pro extenzivní rekreační využití (bez nároků na rozsáhlé zázemí). 

• Důležitou zásadou zůstává nutnost zachování (a v mezích možnosti i zlepšení) prostupnosti krajiny. Platí to 
jak pro volně žijící organismy (zakládání prvků ÚSES), tak i pro člověka (doplňování sítě pěších a 
cyklistických stezek, které nekolidují s ÚSES). 

 Konkrétní lokality: 
• Niva Berounky v zásadní přeměně krajinného rázu kontinuálně navazuje na koncepci stávajícího územního 

plánu. V doposud téměř výhradně zemědělsky obhospodařovaném prostoru vznikne významný pás zeleně 
nejen pro zajištění ÚSES (základem je lužní les mezi Dolními Černošicemi a Lipenci, vytvoření tzv. průlehu 
pro lepší odvedení povodňových vod, resp. výsadby dřevin v radotínském pravobřeží). Paralelně s ním se 
rozvinou různé formy rekreace (golfová hřiště severně od Lipenců a rozlehlé vodní plochy po vytěžení 
ložisek štěrkopísku před soutokem Berounky s Vltavou. 

• Vltavské údolí v Troji považuje plán za specifickou oblast, a to vzhledem ke kumulaci a kombinaci přírodně-
krajinářských hodnot s atraktivními cíli krátkodobé rekreace (zoologická zahrada, botanická zahrada, 
Trojský zámek). Plán potvrzuje tyto hodnoty a pro soustředěné bydlení uvažuje nadále pouze o pásu mezi 
protipovodňovou ochranou Vltavy a patou trojských svahů, které zůstávají dále nezastavitelné. Ústředními 
motivy jsou uvolnění vltavské nivy pro ÚSES v kombinaci s rekreací, zachování zelených svahů a místní 
doplnění výsadeb dřevin pro dotvoření krajinného rámce. 

• Skládka komunálního odpadu v Ďáblicích není navržena k rozšíření. Bude postupně rekultivována a 
začleněna do krajiny. 

• Náhorní plošina Dívčích hradů je nově koncipována na úkor orné půdy. Celou východní část včetně 
pohledově exponované hrany vltavského údolí vyplňují rozsáhlé plochy zeleně, západní část (v návaznosti 
na dnešní zástavbu Jinonic) má sloužit vysokoškolskému areálu při dodržení dostatečného odstupu od 
Prokopského údolí. 

1.4 Zeleň 

Navrhované řešení zeleně vychází se současného územního plánu, zásad územního rozvoje a podrobného 
průzkumu, který byl zpracován v rámci územně analytických podkladů. Důležitým vodítkem pro vymezování 
nových ploch zeleně byly bilance. V intenzivně zastavěném území i v zemědělské krajině při zjištění výrazných 
deficitů zeleně byla snaha tuto skutečnost eliminovat.  

Koncepční zásady rozvoje zeleně 
Koncepce ploch zeleně ve svém prostorovém uspořádání respektuje tři pásma ve městě s přihlédnutím na 
intenzitu urbanizace a rozvojové trendy.   

• V celoměstském centru je nárůst ploch zeleně minimální. Preferována jsou liniová propojení, která váží na 
sebe stávající plochy zeleně. Celoměstský systém zeleně se může ojediněle nacházet i v zastavitelných 
plochách. 

• V kompaktním městě jsou navrženy větší plochy zeleně a propojení, se záměrem snížit deficity zeleně 
v území. Uplatňují se velké parkové plochy a městská i krajinná zeleň, která je přechodovým článkem mezi 
městem a volnou krajinou. 

• Ve vnějším pásmu koncept územního plánu v ekologicky méně stabilních oblastech počítá s výrazným 
rozvojem zelených ploch. Zemědělská krajina na severovýchodním, východním, jihovýchodním a západním 
okraji Prahy bude doplněna o lesní porosty, zeleň krajinnou, louky, pastviny, a to převážně na úkor orné 
půdy.  

Zeleň na území Prahy podporuje zájmy ochrany přírody, zajišťuje každodenní rekreaci, je určitým ochranným 
prvkem v urbanizovaném prostoru, který mírní negativní civilizační jevy. Zajišťuje pěstební produkci převážně 
extenzivního charakteru a obohacuje město o kulturně-historické hodnoty.   
Ochrana přírody – spočívá v podpoře ÚSES a zvláště chráněných území. Zájmy ochrany přírody jsou 
lokalizovány do lesních porostů a nelesní zeleně – zeleň krajinnou, louky, pastviny a okrajově i zeleň městskou. 
Rekreace – podmínky pro ni zajišťují plochy zeleně, které se výrazně podílejí na charakteru území a zároveň 
umožňují jeho prostupnost. Jsou to lesní porosty, nelesní zeleň – zeleň krajinná, louky, pastviny, zeleň městská, 
přírodní rekreační plochy a parky. 
Ochranná funkce ve městě – eliminaci negativních civilizačních jevů v urbanizovaném prostoru splňuje 
v podstatě jakákoliv zeleň, ale nejvíce se na této funkci podílejí lesní porosty, nelesní zeleň – zeleň krajinná, zeleň 
městská a parky. 
Pěstební produkce – sady, zahrady, vinice a zahrádkové osady mají převážně extenzivní charakter. Intenzivní 
pěstební činnost mohou zajišťovat některá zahradnictví. 
Kulturně-historické hodnoty – poskytují parky stanovené Národním památkovým ústavem jako historické 
zahrady. Na území Prahy se jich vyskytuje více než 280, od rozsáhlých kompozičních celků až po drobnou 
architekturu. Celá řada z nich se výrazně podílí na struktuře města, některé se stávají dominantou v území. Je to 
především vrch Petřín, zahrady pod Pražským hradem aj. Obdobnou úlohu splňují i některé vinice například 
sv. Kláry, Svatováclavská vinice, Gröbovka. 
Hodnotnou zelení v zástavbě Prahy jsou hřbitovy, které jsou přiřazeny k parkům.  
Ve stávajícím zastavěném území se dochovaly významné plochy s vegetací nebo cenné solitérně rostoucí stromy. 
Ty jsou v konceptu územního plánu značeny jako □ - zeleň vyžadující zvláštní ochranu. Při stavebním záměru je 
nutné tuto zeleň respektovat.  

1.5 Voda v území 

Voda je v území součástí krajiny, je významným fenoménem s vysokým estetickým a ekologickým potenciálem, 
ale má funkce i v dopravní a technické infrastruktuře. V neposlední řadě vodní toky ohrožují území povodněmi. 
Celková délka vodních toků na území Prahy: 

• Vltava a Berounka – 39,7 km 
• drobné vodní toky – 385,5 km  

Koncepční zásady vodního hospodářství 
Navrhovaná koncepce vodních toků v území vychází ze současného územního plánu, Zásad územního rozvoje a 
Územně analytických podkladů Prahy. 
Mezi základní koncepční dokumenty v oblasti vodního hospodářství v hl. m. Praze patří Generel odvodnění hl. m. 
Prahy, generely drobných vodních toků, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Generel zásobování vodou hl. m. 
Prahy a chystaná Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze. 
Problematika ochrany vod je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl. m. 
Prahy – ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 
2002-2006. 
Navrhovaná koncepce vodních toků se opírá zejména o následující zásady: 

• preferenci vedení dešťových vod povrchově v otevřených odvodňovacích zařízeních, 
• o požadavek zachování vodnosti toku i po realizaci zástavby v nových lokalitách, kde je vyžadováno 

zajištění snížení odtoku z areálů, parcel rodinných domů apod., 
• navrhování retenčních nádrží, poldrů, otevřených příkopů, zasakovacích muld apod. pro retenci a retardaci, 
• základní ekologický požadavek preference podzemní retence a využití vody jako užitkové, 
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• zásadní požadavek vodotěsnosti na rekonstrukci a výstavbu nových kanalizací, 
• návrh tras odvodňovacích zařízení využívá především plochy určené územním plánem jako plochy nelesní 

zeleně, případně jiných forem zeleně apod. 
Výše uvedené zásady, jež budou uplatňovány u nově navrhovaných zastavěných území, jsou z hlediska ochrany 
vod pozitivní. Akumulují vodu, zpomalí její odtok, a tím zajistí výpar a zlepšení mikroklimatu a zásobu vody pro 
období bez dešťů. 
Pokud jsou pro to vhodné podmínky, je možné dešťové vody zasakovat do podzemí a využít je pro doplňování 
zdrojů podzemních vod a zásobování pramenů vodotečí v dobách, kdy je vody málo. V Praze jsou většinou 
vhodné podmínky pouze k tomu, aby se dešťové vody sváděly do podzemních objektů lokální retence ke 
krátkodobé akumulaci. Vody z těchto objektů odtékají pomalu a mechanicky předčištěné do kanalizace nebo 
vodoteče. I toto zpoždění a zrovnoměrnění odtoku přívalových srážek má pro vodní hospodářství města velký 
význam. 
Postupně jsou zpracovávány generely drobných vodních toků, které - zejména ty novější - již obsahují krajinné a 
ekologické hodnocení: 

• Botič a přítoky – Slatinský, Chodovecký, Měcholupský, Košíkovský, Hájecký, Milíčovský, Dobrá voda, 
Pitkovický, 

• Dalejský potok, je potřeba aktualizovat 
• Motolský potok, je potřeba aktualizovat 
• Litovicko-Šárecký a přítoky, 
• Krajinné a ekologické posouzení Motolského potoka, 
• Rokytka (Klánovický a Blatovský potok), 
• Pasport Kunratického potoka - je zpracován, 
• Kunratický potok - je zpracován. 

Navrhovaná koncepce a trend údržby toků je snahou o zlepšení dosavadního jednostranného zaměření 
vodohospodářského pojetí protipovodňové ochrany na její technické prvky a tendence opomíjet aktivaci 
přirozených faktorů tlumení vzniku a průběhu povodní a využívání revitalizačních opatření kompenzujících 
nezbytná technická opatření. 
U vodních toků na území hlavního města jde o trend revitalizace koryt potoků, případně místně otevírání koryt 
zatrubněných toků, obnovu zaniklých toků. Ve městě je to velmi problematické z prostorového hlediska, poněvadž 
toky jsou často vtěsnané mezi zástavbou s téměř kolmými nábřežními zdmi. Cílem revitalizačních úprav v 
městském prostředí je taková úprava toku, která umožní alespoň v omezené míře existenci vodní fauny a flóry při 
dodržení stability koryta, aby nedocházelo k narušení nábřežních zdí a objektů. V korytě nesmí být vytvořena 
překážka, která by negativně ovlivnila rozsah zátopového území. 
Přírodní charakter toků bude zdůrazněn navrženými revitalizacemi v partiích, kde je nevhodná úprava, trasa či 
stav toku. Při revitalizacích a opravách se bude klást důraz na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a 
břehových pásů vegetace včetně výstavby ostrůvků pro vodní ptáky. 
Revitalizace je navržena na těchto tocích (aktuálně probíhá upřesňování úseků uvedených vodních toků, které 
budou dotčeny revitalizacemi):  
Brusnice, Čimický potok, Dalejský potok, Draháňský potok, Hostavický potok, Kunratický potok, Lipanský potok, 
Litovicko-Šárecký potok, Lysolajský potok, Motolský potok, Mratínský potok, Nebušický potok, Říčanský potok, 
Třeboradický potok, Vinořský potok, Vrutice, Zátišský potok. 
Charakter jednotlivých akcí bude pak vycházet z jejich konkrétních územních podmínek a potřeb. 
Vodní toky na území hlavního města jsou nejen součástí jeho infrastruktury, ale mají rovněž význam jako 
významné krajinné prvky s přírodně-rekreačním potenciálem. Důležitou zásadou je zachování a rozšíření tohoto 
potenciálu vodních toků a ploch, proto je nutné bezprostřední okolí vodních toků a údolních niv důsledně 
rehabilitovat a udržet jejich přírodní charakter. Pro rekreaci vázanou na vodní prostředí bude z celoměstského 
hlediska významným krokem využití vodních ploch, které vzniknou vytěžením ložisek štěrkopísku v nivě Berounky. 
Další informace o vodních tocích a vodních dílech jsou uvedeny v kapitole 7. Technická infrastruktura, zejména v 
kapitole 7.3 Vodní toky. 

1.6 Těžba nerostů 

Využívání nerostných surovin je úzce spjato s lidskou činností, těžba nerostných surovin má proto na území 
hlavního města velmi dlouhou tradici. V dřívějších dobách se zde dobývala široká škála nerostů, a to od zlata 
rýžováním v dobách keltského osídlení, přes těžbu železné rudy, nekvalitního uhlí, různých druhů stavebního 

kamene, vápenců, mramoru, opuky až po cihlářské a keramické jíly a písky používané ve stavebnictví i 
slévárenství. Zásoby nerostných surovin jsou dnes na území Prahy dlouhodobou exploatací prakticky vyčerpány; 
pokud nějaké zůstaly, je jejich dobývání znesnadněno zástavbou, komunikacemi, technickými sítěmi a 
ekologickými ohledy.  
Podrobnou evidencí a rozdělením nerostných zásob na území hlavního města a jejich ochranou se mimo jiné 
zabývají územně analytické podklady obce. V současné době se na území města těží takřka výhradně stavební 
materiály. Kamenivo v lomu na Zbraslavi, slivenecký mramor na obkladové desky a chodníkovou mozaiku spolu s 
vápencem k výrobě cementu a vápna v Radotínském údolí, opuka pro rekonstrukci historických staveb v lomu u 
Přední Kopaniny. Na katastru hlavního města i v jeho okolí jsou využitelné zásoby cihlářské suroviny. Velké 
zásoby sprašových hlín, spraší a zvětralých ordovických břidlic se nacházejí na území mezi Točnou - Dolními 
Břežany - Zlatníky - Dolními Jirčany a Jesenicí, dále se z okolí Uhřiněvsi táhnou vhodné plochy až ke Kolovratům 
a do okolí Říčan. Plošně rozsáhlé pokryvy sprašových hlín a mocné sprašové závěje na svazích představují 
relativně velké zásoby kvalitních cihlářských surovin. Protože cihlářská surovina se často rozkládá na pozemcích s 
vysokou bonitou zemědělské půdy, dostává se její využití do střetu zájmů se zemědělstvím. 
Na území Prahy byly používány ke stavebním účelům písky a štěrkopísky různého stáří a původu. Pleistocenní 
písky a písčité štěrky vytvářejí poměrně rozsáhlé akumulace v inundačním území, v terasovém systému Vltavy a 
na soutoku Vltavy a Berounky, kde vznikaly v různých obdobích akumulační činností řeky. Pokud nejsou příliš 
hlinité, poskytují dobrý stavební i betonářský materiál. Do budoucna se počítá se zahájením těžby štěrkopísků pro 
stavební účely v nivě Berounky.  
Zásady koncepce využívání nerostného bohatství 
V konceptu nového územního plánu nejsou plochy určené k těžbě nerostných surovin vyznačeny samostatnou 
plochou s rozdílným využitím, ale jsou zobrazeny pouze překryvným značením. Jednotnou značkou se označují 
všechna evidovaná, bilancovaná a nebilancovaná ložiska včetně prognózních zásob. Další překryvnou značkou 
jsou vymezena vyhlášená chráněná ložisková území a poslední překryvné značení bylo použito pro vymezení 
dobývacích prostorů.  
Územní plán chápe těžbu nerostů na území Prahy jako dočasnou funkci. 

• V lokalitách s probíhající těžbou či s těžbou, jejíž zahájení se předpokládá v blízkém časovém horizontu, 
jsou plánem navrženy funkce po rekultivaci území zasaženého těžbou. 

• V lokalitách s neznámým časovým horizontem těžby je znázorněna funkce, která nebrání budoucímu 
vytěžení nerostných surovin, zpravidla odpovídající současnému využití.  

• Na území dobývacích prostorů je možné umísťovat stavby, technologie, komunikace a manipulační plochy, 
které bezprostředně slouží k dobývání dotčeného ložiska, úpravě a manipulaci s vytěženou surovinou.  

1.7 Pěstební a zemědělská činnost 

Zemědělská výroba patří k základním krajinotvorným činitelům. Obhospodařování zemědělských pozemků 
přispívá k údržbě kulturní krajiny. Na druhé straně se intenzivní a velkovýrobní formy zemědělské výroby dostávají 
do střetu s mimoprodukčními funkcemi krajiny, které by měly být v zázemí velkoměsta prioritní.  
Tradičně nejrozsáhlejší plochy zemědělsky obhospodařované půdy jsou v oblasti nejkvalitnějších půd v 
severovýchodní oblasti (k. ú. Ďáblice, Březiněves, Třeboradice, Vinoř, Satalice. Další významná oblast je 
východně od Uhříněvsi a Kolovrat, kolem Benic, Pitkovic a Křeslic. Podobný typ půd se nalézá také v jižní oblasti v 
okolí Točné a Cholupic. Rozsáhlé plochy orné půdy jsou rovněž v nivě Berounky, které ovšem byly zasaženy 
povodní v r. 2002. Na severozápadě a západě města se nacházejí větší celky v okolí Sobína a Slivence. 
Na území Prahy jsou stabilizované areály specializovaných organizací pro vědu a výzkum – VÚŽV v Uhříněvsi a 
farma Netluky, VÚRV v Ruzyni (cca 150 ha v okolí letiště) a Česká zemědělská univerzita s hospodářskými 
provozy sloužícími pro výuku v Suchdole. 
Do budoucna je třeba zajistit takové užívání zemědělských pozemků, které trvale neznehodnotí jejich přirozený 
produkční potenciál. 
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Zásady koncepce zemědělsky využívaných ploch: 
• Prostory s nejkvalitnější zemědělskou půdou dlouhodobě ochránit před trvalým znehodnocením a zachovat 

návaznost na prostory obdobného charakteru na území Středočeského kraje.  
• Preferovat mimoprodukční funkce ZPF, zejména pro ochranu přírody a krajiny, jako vodohospodářskou 

funkci, protierozní ochranu atd. Zvýšit ekologickou stabilitu labilních krajinných segmentů a zvýšit rekreační 
potenciál rozšiřováním lesních porostů na zemědělské půdě. 

• Mimoprodukční funkce ZPF se těší v zázemí velkoměsta výrazně většímu veřejnému zájmu než produkce 
zemědělských komodit.  

• Systematickým nákupem klíčových pozemků do vlastnictví města zajistit stabilizaci rozhodujících ploch pro 
mimoprodukční funkce.  

• Část zemědělské půdy využít pro souvislá území rekreace, ÚSES a pro doplnění a další rozvoj 
celoměstského systému zeleně ve formě nelesní zeleně. 

• Preferovat a podporovat převod orné půdy do trvalých travních porostů, zvyšovat podíl trvalých travních 
porostů zejména v údolních nivách a na plochách ohrožených vodní a větrnou erozí. 

• Motivovat uživatele k přechodu na ekologické zemědělství a chránit a stabilizovat v území přestárlé sady a 
zahrady jako biologicky hodnotné plochy. 

• Podporovat kombinované formy zemědělského podnikání a rekreačních aktivit. 
• Využívat neintenzivní formy chovu zvířat pro management krajiny a lokalit ZCHÚ (spásání stepních biotopů 

a údolních niv). 
• Zemědělské účelové komunikace zapojit do sítě víceúčelových komunikací pro zvýšení průchodnosti 

krajinou. 

Základní členění zemědělsky obhospodařované půdy: 
a) Prostory, kde se dlouhodobě akceptuje konvenční zemědělská prvovýroba – plochy s kódem OP (orná půda), 

PS (pěstební). 
b) Prostory s preferencí ekologického zemědělství – plochy přírodních parků, údolní nivy, ochranná pásma zvláště 

chráněných území. 
c) Rekreační prostory s útlumem zemědělské produkce, rozšíření trvalých travních porostů – plochy s méně 

kvalitní půdou, v návaznosti na urbanizované prostory a prostory s doplňkovým charakterem neintenzivních 
forem zemědělského hospodaření (rekreace, jízda na koni) – plochy s kódem RP (rekreace přírodní). 

d) Polyfunkční zemědělské plochy vhodné k zalesnění a prostory s protierozní ochranou ZPF vegetačními 
opatřeními, které zároveň zvyšují heterogenitu krajiny a její ekologickou stabilitu – jde o transformační plochy 
zeleně - Z3 Čakovice 1, Z4 Čakovice 2, Z5 Miškovice, Z6 Letňany – Kbely a Z1 Ďáblice v severovýchodním 
kvadrantu, Z12 Křeslice a Z11 Kolovraty ve východní části, Z17 Sobín, Z15 Slivenec západ a Z14 Lipence – 
lužní les na jihozápadě a Z13 U Kunratické spojky na jihu. Dále jde o okrajové partie celoměstského systému 
zeleně při obvodu města, které mohou být potenciálním základem pro Zelený pás kolem Prahy. 

1.8  Rekreace v krajině 

Základní požadavky na území vhodné k rekreaci jsou hodnotné přírodní a estetické prostředí, vysoký podíl kvalitní 
zeleně a optimálně ekologicky čisté prostředí, důležitým aspektem je přítomnost vodních toků a ploch. Z tohoto 
důvodu základní kostra území vhodných k rekreaci vychází z krajinných daností města a ze systému zeleně.  
Koncepce rekreace na území města vychází ze stávajícího územního plánu. Rozsáhlé rekreační areály jsou 
navrhovány zejména ve vnějším pásmu města, v těsném kontaktu s kompaktním městem. 
Aby byly snadno dosažitelné pro každodenní krátkodobou rekreaci, je důležitá jejich vazba na prostředky 
hromadné dopravy. Areály nejsou plošně vymezeny, neboť jejich hranice nelze taxativně určit. Obsahují jednak 
plochy s rozdílným využitím RP (rekreace přírodní), které jako hlavní funkční využití umožňují různé rekreační i 
rekreačně sportovní aktivity, jednak ostatní typy ploch, které pasivní rekreační využití umožňují a podporují, což 
jsou zejména zeleň parková, lesní porosty, vodní toky a zeleň nelesní.  
 
 
 

 
Plochy rekreace přírodní byly zejména navrženy:  

• v územích, kde se vážou na stávající nebo nově zakládané vodní plochy,  
• tam, kde jako „nárazníkové zóny“ mohou napomoci odlehčení přetížených přírodních parků, 
• v transformačních územích, která jsou, v první řadě svou polohou, pro rekreaci vhodná a která jsou 

zdevastovaná nebo využívaná nevhodným způsobem, 
• pro vytváření nových rekreačních příležitostí v oblastech s jejich největším deficitem, zejména jako zázemí 

velkých sídlištních celků cestou přeměny orné půdy, 
• jako kultivace vytěžených prostorů a ukončených městských skládek, 
• pro speciální záměry jako jsou zoologické a botanické zahrady, golfová hřiště apod. 

Největší rekreační prostory v hl. m. Praze jsou tradiční území, které jsou obdobné s vymezením územím 
přírodních parků a zvláště chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, což 
jsou zejména Prokopské a Dalejské údolí, Tichá a Divoká Šárka, Kunratický les, chuchelsko-radotínské polesí a 
komořanské polesí. Plán tato území potvrzuje v jejich historické funkci a vytváří podmínky pro vymístění funkcí, 
které rekreační využitelnost území nepodporují nebo narušují. Zvolené formy rekreace samozřejmě musí ctít 
předmět ochrany dotčených území. Ve zvláště chráněných územích většinou půjde pouze o možnost pasivního 
průchodu pěších turistů (místy výhradně po cestách), zato v přírodně méně cenných partiích přírodních parků se 
připouští umístění speciálních aktivit, ovšem bez rozsáhlého stavebního zázemí. 
Plošné rozšíření a vnitřní transformaci tradičních rekreačních oblastí umožňuje plán zejména na území Trojské 
kotliny, Lahovické kotliny, v prostoru Rokytky, v prostoru Botiče, v oblasti Motol – Vidoule. 
Územní plán zakládáním nových rozsáhlých ploch zeleně kromě toho vytváří podmínky pro vznik rekreačně 
využitelných území tam, kde byla funkce rekreace dosud velice omezená. Jde zejména o území stávající 
zemědělské krajiny na severovýchodním, východním, jihovýchodním a západním okraji Prahy, která je na úkor 
orné půdy navržena k přeměně na lesní porosty a různé typy krajinné zeleně. 
Stručná charakteristika nejvýznamnějších rekreačních prostorů v hl. m. Praze: 

• Lahovická kotlina - území na soutoku Vltavy a Berounky a souvisejících pásem břehů obou řek. Po 
vytěžení štěrkopísků v Radotíně a Velké Chuchli vzniknou rozsáhlé rekreačně využitelné vodní plochy a na 
ně navazující soustava ploch pro rekreaci přírodní. U radotínského přístavu na Berounce se počítá 
s využitím pro sportovní účely. Na vodní plochy navazuje areál golfového hřiště.  

• Prokopské a Dalejské údolí – enormně návštěvnicky přetížené a zároveň vysoce krajinářsky cenné území 
sevřené mezi kapacitní sídlištní zástavbou Prahy 13 a Barrandova. Plán počítá s vytvořením 
„nárazníkových pásem“ prostřednictvím nabídky ploch přírodní rekreace. 

• Tichá a Divoká Šárka – území obsahuje kromě rozsáhlého polesí vodní nádrž Džbán jako centrum 
rekreačních a sportovních aktivit, navrhuje se rozšíření kolem Evropské ulice. 

• Trojská kotlina – území obsahující značnou část městské části Troja, Císařský ostrov a Královskou oboru 
Stromovku. Je specifické jednak blízkostí centra města, jednak velkým množstvím kulturně-společenských 
aktivit, které jsou spojeny s vysokou návštěvností – zoologická a botanická zahrada, Trojský zámek, areál 
Výstaviště.  Území je spojeno zejména s vodními sporty, s jezdectvím, se softbalem, s rekreační cyklistikou.  

• Prostor Rokytky – území tvoří zelený klín směřující od Klánovického lesa přes soustavu rybníků na Rokytce 
až k Vítkovu. Významnou rozvojovou částí území je park U Čeňku mezi Černým Mostem a Dolními 
Počernicemi, včetně ploch pro výstavbu golfového hřiště. 

• Prostor Botiče – klín směřující z okolí Záběhlického zámku přes Hostivařskou přehradu a prstenec 
rekreačních ploch v okolí sídliště Jižní Město do volné krajiny v okolí Podleského rybníka.  

• Vinoř – mezi Vinoří a Kbely se počítá s výstavbou golfového areálu. Významným prvkem v území je 
Ctěnický zámek. Příležitosti pro rekreační využití nabízí Vinořský zámek; plochy směrem k Satalicím jsou 
územní rezervou pro další golfový areál.  
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2. Koncepce města

2.1  Úvod 

Praha se po staletí vyvíjela jako sídlo postupně se rozrůstající co do velikosti i významu. Vznikalo v krajině 
vltavské kotliny s výrazně tvarovaným reliéfem, který se stal podněcujícím i determinujícím faktorem jeho dnešní 
tváře. 
Vývoj města v minulých obdobích probíhal jednak směrem od středu jako přirozený proces, při němž historické 
jádro města na sebe nabalovalo další vrstvy, jednak jako dostředný proces přidávající k městu další, dříve 
samostatná, sídla, která se při svém vlastním autonomním růstu dotkla hranic tehdejší Prahy a byla jí přirozeně 
pohlcena. Při tomto procesu, projevujícím se i v administrativním růstu metropole, vznikla dnešní podoba několika 
pásem města s vlastní historií, odlišnou urbanistickou strukturou, různým měřítkem a charakterem.  
Územní plán proto musí na tyto rozdílné charakteristiky pásem města reagovat i rozdílným přístupem při 
stanovování konkrétních regulativů funkčního využití, struktury a výšky zástavby, dopravní a technické 
infrastruktury apod. Zatímco centrální oblast je charakterizovaná vysokou hustotou zástavby a případné nevelké 
možnosti rozvoje jsou limitovány památkovou ochranou, je navazující kompaktní město tím územím, na které by 
měl být upřen zájem tohoto plánu nejvíce. Je to území, které v sobě zahrnuje v první řadě území s možnou a 
žádoucí funkční i strukturální transformací, dále průmyslové a jiné typy brownfields, ale i mnohé zatím volné 
rozvojové plochy. V dalším, vnějším, pásu města zůstávají doposud zachovány lokality s vysokým podílem 
nezastavěného území přírodního či zemědělského charakteru, které tvoří volnou krajinu mezi zastavěným 
územím. Jak již bylo řečeno v úvodu předchozí kapitoly, vzhledem k současné suburbanizaci při hranicích Prahy 
nelze počítat s tím, že by Praha mohla uvnitř svého území disponovat dalším územím volné krajiny. Z tohoto 
důvodu, ale i vzhledem k rezervám rozvojových ploch daných současným plánem a nepříliš dramatickému 
demografickému vývoji Prahy, který předpokládá nárůst počtu obyvatel z dnešních 1 212 000 osob na 1 300 000 
k roku 2020 ve střední variantě, je hlavní zásadou tohoto plánu vytvořit podmínky preferující recyklaci území 
před expanzí do krajiny.  

2.2  Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce vychází z  vývoje města, z kontinuity jeho dlouhodobého územního plánování a 
z požadavků, které jsou kladeny na další rozvoj města.  Je potvrzeno členění města na pásma: celoměstské 
centrum, kompaktní město a vnější pásmo. Hranice celoměstského centra a kompaktního města vychází 
z vymezení těchto pásem v Zásadách územního rozvoje Prahy a upřesňují se na základě podrobnějšího ověření. 
Uvnitř těchto pásem je navržen rozvoj podél historických a urbanizačních os, především pak těch, jejichž směr je 
podpořen vedením kapacitní hromadné dopravy, zejména kolejové. Polycentrický rozvoj města předpokládá vedle 
rozšířeného celoměstského centra další rozvoj center s podílem celoměstských funkcí, dále center obvodových a 
lokálních.  
Vymezenými pásmy paprskovitě procházejí z příměstské krajiny do městské struktury zelené klíny, vázané 
především na vodní plochy a stávající plochy zeleně. Zelené klíny, které jsou navzájem propojeny zelenými 
(rozvojovými) osami, potvrzují dlouhodobě respektovanou zásadu nezastavování zelených svahů.  
Návrh prostorového uspořádání vychází z výjimečné morfologické a urbanistické konfigurace města Prahy jako 
celku s jeho unikátními soubory architektonických objektů, ze vztahů k historické struktuře zástavby a ke krajinným 
a přírodním elementům. Respektuje hodnoty území a zachovává významné územní celky města, které byly 
vyhlášené památkovými rezervacemi, z nichž nejvýznamnější je Historické jádro Prahy zapsané na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO s jeho ochranným pásmem. Respektuje ochranu vyhlášených památkových zón i 
hodnoty jader historických obcí na území města.  
Výšková pásma a struktura zástavby jsou odvozeny od polohy ve městě, zohledňují utváření terénu, navazující 
charakter zástavby a případný vliv na pohledové horizonty města. Pro ochranu hodnot Historického jádra Prahy je 
navrženo území se zákazem výškových staveb a staveb s výraznou hmotou.  
Koncept územního plánu navrhuje rovnoměrný rozvoj všech funkcí města. 
Největší rozvoj je předpokládá u funkce bydlení. Plochy pro různé formy bydlení jsou navrženy ve všech pásmech 
města, především pak v kompaktním městě. V protikladu s dlouhodobě probíhajícím rozvojem bydlení 
v transformačních územích i v nových rozvojových lokalitách probíhá dlouhodobý úbytek bytů v celoměstském 
centru, jmenovitě na území Památkové rezervace v hlavním městě Praze (Historického jádra Prahy). Vzhledem 
k nežádoucímu komerčnímu tlaku na snižování rozsahu bytové funkce, který se projevuje úbytkem bytů i trvale 
bydlících obyvatel, je třeba na tomto území zachovat stávající rozsah bydlení jako funkce městotvorné.  

 
Nárůst ploch je nezbytně provázen rozvojem ploch pro zařízení veřejného vybavení, která jsou zřizovaná nebo 
užívaná ve veřejném zájmu a jsou převážně nekomerčního charakteru. Ta mají zajistit realizaci zařízení pro 
vzdělávání a výchovu všech stupňů, mimoškolní činnost pro děti a mládež, zdravotní a sociální služby, kulturu, 
církev, ochranu a pro bezpečnost obyvatelstva (policii, hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou 
službu).  
Plochy veřejného vybavení současně umožňují rozvoj vysokých škol. Koncept územního plánu potvrzuje stávající 
a rozvojové plochy pro vysoké školy na území města, na kterých umožňuje dostavbu a rozvoj areálů. 
Nejvýznamnější lokality jsou Pelc-Tyrolka v Praze 8, Kunratice, Dejvice v Praze 6 a Albertov v Praze 2. Nová 
výstavba bude umožněna v Praze 5 na Dívčích hradech, kde byly plochy pro rozvoj vysokých škol oproti 
stávajícímu územnímu plánu významně rozšířeny, dále v Praze 15 v Hostivaři a v Praze 5 v Motole. Variantně je 
vymezena plocha v Holešovicích v Praze 7. Územní rezerva je vymezena v Dubči v tzv. Východním Městě. Na 
území Strahova v Praze 6 koncept územního plánu nevylučuje transformaci vysokoškolského areálu na jiné 
funkce.   
Největší koncentrací pracovních příležitostí zůstává nadále rozšířené celoměstské centrum s celkovou nabídkou 
cca 200 000 pracovních míst. Na ně téměř bezprostředně navazují další území: centrum Smíchova včetně 
transformačních území s předpokládanou nabídkou cca 25 000 pracovních míst, Karlín s předpokládanou 
kapacitou cca 23 000 pracovních míst a Holešovický meandr s předpokládanou nabídkou cca 24 000 pracovních 
míst. Další lokality s významnou nabídkou pracovních příležitostí jsou: Pankrácká pláň po dostavbě 
administrativních objektů a nákupních center s podílem správních a obslužných ploch dohromady s nabídkou cca 
22 000 míst,  Dejvice - centrální část s nabídkou cca 25 000 pracovních míst, mezinárodní Letiště Ruzyně se 
souvisejícími pozemky reprezentuje nabídku cca 10 000 pracovních míst, Zličín – obchodní komplexy a 
průmyslové závody včetně administrativních představují nabídku cca 10 000 pracovních míst, lokalita Nové 
Butovice – Jinonice na rozhraní s MČ Praha 5 a MČ Praha 13 podél Radlické radiály představuje nabídku cca 11 
000 pracovních míst, Jižní Město – Chodov s rozvojem na nových plochách komerčně-administrativní zóny na při 
dálnici D1 představuje cca 15 000 pracovních míst, průmyslová zóna Malešice – Hostivař po transformaci na 
převážně terciérní sféru s významným podílem drobného a středního podnikání, administrativy může nabídnout 
cca 18 000 pracovních míst, průmyslová zóna Malešice – Hostivař, po transformaci hostivařské části průmyslové 
oblasti bude zdrojem cca 16 000 pracovních míst, Vysočany - Hloubětín, po přestavbě průmyslové oblasti na 
plochy pro podnikání, obchod, sport, služby i administrativu může nabídnout téměř 41 000 pracovních míst, 
Hornopočernický průmyslový a logistický komplex představuje nabídku cca 10 000 pracovních míst a Letňany – 
obchodní zóna s výstavištěm nabídne cca 17 000 pracovních míst. 
Uvedené kapacity pracovních příležitostí jsou pouze částečně realizované na plochách určených k produkci, 
podstatná část je umístěna v centrech ať již obvodových nebo v centrech s podílem celoměstských funkcí. 
Pro plnohodnotný život ve městě je nezbytná možnost krátkodobé rekreace. Celoměstsky významné areály 
krátkodobé rekreace jsou navrženy rovnoměrně na území města tak, aby byly časově dostupné pro obyvatele 
jednotlivých městských částí. Jsou navrženy především ve vazbě na stávající vodní toky a na významné plochy 
zeleně. Mezi nejvýznamnější patří prostor Trojské kotliny a rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky. Vedle 
areálů celoměstského významu jsou to i menší zařízení umístěná v plochách pro rekreaci sportovní, která 
navazují na školská zařízení a jsou určena jak pro organizovaný, tak neorganizovaný sport. 
Zvláštním typem jsou plochy pro rekreaci přírodní, které jsou využitelné nejen pro sport a oddech, ale také pro 
různé specifické rekreační i všeobecněvzdělávací aktivity a jsou jen velmi omezeně zastavitelné. Jsou umístěny 
ve funkčních plochách rekreace přírodní, které jsou podrobněji popsány v kapitole 1.0 Koncepce krajiny. 
Urbanistickou koncepci ovlivňuje doprava, a to nadřazenou komunikační sítí, významnými sběrnými 
komunikacemi, které budou mít výrazně městský charakter, a uliční sítí sledující hlavní historické cesty. Zásadní 
význam pro udržitelný rozvoj města má veřejná doprava, jejímž základním pilířem je založený systém Pražské 
integrované dopravy (PID) s výrazným přesahem do spádové oblasti regionu. Páteří systému je rychlá 
segregovaná kolejová doprava, reprezentovaná ve městě metrem a v příměstské dopravě pak železničními 
linkami. Osy těchto systémů tvoří významné rozvojové osy města. Vzhledem k výrazným přínosům nemotorové 
dopravy jsou v konceptu územního plánu stabilizovány trasy pro cyklistickou dopravu a nejvýznamnější pěší 
propojení s cílem odstraňovat bariéry v území. 
Letiště Ruzyně bude nadále nejvýznamnějším letištěm celonárodního významu. Jeho dráhový systém bude 
rozšířen o jednu paralelní dráhu. Celkový provoz letiště musí být koncipován jako převážně zdrojové-cílové letiště 
pro osobní dopravu bez posilování podílu tranzitů a nákladní dopravy. Provoz letiště musí zohledňovat hygienické 
limity, které budou ve vzájemném souladu s životem města a jeho rozvojem. 
Pro vodní dopravu jsou stabilizovány stávající přístavy a doplněna síť ochranných přístavů ve vazbě na provozní 
podmínky vodní dopravní cesty. V Radotíně jsou navrženy 2 nové přístavy: jeden z nich je určen výhradně pro 
sportovní a rekreační lodě, druhý v prodloužení stávajícího obchodního přístavu bude přístavem ochranným.  
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Koncepce rozvoje dopravy je obsažená v kapitole č. 6.0 Dopravní infrastruktura. 
Urbanistická koncepce je podmíněná rozvojem technické infrastruktury v jednotlivých systémech zásobování 
vodou, odvodnění, nakládání s odpady, zásobování teplem, plynem a elektrickou energií, elektronických 
komunikací, kolektorů. Mezi ně patří i soustava vodních toků s výraznou městotvornou funkcí. 
Koncepce rozvoje jednotlivých systémů je obsažená v kapitole č. 7.0 Technická infrastruktura. 

2.2.1 SOUSTAVA PÁSEM MĚSTA 

Centrum města 
Jádrem města je celoměstské centrum ležící částečně na území historického jádra s navazujícími částmi čtvrtí 
Vinohrady, Smíchov a Karlín. Zasahuje na území MČ Praha 1, Praha 2, z malé části na území MČ Praha 5 a 
Praha 8. Jde o území celostátního významu, se zástavbou a institucemi, které jsou hlavními symboly státu 
(Pražský hrad, Vyšehrad). Na území celoměstského centra se soustřeďuje významná nabídka občanské 
vybavenosti, pracovních příležitostí a správy města. 
Vzhledem k tomu že, podmínky pro udržitelný život obyvatel centra a požadavky na památkovou ochranu městské 
struktury i jednotlivých budov jsou v protikladu s dopady velmi silného turistického ruchu a zátěží automobilové 
dopravy indukované funkcemi umístěnými v centru s vysokou koncentrací pracovních příležitostí, je v souladu 
s návrhem Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy navrženo rozšíření celoměstského centra do prostoru lokalit 
Pankrác a Bubny – Zátory s cílem snížit dopravní zatížení historického jádra decentralizací komerčních aktivit. 
Koncept územního plánu předpokládá zachování významného podílu pracovních příležitostí, současně však 
navrhuje ochranu bydlení jako důležité městotvorné funkce.  
Na území rozšířeného celoměstského centra není navrženo žádné významné rozvojové území1.  
Na území rozšířeného celoměstského centra je navrženo významné transformační území T/1 Masarykovo 
nádraží. 

Kompaktní město 
Stávající kompaktní město zahrnuje zástavbu z 19. a 20. století a dnes i z 21. století, která tvoří souvisle 
zastavěné území. Obsahuje plnohodnotné městské čtvrti s jádrovým územím čtvrťových center a vnitřní městskou 
zelení. Patří sem také části původních průmyslových podniků Smíchova, Karlína, Holešovic, Vysočan a Libně, 
které jsou určeny k transformaci. Významný podíl ploch vyžadujících transformaci tvoří opuštěné železniční a 
vojenské plochy. V kompaktním městě jsou umístěny celoměstské funkce, které přebírají část zátěže 
celoměstského centra a nabízejí nové pracovní příležitosti zejména v administrativě.  
Součástí kompaktního města je centrální oblast města (území vně celoměstského centra), do které se 
bezprostředně promítá vliv celoměstského centra. Tvoří ji území s převážně historicky cennou zástavbou 
s přímými pohledovými vazbami k Památkové rezervaci v hl. městě Praze (PPR).  
Rozšíření kompaktního města do prostoru stávajícího vnějšího pásma je navrženo tak, aby byla zajištěna 
dostatečná rezerva pro rozvoj města ve všech jeho funkcích. Je řešeno v souladu s návrhem Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy a je navrženo především v prostoru Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Dubeč, 
Západní Město, Barrandov – Slivenec a Ruzyně – Drnovská.  
Největší rozvoj je však navržen pro funkci bydlení, doplněnou o veřejné vybavení.  
Na území rozšířeného kompaktního města je síť obvodových a lokálních center. Především to jsou významná 
centra s podílem celoměstských funkcí – Dejvice, Nové Butovice, Palmovka. Obvodová centra Stodůlky a 
Vysočany, obvodová centra s nákupními příležitostmi Chodov a Vršovická a obchodně-společenská centra 
celoměstského a regionálního významu – Zličín, Černý Most, Letňany, která byla navržena současně platným 
územním plánem, jsou potvrzena, stejně jako lokální centra, která mají význam nejen jako místa koncentrovaného 
občanského vybavení, ale sehrávají i stěžejní roli pro vytváření sounáležitosti obyvatel s jednotlivými městskými 
čtvrtěmi.  
V kompaktním městě jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny lokality s předpokládaným soustředěním pracovních 
příležitostí a nacházejí se zde rekreační areály celoměstského významu.  
Rozšířené kompaktní město zahrnuje správní obvody Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, 
Praha 9. Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 15 a části správních obvodů Praha 12, 14, a Praha 17. 
 
 
 

                                                 
1 Charakteristiky jednotlivých rozvojových a transformačních území jsou v kapitole 4. Rozvojový potenciál 

V rozšířeném kompaktním městě jsou navržena významná rozvojová území: 
R/1 Střížkov – centrum,  
R/2 Letňany – výstaviště, 
R/3 Horní Počernice – východ, 
R/6 Východní Město - Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Dubeč, Dolní Počernice (s etapou Dubeč), 
R/9 Trojmezí – Záběhlice, Chodov, Hostivař, 
R/10 KIZ II,  
R/11 Krč – nemocnice, 
R/12 Novodvorská,   
R/13 Libuš – Kunratická spojka, 
R/16 Slivenec,  
R/17 Barrandov – západ,  
R/18 Dívčí hrady (s územní rezervou),  
R/19  Západní Město: Chaby, Horka (v etapě), Dvory, Řeporyje - sever,  
R/20 Ruzyně – Drnovská. 

V rozšířeném kompaktním městě jsou navržena významná transformační území: 
T/2 Maniny, Rohanský ostrov, 
T/3 Pelc – Tyrolka, 
T/4 Letňany – Avia, 
T/5 Letňany – Letov, 
T/6 Vysočany, 
T/7 Průmyslová – Malešice, Hostivař,  
T/8 Štěrboholy,  
T/9 Žižkov – nákladové nádraží, 
T/10 Bohdalec, Slatiny – Vršovice, Michle, 
T/11 Nusle – Sladovna,  
T/12 Braník – pivovar, 
T/13 Hodkovičky,  
T/14 Modřany – Nestlé, 
T/15 Modřany – Cukrovar, 
T/16 Nové Dvory,  
T/18 Smíchovské nábřeží, 
T/19 Nádraží Smíchov, 
T/20 Radlické údolí, (včetně areálu Waltr Jinonice), 
T/21  Zličín: Technocom, Siemens, Zličín – sever, 
T/22 Strahov,  
T/23 Holešovice: Bubny – Zátory.  

Vnější pásmo 
Vnější pásmo hlavního města tvoří příměstská krajina s původně venkovským osídlením. K jeho charakteristickým 
prvkům patří zemědělský půdní fond, lesní porosty a přírodní prvky zeleně, které postupně přecházejí z volné 
krajiny do kompaktního města. Koncept územního plánu doplňuje stávající prvky v radiálních i tangenciálních 
směrech do spojitého systému zeleně. Součástí krajiny jsou vodní plochy a toky, které jsou spolu s přilehlým 
okolím chráněny jako významná součást krajinného rázu. Sídelní strukturu tvoří především drobná samostatná 
sídla ve volné krajině. Koncept územního plánu doplňuje strukturu bývalých samostatných obcí a navrhuje nová 
rozvojová území. Současně však respektuje princip uchování prostorové svébytnosti jednotlivých sídel, která se 
rozvíjejí v odpovídající funkční skladbě ploch navazujících na původní historické jádro. Srůstání původních obcí ve 
větší celky, které by měnilo prostorové působení i funkční vztahy v krajině, není navrženo (v souladu s pokyny 
Zásad územního rozvoje Prahy). 
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Ve vnějším pásmu jsou navržená následující významná rozvojová území: 
R/4 Klánovice – sever,  
R/5 Běchovice, 
R/14 Lipence – západ (v etapě), R/7  Petrovice (včetně kolejiště Uhříněves), 
R/8 Benice (v etapě), 
R/15 Rekreační areál V. Chuchle – Radotín – Zbraslav,  
Ve vnějším pásmu je navržené významné transformační území:T/17  Lipence – východ. 

2.2.2  SOUSTAVA CENTER A JEJICH ROZVOJ  

Celoměstské centrum 
Celoměstské centrum tvoří severní část historického jádra (Památkové rezervace v hl. m. Praze). Rozšířené 
celoměstské centrum leží částečně na území historického jádra Prahy - Památkové rezervace v hl. m. Praze 
(PPR) s navazujícími částmi čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice a Karlín. Zasahuje na území MČ Praha 1, 
Praha 2, Praha 5, Praha 7 a Praha 8. 
Jde o území celostátního významu, kde sídlí ústřední státní orgány včetně úřadu prezidenta republiky na 
Pražském hradě. Jsou zde soustředěny celostátně významné instituce pro reprezentaci státu, orgány státní 
správy, národní kulturní instituce a instituce s celostátní působností včetně areálů vysokých škol a zdravotnických 
zařízení. Podmínky pro udržitelný život obyvatel centra a požadavky na památkovou ochranu městské struktury i 
jednotlivých budov jsou v protikladu se vlivem velmi silného turistického ruchu, se zátěží automobilové dopravy 
indukované funkcemi umístěnými v centru a s vysokou koncentrací pracovních příležitostí.  
Koncept územního plánu v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Prahy rozšiřuje celoměstské centrum do 
prostorů Bubny-Zátory a Pankrác s cílem snížit dopravní zatížení historického jádra decentralizací komerčních 
aktivit. 
Koncept územního plánu předpokládá zachování významného podílu pracovních příležitostí, současně však 
navrhuje ochranu bydlení jako důležité městotvorné funkce.  

Významná centra s podílem celoměstských funkcí  
Koncept územního plánu v souladu se zásadou polycentrického řešení hlavního města Prahy potvrzuje významná 
centra s podílem celoměstských funkcí – Dejvice, Nové Butovice, Palmovka.  

Obvodová centra 
Ke stávajícím obvodovým centrům Stodůlky a Vysočany a obvodovým centrům s nákupními příležitostmi Chodov 
a Vršovická je navrženo nové obvodové centrum Západního Města. Obvodové centrum Prahy 5 – Smíchov je 
součástí rozšířeného celoměstského centra.  

Obchodně-společenská centra celoměstského a regionálního významu 
V konceptu územního plánu jsou potvrzena stávající obchodně-společenská centra celoměstského a regionálního 
významu – Zličín, Černý Most, Letňany. 
Koncept územního plánu počítá s rozvojem lokálních center, která jsou významná pro vytváření identity 
jednotlivých městských čtvrtí.  

2.3  Členění z hlediska zastavitelnosti, skupiny ploch s rozdílným 
způsobem využitím  

Zastavitelné a nezastavitelné území města je členěno na ucelené plochy s rozdílným způsobem využití. Ty lze 
zařadit podle typu funkcí, které v organismu města plní, do následujících skupin:  

• krajina  
• rekreace  
• bydlení  
• produkce  

V souladu s metodikou územního plánu lze území dělit z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné.  

 

Mezi nezastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití patří: 
• vodní toky 
• lesní porosty 
• zeleň nelesní 
• zeleň parková 
• orná půda 
• pěstební 
• rekreace přírodní 

Mezi zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití patří: 
• rekreace sportovní, lázně  
• veřejné vybavení  
• obytné  
• smíšené    
• dopravní - komunikace  
• dopravní  
• technická infrastruktura  
• produkce 

Z pohledu územního plánu je současně zastavěné území stejně jako transformační i rozvojové území chápáno 
jako živé, vyvíjející se území. Rozdíl mezi stabilizovaným, přestavbovým a rozvojovým územím je pouze v míře 
očekávaných změn funkčního a prostorového uspořádání. Proto územní plán užívá stejné škály regulativů 
funkčního uspořádání pro všechny typy zastavitelného území (viz kapitola 3. Plochy s rozdílným způsobem 
využití).  

2.4 Struktura zástavby 

Struktura zástavby je společně s funkcí, kterou území plní, nejdůležitější vlastností zastavěného území určující 
jeho charakter a společně s výškou ovlivňující zásadním způsobem míru využití území. Koncept územního plánu 
proto v návaznosti na územně analytické podklady určuje strukturu jak pro území, která jsou z tohoto pohledu 
stabilizovaná a není třeba navrhovat její změnu, tak také pro území transformační a rozvojová, kde je třeba 
optimální strukturu zástavby navrhnout.  
Struktura zástavby je vedle výškového zónování a podílu zeleně jeden z nástrojů prostorové regulace. Podle 
potřeby lze použít všechny uvedené nástroje nebo jen kombinace některých z nich. Struktura zástavby vychází 
z poznatků územně analytických podkladů, v nichž jsou různé typy struktury zástavby klasifikovány. 
Regulace struktury zástavby je uplatněna u ploch s rozdílným způsobem využití, jako jsou plochy rekreace 
přírodní a sportovní, veřejného vybavení, obytné, smíšené a plochy produkce, v případě potřeby i plochu pro 
dopravní a technickou infrastrukturu. Regulace se uplatňuje na vymezenou plochu, případně na její část (pokud je 
třeba plochu pro účely prostorové regulace dále dělit).  
V řešeném území je uvnitř funkčních ploch s potřebou ochrany stávající struktury či s potřebou regulace typu 
struktury navrhované zástavby, vymezeno vnitřním dělením území se stanoveným typem struktury zástavby. 
Rozhraní ploch se shodnou prostorovou regulací zpravidla sleduje hranice pozemků. 
Struktura zástavby je vyjádřena kódem struktury zástavby, je označena písmeny: 

• R: rostlá 
• K: kompaktní  
• V: volná 
• S: specifická  

Rostlou strukturu lze dělit na dva podtypy – rostlou strukturu městského typu, která vychází z přírodních 
podmínek a středověkého založení a rozvíjela se zejména v době renesance a baroka. Vyskytuje se zejména na 
území Památkové rezervace v hl. městě Praze (PPR). Druhým typem je rostlá venkovská zástavba, typická pro 
původní historická jádra venkovských sídel integrovaných při posledním zvětšení Prahy. Jde zejména o drobnější 
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chalupnickou zástavbu a větší zemědělské statky, formované kolem vnitřní návsi s kostelem nebo kolem uličního 
prostoru. V návrhu se uplatňuje jen u dostaveb proluk. 
Kompaktní strukturu tvoří zejména polootevřené a uzavřené bloky různého měřítka, typické pro navazující 
pražská předměstí 19. a 20. století. Do kompaktní struktury však spadají také terasové domy, monobloky – tj. 
velkoplošné halové objekty včetně souvisejících ploch, vícepodlažní i halové objekty a areály s vysokou mírou 
využití. 
Volná struktura je charakterizována větší rozlohou nezastavěných ploch. Typická je zejména zástavba 
izolovanými rodinnými domy, ale také zástavba řadová, kobercová a atriová. Další variantou je volná sídlištní 
struktura, jednotlivé objekty nebo soubory nezapojené do okolní struktury a drobné halové objekty.  
Specifická struktura je taková, kterou nelze jednotně popsat, případně jde o zcela atypickou formu, jako jsou 
letiště, zoologické zahrady, zámecké areály, golfová hřiště či areály technických zařízení. V regulativech je 
specifická struktura užívána také pro areály veřejného vybavení a sportu, kde strukturu a typ zástavby nelze 
předem určit. 

2.5 Výškové zónování  

Vedle struktury zástavby je výškové zónování dalším regulativem zástavby, určujícím její charakter a ovlivňující 
míru využití území.  
Prostorová regulace vychází z poznatků územně analytických podkladů, v nichž jsou klasifikovány různé typy 
struktury zástavby, současně s vazbou na jejich výškové členění.  
V územním plánu budou vymezena pásma s výškovou regulací, která mají v současně zastavěném území spíše 
ochrannou funkci, v návrhových územích funkci regulační.  
Toto zónování určuje maximálně možnou výšku prostřednictvím počtu nadzemních podlaží (NP) v kategoriích 
obvykle používaných pro vyjádření charakteru území, tj. zástavba nízkopodlažní do 3 NP, středněpodlažní nižší 
do 5 NP, středněpodlažní vyšší do 8 NP, vysokopodlažní do 14 NP a výškové stavby nad 14 NP2. Výšková pásma 
jsou uvedena v hlavním výkrese spolu s kódy funkcí, struktury a podílu zeleně a označena čísly od jedné do pěti. 
Pro současně zastavěné území je předmětem návrhu územního plánu zejména míra stabilizace území, opírající 
se mimo jiné i o charakter a hodnoty území a předpoklad možného dalšího vývoje v území; výškové pásmo je zde 
proto nutno určit individuálně v kontextu výškových hladin stávající zástavby. 
V rozvojových a transformačních územích je podstatná znalost vnitřních i vnějších vazeb území, kde stávající 
výšková pásma budou spíše vodítkem pro návrh, který je nutné ve většině případů opírat o podrobněji zpracované 
podklady. Volnost budoucího řešení umožní případné stanovení více než jednoho výškového pásma bez 
vymezení striktních hranic mezi nimi. 
Aby byla umožněna určitá výšková variabilita i v rámci jednotlivých výškových pásem a pokud možno nedocházelo 
k výškové unifikaci v území, je umožněno využít odchylek o jedno až dvě podlaží, čímž bude uvolněn tvůrčí 
prostor pro zajímavější řešení. 
Toto podmíněně přípustné navýšení není však v žádném případě míněno jako možnost zvýšení míry využití 
území, proto je také podmíněno kompenzací - snížením hmot v jiné části území. Navýšení musí být vždy 
odůvodněno v koncepci návrhu. 
Výškové regulativy jsou v konceptu stanoveny pro významné rozvojové a transformační plochy. Vymezení 
výškových pásem v současně zastavěném území bude předmětem návrhu územního plánu. 

2.6 Výškové stavby  

Součástí prostorové regulace je i zvláštní postup při posuzování výškových staveb a staveb s výraznou hmotou. 
Účelem posouzení je eliminovat nevhodné zásahy do chráněných hodnot, ale nemělo by být chápáno jako 
překážka ve vytváření nových hodnot pražského panoramatu.  
V jednotlivých prostorových pásmech města – jako je historické jádro města, ochranné prostorové pásmo 
historického jádra města, kompaktní město a vnější pásmo - bude umístění výškových staveb a staveb s výraznou 
hmotou podléhat určitým režimům. V prvé fázi bude stanovena vhodnost lokality pro umístění těchto staveb a 
následně budou stavby posouzeny v rámci 3D modelu z vybraných pohledových stanovišť individuálně.  
Vhodnost lokality ovlivňují zejména urbanistická kritéria, jako je poloha v rámci města a širšího území, podmínky 
území – hlukové zátěže, emise, funkce a kompozice lokality, poloha v terénu – exponované svahy a výrazné 

                                                 
2 jako výškové stavby jsou posuzovány též stavby převyšující okolní výškovou zónu o více než 2 nadzemní podlaží 

terénní útvary, památkové a přírodní hodnoty lokality, v neposlední řadě dopravní kritéria, jako jsou možnosti 
obsluhy MHD, dopravní situace lokality, kvalita dopravní obsluhy apod.  
Jednoznačně restriktivní nástroj regulace platí jen pro část vymezenou jako území se zákazem výškových staveb 
a staveb s výraznou hmotou navazující na historické jádro města (Památkovou rezervaci v hlavním městě Praze - 
PPR). Jeho vymezení vychází z územně analytických podkladů. Území je vymezeno v rozsahu dobře vnímatelné 
vzdálenosti cca 8 km na základě analýzy viditelnosti z význačných bodů uvnitř Památkové rezervace v hlavním 
městě Praze, zobrazené pohledovým horizontem I., dále podle vymezených pohledově exponovaných lokalit I., 
zahrnutím vyhlášených památkových zón a s ohledem na morfologii území (viz. UAP).  
Území se zákazem výškových staveb a staveb s výraznou hmotou zahrnuje: 

• vnitřní oblast, nejvýrazněji viditelnou z významných vyhlídkových bodů z historického jádra, tzv. Pražskou 
kotlinu a další výrazně exponované lokality – Vítkov, Bohdalec, Kavčí hory a Dívčí hrady, 

• území v bezprostřední vazbě k PPR, které lze považovat za prostorově stabilní, s vysokou historickou a 
památkovou hodnotou, kde by koncepce měla respektovat stávající urbanistické založení a prostorové 
řešení, a to včetně vnitřních rozvojových a transformačních ploch, památkové zóny Vinohrady, Žižkov, 
Vršovice, Nusle, Smíchov, Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, Staré Střešovice, Karlín a těsně související 
území v rámci území viditelného z historického jádra v pohledovém horizontu I., 

• území s přímou pohledovou vazbou k PPR, kde by se zástavba mohla uplatňovat v nepříznivém kontaktu 
s Pražským hradem a Vyšehradem nebo nepříznivě ovlivnit jiné kompoziční hodnoty PPR a stávající 
pohledové veduty města, 

• meandr Vltavy až po svahy severní terasy,  
• údolní část Smíchova a Podolí. 

Vymezení jednotlivých ochranných zón města a stanovení kritérií výběru a režimu v ochranných zónách bude 
předmětem návrhu územního plánu.  

2.7 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., část pátá, Hlava I, § 158 Vybrané činnosti ve výstavbě a § 159 projektová 
činnost ve výstavbě odkazuje na §17 písm. D) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
Územní plán nad rámec výše uvedených ustanovení nevymezuje stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

2.8 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 
§ 117 odst. 1 stavebního zákona  

Vzhledem k podrobnosti územního plánu a z hlediska jím sledovaných jevů není účelné vymezovat stavby 
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117. Takové stavby mohou být v případě potřeby vymezeny 
v podrobnější územně plánovací dokumentaci. 
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3. Členění území, plochy s rozdílným způsobem využití 

3.1 Členění území města 

Území města se dělí na zastavitelné a nezastavitelné. Rozhraní mezi těmito typy území je stanoveno závazně. Je 
vedeno zpravidla po hranicích pozemků.  

a) V zastavitelném území lze umístit stavby v souladu s regulativy uvedenými v tomto plánu.  
b) V nezastavitelném území nelze umístit stavby s výjimkou staveb uvedených v regulativech jednotlivých typů 

ploch s rozdílným využitím, uvedených u příslušného území, jako přípustné či podmíněně přípustné. 
Zastavitelné a nezastavitelné území se člení na ucelené plochy s rozdílným způsobem využití, které tvoří 
z funkčního hlediska základní vrstvu plánu.  
Skupiny ploch s rozdílným způsobem využití, na něž je město členěno:  

• krajina  
• rekreace  
• bydlení  
• produkce  

Každá z těchto skupin zahrnuje typy ploch s rozdílným způsobem využití (včetně funkcí s nimi bezprostředně 
souvisejícími), které jsou dále členěny podle potřeby.  

3.2 Toky a systémy 

Přes plochy s rozdílným způsobem využití procházejí v další vrstvě plánu systémy, resp. toky. Toky lze 
charakterizovat jako systémy zajišťující pohyb médií. Sem patří liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
územní systém ekologické stability, celoměstský systém zeleně apod.3 
Celoměstský systém zeleně, systém veřejných prostranství, suché poldry a těžební plochy překrývají základní 
rovinu územního plánu, tedy plochy s rozdílným způsobem využití. Pro území, které překrývají, znamenají další 
regulativ. Jsou vyjádřeny tzv. překryvným značením.  

3.3 Plochy s rozdílným způsobem využití 

Ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se vymezují území a plochy 
stávajícího nebo navrhovaného způsobu využití ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se 
doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti s cílem stanovit v těchto územích a plochách ochranu veřejných 
zájmů, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických 
hodnot. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky Prahy a charakter řešeného 
území. Paragrafy 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou použity přiměřeně. 

a) Vyhlášce v zásadě odpovídají tyto druhy ploch: bydlení, rekreace, plochy dopravní a technické 
infrastruktury, výroby a skladování (jen s odlišným názvem - produkce), plochy vodohospodářské, lesní 
a přírodní (nelesní).  

b) Plán nezavádí tyto druhy ploch: občanského vybavení, smíšené obytné, smíšené výrobní, smíšené 
nezastavěného území a plochy specifické. U jmenovaných smíšených ploch díky metodice plánu 
nevyvstala potřeba je aplikovat.  

c) Funkce obsažené v plochách specifických byly podle charakteru zahrnuty do smíšených ploch a do ploch 
veřejného vybavení. 

d) Vzhledem k potřebám chránit některé typy občanského vybavení, které je převážně nekomerčního 
charakteru, byla vytvořena kategorie veřejného vybavení. Tento typ ploch obvykle také koresponduje 
s plochami pro veřejně prospěšné stavby. Ostatní druhy občanského vybavení tvoří základ smíšených 
ploch, resp. jsou součástí sportovních rekreačních ploch a lázeňství. 

 
                                                 
3  Viz též bod k) 

e) Odlišně byly definovány také plochy veřejných prostranství, které byly pojaty v metodice jako funkce 
překrývající řadu dalších ploch s rozdílným způsobem využití. Vzhledem k měřítku plánu jsou znázorněna 
pouze vybraná veřejná prostranství formou překryvného značení na plochách s různým způsobem využití.  

f) Jako zvláštní plochy plnící funkci zeleně a zároveň funkci veřejných prostranství byly vyčleněny veřejné 
parky.  

g) Zemědělské plochy byly rozděleny na plochy orné půdy a pěstební, vzhledem k jejich odlišnému vlivu na 
krajinný ráz. 

h) Plochy těžby nerostů byly vymezeny obrysovým značením, pod nímž je v případě zahájené těžby navrženo 
využití po jejím skončení. V případě, že jde o lokality, kde není znám časový horizont těžby, je navrhovaná 
funkce zpravidla v souladu se současným využitím. 

i) Z vodohospodářských ploch byly jako samostatná kategorie vyčleněny suché poldry, tj. přírodní území 
určená k občasné retenci povrchových vod, vymezené překryvným značením na plochách zeleně nelesní, 
výjimečně i plochách lesních porostů.  

j) Odlišně byla pro potřeby tohoto plánu stanovena maximální plocha pro maloobchodní prodej v obytných 
plochách, neboť v tomto plánu odpovídají plochy pro bydlení spíše smíšeným obytným plochám ve smyslu 
uvedené vyhlášky. 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou seskupeny následujícím způsobem: 
1. Krajina 

1.0 VO - vodní plochy a toky - nezastavitelné 
 1.1 ZL -  lesní porosty - nezastavitelné   
 1.2 ZN - zeleň nelesní - nezastavitelné  
2. Rekreace  

2.1 ZP - zeleň parková - nezastavitelné  
 2.2 RP - rekreace přírodní- nezastavitelné 
 2.3 RS - rekreace sportovní, lázně - zastavitelné  
3. Bydlení  

3.1 VV - veřejné vybavení - zastavitelné  
 3.2 OB - obytné - zastavitelné  
 3.3 SM -  smíšené - zastavitelné  
4. Produkce  

4.1 Dopravní infrastruktura 
  4.1.0 DK - dopravní - komunikace - zastavitelné 
  4.1.1 DP - dopravní plochy - zastavitelné  
 4.2 TI - technická infrastruktura  
 4.3 PR - produkce - zastavitelné 
 4.4 OP - orná půda - nezastavitelné 
 4.5 PS - pěstební - nezastavitelné 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkresu č. 2. 
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3.4 Regulativy funkčního využití v plochách s rozdílným způsobem využití 

1. KRAJINA 
Území sloužící krajině je součástí nezastavitelného území, v němž převládá přírodní krajinný charakter. 
Zahrnuje vodní plochy a toky, lesní porosty a zeleň nelesní. V organismu města je důležitou protiváhou 
hustě urbanizovaného území a má nezastupitelnou úlohu v udržení ekologické stability, hraje i roli 
rekreační, estetickou, izolační apod. Toto území má svébytné funkce a jako územní rezervu pro rozvoj 
urbanizovaného území ho lze chápat až po vyčerpání všech ostatních možností. 

1. 0 VO - Vodní plochy a toky  
Hlavní využití: 
Vodní plochy a toky, přístavní bazény, plavební kanály. 
Přípustné využití: 
Zařízení související s provozem toku, vodní dopravou a vodními sporty. 
Podmíněně přípustné využití: 
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura. 
Plovoucí restaurace. 
Nepřípustné využití:  
Přípustné využití v zastavitelných plochách s výjimkou výše uvedeného. 

1. 1 ZL - Lesní porosty 
Hlavní využití: 
Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky. 
Dětská hřiště. 
Podmíněně přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace přírodní, technická infrastruktura, pěstební 
plochy.  
Nezbytná dopravní infrastruktura související s funkcí lesní porosty.  
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, dopravní - komunikace a 
plochy (dále dopravní infrastruktura) vyjma nezbytné, produkce, orná půda.  

1. 2 ZN - Zeleň nelesní 
Hlavní využití: 
Plochy s funkcí zeleň městská, zeleň krajinná, louky a pastviny, pobytové louky. 
Přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty.  
Dětská hřiště, veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, suché poldry. 
Podmíněně přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: zeleň parková, rekreace přírodní. 
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s vymezeným funkčním využitím, dopravní a technická 
infrastruktura. 
Těžba nerostů v plánem stanovených lokalitách.  
Nepřípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, produkce, orná půda, pěstební plochy. 
Plochy zeleně nelesní (ZN) jsou ve výkresu zeleně rozčleněny na významově odlišné typy ploch dle hlavního 
využití, a to: 

• ZNM - zeleň městská 
Hlavní využití: parkově upravené plochy, linie zeleně v zástavbě, pobytové louky. 
Podmíněně přípustné využití: zahradní restaurace. 

• ZNK - zeleň krajinná 
Hlavní využití: volně rostoucí skupiny porostů, solitér, linií, trvalé travní porosty.  

• ZNL - louky a pastviny 
Hlavní využití: trvalé travní kultury, solitérní dřeviny.   

2. REKREACE  
Území sloužící rekreaci tvoří nezastavitelné plochy, v nichž je významným způsobem zastoupena zeleň 
intenzivně přetvářená lidskou činností a intenzivně využívaná k pobytové i aktivní rekreaci a dále 
zastavitelné plochy, sloužící sportovním  a všeobecně oddechovým aktivitám.  

2. 1 ZP - Zeleň parková 
Hlavní využití: 
Plochy zeleně převážně okrasného charakteru zakládané s určitým kompozičním záměrem s dřevinami domácími 
i introdukovanými. 
Přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, zeleň nelesní, lesní porosty. 
Dětská hřiště, veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru.  
Podmíněně přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: pěstební plochy.  
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura související s funkcí zeleň parková, podzemní parkoviště, zahradní 
restaurace, rozhledny, hvězdárny, nekryté amfiteátry, kostely, modlitebny, stavby a zařízení pro provoz a údržbu 
související s vymezeným funkčním využitím. 
Nepřípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: rekreace přírodní, rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, 
dopravní a technická infrastruktura, produkce, orná půda. 
Plochy zeleně parkové (ZP) jsou ve výkresu zeleně rozčleněny na tyto významově odlišné typy ploch dle hlavního 
využití: 

• ZNP - parky 
Hlavní využití: plochy zeleně zakládané s určitým kompozičním záměrem, historické zahrady. 

• ZNH - hřbitovy 
Hlavní využití: plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové loučky, krematoria, 
obřadní síně, plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech. 

Parky zapsané v Seznamu nemovitých kulturních památek jsou ve výkresu zeleně graficky označeny.  

2. 2 RP - Rekreace přírodní 
Hlavní využití: 
Plochy občanského vybavení pro rekreaci, tělovýchovu a sportovní aktivity, které podstatně nenarušují přírodní 
charakter území, zejména areály volného času, golfová hřiště, přírodní koupaliště, aqvaparky, zoologické zahrady, 
botanické zahrady, sportovní areály místního a obvodového významu. Plochy jsou bez krytých sportovišť, mají 
omezenou zastavitelnost a významný podíl zeleně. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková. 
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura, stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s vymezeným 
funkčním využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: rekreace sportovní, lázně, dopravní a technická infrastruktura. 
Občanské vybavení pro uspokojení potřeb vymezené plochy.  
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: veřejné vybavení, obytné, smíšené, produkce, orná půda, pěstební. 

2. 3 RS - Rekreace sportovní, lázně 
Hlavní využití: 
Plochy občanského vybavení pro rekreaci, tělovýchovu, lázeňství a sport, zejména sportovní areály místního a 
obvodového významu, plavecké bazény, lázně, fitness centra a wellness aktivity, vyjma komplexů s velkou 
diváckou návštěvností. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace přírodní.  
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura, občanské vybavení pro uspokojení potřeb vymezené plochy, a to 
zejména stravování, nízkokapacitní ubytování, veřejná prostranství. 
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: veřejné vybavení.  
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Občanské vybavení nad rámec uspokojení potřeb vymezené plochy, plochy a zařízení Pražské integrované 
dopravy (dále PID). 
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: obytné, smíšené, produkce, orná půda, pěstební.  
Nadřazená dopravní a technická infrastruktura vyjma ploch a zařízení PID. 

 

3. BYDLENÍ 
Území sloužící bydlení je součástí zastavitelného území. Zahrnuje funkce s ním bezprostředně související, 
zejména všechny typy občanského vybavení a veřejná prostranství.  

3. 1 VV - Veřejné vybavení 
Hlavní využití: 
Plochy pro občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako část veřejné infrastruktury, 
sloužící zejména pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, mimoškolní činnost pro děti a mládež, zdravotní služby, 
sociální služby, kulturu, církev, ochranu a bezpečnost obyvatelstva, včetně souvisejících funkcí, zejména nezbytné 
administrativy, dalšího občanského vybavení pro uspokojení potřeb vymezené plochy, a to pro tělovýchovu a 
sport, maloobchodní prodej do 1000 m2, nízkokapacitní ubytování, stravování.  
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková.  
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství. 
Podmíněně přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: pěstební. 
Plochy a zařízení PID, malé sběrné dvory, nerušící výroba a služby. 
Nepřípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: obytné, smíšené vyjma výše uvedeného, produkce, orná půda.  
Nadřazená dopravní a technická infrastruktura. 

3. 2 OB - Obytné 
Hlavní využití: 
Plochy s převládající obytnou funkcí včetně podílu zeleně a občanského vybavení, zejména veřejného vybavení, 
sloužícího především pro potřeby místních obyvatel. 
Přípustné využití: 
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace přírodní, 
rekreace sportovní a lázně, veřejné vybavení.  
Nezbytná dopravní a technická infrastruktura, maloobchodní prodej do 2500 m2 plochy, nerušící služby, 
administrativa v rámci polyfunkčních staveb, veřejná prostranství. 
Podmíněně přípustné funkce:  
Hlavní využití v plochách: smíšené vyjma komplexů občanského vybavení, dopravní a technická infrastruktura, 
pěstební. 
Doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů.  
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: produkce, orná půda. 
Komplexy občanského vybavení.  

3. 3 SM - Smíšené  
Hlavní využití: 
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb různých funkcí, včetně 
komplexů a areálů. 
Přípustné funkční využití:   
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, plochy zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace 
přírodní, rekreace sportovní a lázně, veřejné vybavení, obytné, dopravní a technická infrastruktura.  
Občanské vybavení, sběrny surovin a malé sběrné dvory, nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez 
servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, veřejná prostranství.  
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: pěstební. 

Obchodní komplexy nad 40 000 m2. 
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: produkce, orná půda.  

4.  PRODUKCE 
Území pro produkci je součástí zastavitelného území a zahrnuje plochy pro dopravní a technickou 
infrastrukturu města, pro výrobu a skladování, logistiku apod., včetně ploch pro zemědělskou produkci.  

4.1 Dopravní infrastruktura  

4.1.0 DK - Dopravní - komunikace  
Hlavní využití:  
Plochy pro provoz automobilové dopravy, provoz PID, pěší a cyklistickou dopravu v souladu se stanovenými 
podmínkami pro pozemní komunikace. 
Přípustné využití:   
Hlavní využití v plochách: zeleň nelesní (- městská, - krajinná), technická infrastruktura (- liniová). 
Zařízení zajišťující bezpečnost provozu. 
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, zeleň nelesní (- louky).  
Veřejná prostranství.  
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: lesní porosty, zeleň nelesní (- pastviny), zeleň parková, rekreace přírodní, rekreace 
sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, produkce, orná půda, pěstební. 
Plochy dopravní - komunikace (DK) jsou ve výkresu dopravní infrastruktury rozčleněny na tyto významově odlišné 
typy ploch dle hlavního využití: 

• DKD - dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh 
Hlavní využití: plochy pro provoz automobilové dopravy, které jsou součástí nadřazeného komunikačního 
systému, částečně pro provoz PID bez zastávek. Dálnice, rychlostní silnice I. třídy, místní rychlostní 
komunikace. 

• DKN - nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu 
Hlavní využití: plochy pro provoz automobilové dopravy, které jsou součástí nadřazeného komunikačního 
systému a částečně pro provoz PID, sběrné komunikace celoměstského významu (Městský okruh, radiály, 
spojky), silnice I. třídy kromě rychlostních silnic.  

• DKS - sběrné komunikace městského významu 
Hlavní využití: plochy pro provoz automobilové dopravy a provoz PID; sběrné komunikace, městské třídy, 
silnice II. a III. třídy.   

• DKO - ostatní dopravně významné komunikace 
Hlavní využití: plochy pro provoz automobilové dopravy a provoz PID; ostatní místní sběrné komunikace, 
vybrané obslužné komunikace, městské třídy, silnice II. a III. třídy.  

4.1.1 DP - Dopravní  
Hlavní využití: 
Plochy pro provoz železniční dopravy, pro terminály nákladní dopravy ve vazbě na železniční dopravu, pro vlečky 
(mimo areály), pro provoz letecké dopravy, plochy pro hromadnou dopravu osob včetně Pražské integrované 
dopravy, pro záchytná parkoviště P+R, přístavy a zařízení vodní dopravy. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, zeleň nelesní (- městská, krajinná, louky), technická infrastruktura, 
dopravní - komunikace.   
Zařízení zajišťující bezpečnost provozu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, plochy a zařízení pro provoz PID. 
Hotelová a ubytovací zařízení, veřejné stravování, maloobchodní prodej, administrativní zařízení, skladování a 
deponování zboží a materiálu, služby - to vše související s funkcí plochy dopravní. 
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: veřejné vybavení - za podmínky, že neomezí využití území pro funkci dopravní, 
produkce. 
Veřejná prostranství, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště, garáže, malé sběrné dvory, sběrny odpadů. 
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: lesní porosty, rekreace přírodní, rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení s výjimkou 
výše uvedeného, obytné, smíšené s výjimkou výše uvedeného, orná půda, pěstební. 
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Plochy dopravní (DP) jsou ve výkresu dopravní infrastruktury rozčleněny na tyto významově odlišné typy ploch dle 
hlavního využití: 

• DZZ - tratě a zařízení železničních drah celostátních a regionálních, vlečky 
Hlavní využití: plochy pro provoz železniční dopravy, a to plochy, stavby a zařízení sloužící železničnímu 
provozu včetně provozně-technologického zázemí a plochy sloužící vlečkovému provozu mimo areály. 

• DZN - nákladní terminály železniční dopravy, nákladové obvody 
Hlavní využití: plochy pro provoz železniční dopravy, a to plochy, stavby a zařízení sloužící železničnímu 
provozu včetně provozně-technologického zázemí, plochy sloužící vlečkovému provozu mimo areály, 
stavby, plochy a zařízení pro skladování a deponování, území sloužící k překládání nákladů mezi různými 
druhy dopravy ve vazbě na železniční dopravu. 

• DLD - dopravní letiště 
Hlavní využití: plochy pro provoz letecké dopravy, a to plochy a zařízení sloužící civilnímu letovému provozu.  

• DLS - sportovní letiště 
Hlavní využití: plochy pro provoz letecké dopravy, a to pouze s travnatými vzletovými a přistávacími 
drahami, sloužící civilnímu a sportovnímu letovému provozu.  

• DLV - vojenské letiště 
Hlavní využití: plochy pro provoz letecké dopravy, a to plochy a zařízení sloužící vojenskému letovému provozu.  

• DHM - plochy a zařízení veřejné hromadné dopravy - PID 
Hlavní využití: plochy pro hromadnou dopravu osob, a to stavby a zařízení pro provoz PID, autobusová nádraží.  

• DHP - záchytná parkoviště P+R 
Hlavní využití: parkovací stání a manipulační plochy záchytných parkovišť P+R.  

• DV - plochy a zařízení vodní dopravy 
Hlavní využití: plochy pro přístavy a zařízení vodní dopravy, a to stavby a zařízení pro provoz a údržbu 
přístavů a vodní dopravu. 

4. 2 TI - Technická infrastruktura  
Hlavní využití: 
Plochy pro vodní hospodářství, energetiku, elektronické komunikace a odpadové hospodářství. 
Přípustné využití:  
Nezbytná dopravní infrastruktura, administrativní zařízení, plochy a zařízení pro skladování, služby související 
s funkcí technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, zeleň nelesní, produkce.  
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: lesní porosty, zeleň parková, rekreace přírodní, rekreace sportovní, lázně, veřejné 
vybavení, obytné, smíšené, nadřazená dopravní infrastruktura, orná půda, pěstební. 
Plochy technické infrastruktury (TI) jsou dále ve speciálních výkresech rozčleněny na tyto významově odlišné typy 
ploch dle hlavního využití: 

• TIV - zásobování vodou 
Hlavní využití: plochy pro vodní hospodářství, sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou (vodojemy). 

• TIK - odkanalizování 
Hlavní využití: plochy pro vodní hospodářství, sloužící pro stavby a zařízení pro odkanalizování (čistírny 
odpadních vod, záchytné nádrže). 

• TIT - centrální zásobování teplem 
Hlavní využití: plochy pro energetiku, sloužící pro stavby a zařízení pro centralizované zásobování teplem 
(teplárny, výtopny, kotelny). 

• TIP - zásobování plynem 
Hlavní využití: plochy pro energetiku, sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování plynem (regulační 
stanice plynu, zařízení pro skladování a distribucí plynů). 

• TIE - zásobování elektrickou energií 
Hlavní využití: plochy pro energetiku, sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií 
(transformovny 400/110 kV, 220/110 kV, 110/22 kV). 

• TII - elektronické komunikace 
Hlavní využití: plochy sloužící pro stavby a zařízení elektronických komunikací (telefonní ústředny, vysílací 
zařízení, datová centra). 

• TIS - skládkování odpadů 
Hlavní využití: plochy pro odpadové hospodářství sloužící pro skládkování odpadů (skládky odpadů). 
 

• TIN - nakládání s odpady 
Hlavní využití: plochy pro odpadové hospodářství sloužící pro nakládání s odpady (sběrny odpadů, 
spalovny, zařízení pro energetické využívání odpadů, recyklace odpadů, zařízení pro zpracování a 
využívání odpadů). 

4. 3 PR - Produkce 
Hlavní využití: 
Plochy pro výrobu a služby, skladování a distribuci všeho druhu a další funkce s výrazně negativními dopady na 
kvalitu životního prostředí, zejména výroba průmyslová, zemědělská, stavební i řemeslná, opravárenská a 
údržbářská zařízení a služby, skladování včetně chemikálií, stavební dvory, distribuce zboží, veterinární zařízení, 
zařízení pro celní odbavování, dopravní areály a další rušící funkce. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, dopravní a technická 
infrastruktura.  
Čerpací stanice pohonných hmot, veřejná prostranství.  
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: rekreace přírodní, rekreace sportovní a lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené – to 
vše za podmínky, že neomezí využití pozemků, zejména sousedních, pro funkci produkce.  
Zahradnictví, autovrakoviště. 
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: orná půda, pěstební s výjimkou výše uvedeného. 

4. 4 OP - Orná půda 
Hlavní využití: 
Plochy pro rostlinnou zemědělskou výrobu, zejména orná půda, intenzivní zelinářské a květinářské kultury a 
zařízení a stavby s tím nezbytně související. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace přírodní.  
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: dopravní a technická infrastruktura, pěstební. 
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, produkce.  

4. 5 PS - Pěstební  
Hlavní využití: 
Plochy pro zemědělskou a pěstební činnost s výjimkou orné půdy, zejména sady, zahrady, vinice, zahradnictví, 
zahrádky a zahrádkové osady a zařízení a stavby s tím nezbytně související. 
Přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: vodní plochy a toky, lesní porosty, zeleň nelesní, zeleň parková, rekreace přírodní.  
Podmíněně přípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: dopravní a technická infrastruktura, související s přípustnými funkcemi, stavby a 
zařízení pro provoz a údržbu související s vymezeným funkčním využitím.   
Nepřípustné využití:  
Hlavní využití v plochách: rekreace sportovní, lázně, veřejné vybavení, obytné, smíšené, dopravní a technická 
infrastruktura s výjimkou výše uvedeného, produkce, orná půda.  
Pěstební plochy jsou ve výkresu zeleně rozčleněny na tyto významově odlišné typy ploch dle hlavního využití: 

• PSS - sady 
Hlavní využití: výsadby ovocných dřevin, užitkové a okrasné zahrady. 

• PSZ - zahrady  
Hlavní využití: výsadby okrasných a užitkových rostlin. 

• PSV - vinice  
Hlavní využití: výsadby užitkových rostlin, stavby a zařízení na zpracování a uskladnění plodin 
z předmětných pozemků.          

• PSA - zahradnictví 
Hlavní využití: plochy a stavby pro pěstování okrasných a užitkových rostlin.  

• PSO - zahrádkové osady  
Hlavní využití: plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, včetně zahrádkářských chat a 
klubových zařízení. 
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3.5 Polyfunkčnost území 

Mezi plochami s rozdílným způsobem využití je vzájemný vztah, který v zásadě připouští, aby do ploch s největší 
zátěží bylo možné umístit funkce, které způsobují v území menší zátěž za podmínky, že tím na sousedních 
pozemcích nebude do budoucna znemožněno tzv. hlavní využití vyjádřené kódem plochy s rozdílným způsobem 
využití (funkční plochy). 

a) Při posuzování přípustnosti funkcí v plochách s rozdílným způsobem využití se vychází přiměřeně 
z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  Vždy je nutné přihlédnout k tomu, aby nedošlo při umisťování staveb k omezení  
využití pozemků, zejména sousedních, pro funkce stanovené jako hlavní využití funkční plochy.  

Příklad: Umístění parku v území pro produkci je přípustné, protože park v sousedství ploch pro produkci 
neznamená komplikaci v jejich budoucím využití. Umístění funkce bydlení je přípustné podmíněně, neboť 
v plochách produkce je logické pouze umístění služebních bytů. Umístění rezidenční funkce by mohlo pro 
sousední investory, zamýšlející využití území pro produkci, znamenat komplikace ze strany hygienických 
požadavků na bydlení.  

b) Při umísťování staveb na rozhraní ploch s rozdílným způsobem využití je třeba přihlédnout k tomu, aby 
nedošlo k negativnímu dopadu na území s citlivějším způsobem využití.  

c) Při umísťování dočasných staveb v nezastavitelném území je nutno přihlédnout ke stávající funkčnosti 
území. Dočasně umísťovaná stavba nesmí v žádném případě omezit možnost využití území podle 
územního plánu. 

d) Stávající stavby zkolaudované ke dni účinnosti tohoto plánu, jejichž funkce představuje větší zátěž území 
než funkce stanovená plánem, nebo jsou jinak v rozporu se závaznou částí plánu, lze podmíněně přípustně 
rozšířit oproti stavu ke dni kolaudace, pokud nedojde k negativním dopadům do okolí a nebude omezeno 
hlavní využití funkční plochy stanovené plánem. 

e) Minimální velikost vymezené plochy s rozdílným způsobem využití v ÚP hl. m. Prahy a změnou měněné 
plochy je plocha zpravidla 5 000 m2. V odůvodněných případech se znázorní plocha nad 2 000 m2 . 

f) Funkce veřejné infrastruktury, jejichž plošný průmět je menší než stanovená minimální plocha, se 
znázorňují tzv. podměrečnou značkou.  

g) Funkce, jejichž umístění v rámci jiné funkční plochy je důležité z hlediska zajištění veřejné infrastruktury a 
přesné umístění není územním plánem možné vymezit, se znázorňují tzv. plovoucí značkou. V takovém 
případě musí být pro záměr v území vypracován a stanoveným postupem schválen podrobnější podklad, 
který bude řešit konkrétní umístění a velikost požadované funkce.  

h) Funkce znázorněné plovoucí značkou v nezastavitelném území nesmí být dominantní funkcí v rámci 
vymezené funkční plochy ani nesmí omezit hlavní využití nezastavitelného území.  

i) V zastavitelném území regulace funkčního využití v podzemí odpovídá regulativům pro danou plochu 
s rozdílným využitím. 

j) V nezastavitelném území lze podmíněně umístit podzemní parkingy v plochách, kde je to výslovně uvedeno 
za podmínky, že umísťovaná stavba nesmí v žádném případě omezit možnost využití území podle 
územního plánu. 

k) Leží-li nad terénem několik vrstev ploch nad sebou, je v plánu znázorněna funkce plochy nejvýše položené. 
Pro níže položené plochy platí regulativy logicky odvozené od funkce ploch bezprostředně navazujících.  

Příklad: Plocha, která prochází pod mostní konstrukcí a je součástí celoměstského systému zeleně. 
Vzhledem k vysoké agregaci funkcí a přípustnému umístění funkcí s nižší zátěží do ploch pro funkce s vyšší 
zátěží lze očekávat pokles počtu změn územního plánu a jejich omezení pouze na změny z nezastavitelného 
území na zastavitelné, což by se mělo být zcela výjimečné.4  
 
 
 
 
 

                                                 
2  Viz §55 odst (3) stavebního zákona: Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 4  

3.6 Ochrana bydlení v centru města 

V centrální části města již od r. 1970 dochází na úkor komerčního a administrativního využití neustále 
k nepříznivému úbytku bytů a trvale bydlících obyvatel. Nejvíce je tento trend patrný zejména na území Prahy 1 a 
Prahy 2, jak dokládají následující údaje uvedené v Územně analytických podkladech Prahy. 

 

VÝVOJ POČTU STÁLÝCH OBYVATEL 
Městská část 1991 2001 2007 
Praha 1 42 590 33 825 30 641 
Praha 2 61 873 49 932 47 818 

 
Podobně jako v uvedených městských částech jsou tímto úbytkem postiženy i další lokality na území Dejvic, 
Bubenče, Holešovic, Libně, Karlína, Žižkova, Vinohrad, Nuslí a Smíchova. 
Z uvedených důvodů je v zájmu zachování stávajícího rozsahu funkce bydlení v historickém jádru města jako 
důležité městotvorné funkce stanovena pro území Památkové rezervace v hlavním městě Praze následující 
regulace: 

1. Na území Památkové rezervace v hlavním městě Praze bude zachován stávající rozsah bydlení.  
2. U nových staveb vzniklých po demolicích obytných objektů a objektů s podílem bytových ploch bude 

zachován původní rozsah bytových ploch. 
3. U stavebních úprav a přístaveb obytných domů a objektů s podílem bytových ploch bude zachován 

stávající rozsah bytových ploch. 
4. Na základě územní studie lze odchylku od požadavků stanovených v bodech 2. a 3. tohoto odstavce ve 

výjimečných případech posuzovat jako podmíněně přípustnou ve zvláštním režimu projednávání.  
5  V případě absence územní studie nebo regulačního plánu lze odchylku od požadavků stanovených 

v bodech 2. a 3. tohoto odstavce ve výjimečných případech posuzovat jako podmíněně přípustnou ve 
zvláštním režimu projednávání. 

V hlavním výkresu územního plánu hlavního města Prahy je území ochrany stávajícího rozsahu bydlení totožné 
s vymezeným územím Památkové rezervace v hlavním městě Praze. 

3.7 Hranice ploch 

Hranice ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny zpravidla po hranicích pozemků. Případnou odchylku 
hranic ploch od hranice pozemku menší než 10 m (1,00 mm na výkresu v měřítku 1 : 10 000) lze považovat za 
nepřesnost kresby územního plánu. 
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4. Rozvojový a transformační potenciál, územní rezervy 

4.1  Úvod 

Rozvojový potenciál města je v územním plánu vyjádřen v rozvojových a transformačních plochách, v nichž může 
dojít k umísťování nových funkcí a kde se předpokládá vytváření nových urbánních struktur, ale také v současně 
zastavěném území, všude tam, kde s ohledem na místní podmínky lze předpokládat dotváření existující struktury 
zástavby a její doplňování. Oba jmenované způsoby rozvoje města, tedy dotváření stávající struktury a 
transformace nevhodně využívaných území, jsou preferovány před rozvojem v nezastavěných územích.  
Rozvojový potenciál města je vyjádřen ve výkresu č. 1 Základní členění území. Zahrnuje níže uvedené typy 
území:  
Rozvojová území jsou území, kde je navrženo nové využití v dosud nezastavěném území pro některou z ploch 
s rozdílným využitím podle legendy územního plánu. Představují potenciál pro postupné odstranění deficitů 
jednotlivých funkčních systémů města, dopravní a technické infrastruktury, rekreačních ploch a ploch zeleně pro 
zlepšení podmínek života ve městě.  
Transformační území je území, kde je umožněna změna využití ploch s rozdílným způsobem využití tam, kde 
původní funkce již ztratila význam, nebo zanikla. Převážnou většinu transformačních ploch tvoří tak zvané 
brownfields, bývalé průmyslové, drážní, vojenské a zemědělské plochy. Transformace těchto ploch je v nové 
koncepci města prioritou a má přednost před novou zástavbou na nezastavěných plochách.   
Etapou se rozumí časový posun možné výstavby, většinou vázaný na splnění podmínek nezbytných pro rozvoj 
území. Splnění těchto podmínek je nutné prověřit v rámci územního řízení. 
Územní rezervy jsou zpravidla rozsáhlejší plochy či soubory plochy nadmístního významu, u nichž je úkolem 
územního plánu zajistit, aby jejich dosavadní využití nebylo měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. 

4.2 Variantnost konceptu 

Koncept územního plánu je v rámci řešeného území navržen v základní verzi zohledňující jako rozvojové plochy v 
nezastavěném území zejména ty, které již byly stávajícím územním plánem definovány jako rozvojové, resp. jako 
územní rezervy (princip kontinuity plánu), a doplňuje je některými odůvodněnými rozvojovými plochami včetně 
ploch pro rozvoj rekreace a zeleně. Ve výjimečných případech dochází i k redukci rozvojových ploch a územních 
rezerv stávajícího územního plánu (např. z důvodů demografických prognóz či jako důsledek předpokládaného 
rozšíření hlukového ochranného pásma Letiště Ruzyně apod.). U rozvojových ploch je často uplatněn požadavek 
etapizace z důvodu prioritního zajištění potřebné infrastruktury a postupného naplňování území. 
Koncept územního plánu je v souladu se zadáním řešen s dílčími variantami, které zpravidla reagují na některé 
vnější podněty s cílem podrobit tyto varianty posouzení v rámci projednání konceptu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Významná rozvojová území urbanizovaná 

R/1 Střížkov - centrum  
R/2 Letňany - výstaviště 
R/3 Horní Počernice - východ 
R/4 Klánovice - sever  
R/5 Běchovice  
R/6 Východní město - Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Dubeč (s etapou), Dolní Počernice 
R/7 Petrovice 
R/8 Benice 
R/9 Trojmezí 
R/10 KIZ II 
R/11 Krč - nemocnice 
R/12 Novodvorská 
R/13 Libuš – Kunratická spojka 
R/14 Lipence – západ - v etapě 
R/15 Rekreační areál V. Chuchle – Radotín – Zbraslav 
R/16 Slivenec - s územní rezervou 
R/17 Barrandov – západ - v části s etapou 
R/18 Dívčí hrady - s územní rezervou 
R/19 Západní Město - Chaby, Horka (v etapě), Dvory, Řeporyje, Řeporyje sever  
R/20 Ruzyně – Drnovská 
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R/1  STŘÍŽKOV - CENTRUM 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 9, k. ú. Střížkov 
Lokalita zahrnuje rozvojové plochy v křižovatce ulic Vysočanská, Lovosická a Teplická při vstupu do sídliště 
Prosek z křižovatky Liberecká, včetně severní části centrálního Parku přátelství.  
Plocha celého území je přibližně 24 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území severního centra sídliště Prosek, ukončující Park přátelství. V jihovýchodním kvadrantu křižovatky 
Liberecká - Vysočanská nově otevřená stanice metra Střížkov s architektonicky výrazným vestibulem. 
V severovýchodním kvadrantu křižovatky výšková budova domova sester, v severozápadním kvadrantu 
parkoviště. 
V Územně analytických podkladech je lokalita zařazena mezi oblasti se společensky významnými aktivitami 
s nedokončenou koncepcí 7/6. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační síť území tvoří ul. Vysočanská napojená na ul. Libereckou v mimoúrovňové křižovatce 
v západním sousedství předmětného území. Ulici Vysočanskou doplňují významné obslužné komunikace Proseka 
– ulice Lovosická a Teplická. 
Obsluha území veřejnou dopravou je zajišťována trasou C metra se stanicí Střížkov, doplňují ji autobusové linky 
MHD (PID).  

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby a je částečně odvodněno stokovou sítí. 
Jedná se o malé povodí, kde se nevyskytují žádné vodní toky. 

Příroda a krajina 
Území s porosty zeleně převážně průměrné kvality. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Území s  dobrými rozptylovými podmínkami a vcelku dobrou kvalitou ovzduší. Pouze podél liniového zdroje 
komunikace Liberecká a při křížení s Kbelskou a Vysočanskou dosahují průměrné roční koncentrace NO2 a PM10 
hranice hygienického limitu. 
Nadlimitní hlukové zatížení automobilovou dopravou s výraznějším územním přesahem podél komunikací 
Liberecká, Kbelská, Vysočanská a komunikací Střelničná a Ďáblická (navíc s tramvajovou tratí). 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Centrální prostor sídliště se stanicí metra, v návaznosti na rozsáhlý park s dobrou dopravní dostupností. Měřítko 
sídliště Prosek umožňuje výstavbu výškových staveb. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo speciální dráhy (metra). 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se vztahuje na 
ul. Libereckou, Vysočanskou a Lovosickou.  
Územím prochází od severu k jihu Střížkovský kanalizační sběrač. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 
Tepelný napáječ pro sídliště Prosek a jeho tepelné odbočky. 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Kompoziční ukončení Prosecké pláně výškovou dominantou, dotvoření vstupu do sídliště z Liberecké ulice 
v návaznosti na objekt domova sester a hotel DUO, vytvoření centrálního prostoru - veřejného prostranství ve 
vazbě na stanici metra a Park přátelství. Návrh parkoviště P+R.  

Urbanistická koncepce 
Celé území bude řešeno komplexně jako ukončení velkorysé kompozice sídliště Prosek.  
Umístění výškové dominanty severně od Lovosické bude koordinováno se zástavbou komerčního centra v jižní 
poloze. 
Prostor v návaznosti na stanici metra bude řešen tak, aby vzniklo dostatečně dimenzované veřejné prostranství se 
zelení a s přímými vazbami do stávajícího sídliště, tomu bude podřízen návrh obchodně komerčního centra. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
smíšené – SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní – ZN 
zeleň parková – ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní – K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 – do 5. NP 
výškové pásmo 3 – do 8. NP 
výškové pásmo 4 – do 14. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 – 20 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací ve spádovém území bude ul. Liberecká, která tvoří součást Prosecké 
radiály propojující Pražský okruh u Březiněvsi s Městským okruhem u Pelc-Tyrolky. Z hlediska veřejné dopravy 
zůstane nejvýznamnější trasa C metra zajišťující rychlé, kvalitní a kapacitní spojení území s centrem Prahy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikačního systému budou tvořit ul. Vysočanská, Lovosická a Teplická. Na Proseckou radiálu 
(ul. Libereckou) bude komunikační systém území napojen v mimoúrovňové křižovatce u Střížkova.  
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude prioritně zajišťována trasou C metra se stanicí Střížkov, doplňkově též 
autobusovou MHD (PID). 
Doprava v klidu 
U stanice metra Střížkov se počítá se záchytným parkingem P+R, nároky nových funkcí v území na dopravu 
v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.  
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu vhodnými úpravami veřejných 
prostorů a komunikační sítě ve spádové oblasti. 
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Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Monofunkční plochy zeleně budou součástí celoměstského systému zeleně. Zpevněné parkoviště v jižní části 
území bude nahrazeno zelení městskou. 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Možnosti rozvoje jsou významně limitovány především hlukovými poměry, podél Liberecké i kvalitou ovzduší.  
Hluk 
U citlivých funkcí je zde podmíněno zpracováním podrobných hlukových studií s návrhem protihlukových opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
6/DP – Praha 9 – P + R Střížkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/2  LETŇANY - VÝSTAVIŠTĚ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 9, 18 a 19, k. ú. Letňany, Kbely, Vysočany 
Lokalita je vymezena ulicemi Kbelskou, Beranových, prozatímním areálem Pražského výstavního areálu, jižní 
hranicí sportovního letiště Letňany, areálem leteckých opraven ve Kbelích, kasárnami, ulicí Mladoboleslavskou a 
severozápadní hranicí letiště Kbely. 
Plocha celého území je přibližně 135 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v severovýchodním segmentu města, na rozhraní kompaktně zastavěných oblastí Prahy 9 a 8 a 
svébytných městských částí, Prahou 18 a 19. 
Území tvoří převážně nezastavěná, zemědělská krajina, v níž dominuje stavba stanice metra a dopravního 
terminálu. V území jsou ostrovy výrobního areálu továrny Knauf, transformačního území Aeroklubu Letňany.  
Dopravní vztah s centrem města je zprostředkován prodlouženou trasou metra C. 
V územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená mezi oblasti se společensky významnými aktivitami a 
nedokončenou koncepcí 7/5 a mezi plochy s potenciálním rozvojem zástavby – PR 2.  Obsahuje též transformační území T 30.  
V Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy je vymezená plocha zařazená mezi specifické oblasti, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. Prahy a kde se střetávají funkce z oblastí osvěty, kultury, 
rekreace a sportu a společenské funkce; jmenovitě se jedná o specifickou oblast SO/2.  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační kostru území tvoří ulice Kbelská, Mladoboleslavská, nové komunikační propojení 
Tupolevova - Mladoboleslavská a komunikace u koncové stanice metra trasy C Letňany. Obsluha území veřejnou 
dopravou je zajištěna trasou C metra se stanicí Letňany a autobusovými linkami MHD (PID). U koncové stanice 
metra Letňany je nový významný terminál veřejné dopravy zahrnující nové autobusové nádraží a záchytný parking 
P+R. V navazujícím území je letiště Letňany. 

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány sítě technické infrastruktury v omezeném rozsahu pro napojení stávajících objektů. 
Území je bez kanalizace ve správě PVS. 
Území se nachází v povodí Mratínského a Vinořského potoka. Realizované rozvoje po roce1989 způsobují při významných 
dešťových událostech zpětné vzdutí Mratínského potoka v nekapacitním korytě toku V Topolech a tím i  záplavy zejména v 
lokalitě Na Blatech a v obcích za hranicí Prahy. Toto území spadá do oblastí citlivých na podíl zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Území kde dominantní zastoupení má orná půda a to se zanedbatelným podílem doprovodné a rozptýlené zeleně. 
Vegetace v zástavbě má převážně průmětnou kvalitu. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území. Roční koncentrace PM 10 prakticky v celém rozsahu lokality na hranici limitu. 
Zdroje hluku na obvodu řešeného území, nadlimitní zatížení komunikace Mladoboleslavská, Kbelská a 
Beranových. Hluk z leteckého provozu, sportovního letiště Letňany a vojenského letiště Kbely. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Výborná obsluha území veřejnou dopravou - metro – trasa C s koncovou stanicí Letňany. Oblast se společensky 
významnými aktivitami a potenciálem rozvoje. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Výšková ochranná pásma letiště Letňany a letiště Kbely. 
Národní přírodní památka Letiště Letňany (a její ochranné pásmo), která je součástí evropsky významné lokality 
Natura 2000. 
Ochranné pásmo speciální dráhy (metra). 
Ochranná pásma letišť a leteckých zařízení. 
Silniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č.13/1997 Sb. v platné znění. 
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Trasa vysokorychlostní tratě.   
Staroboleslavská poutní cesta. 
Územím procházejí nadřazené inženýrské sítě: VTL plynovod 200, 150. 
Hlavní tepelný napáječ 2xDN 1200 podél ul. Kbelské a TN podél ul. Mladoboleslavské. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Jádrem území je dlouhodobá rezerva města pro založení pražského výstavního areálu na mezinárodní úrovni a 
rozvoj málo využitých ploch na jižním okraji letiště Letňany, které v rozvojové oblasti Letňany – Výstaviště tvoří 
podoblast transformačního charakteru. Hlavním cílem řešení je navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám výstaviště ve městě, ve vztahu k stávajícímu letišti a národní 
přírodní památce Letiště Letňany. Vyřešit dopravní obsluhu území při preferování dopravy hromadné a navrhnout 
regulaci rozvoje zástavby v území mezi letištěm a okrajem Kbel.  

Urbanistická koncepce 
Navržená koncepce umožňuje vybudování výstavního areálu mezinárodní úrovně včetně všech doprovodných 
funkcí a ploch pro parkování. Plocha areálu Knauf je ponechána jako rezerva pro potřeby rozvoje výstaviště. 
Obsluhu veřejnou hromadnou dopravou bude zajišťovat stanice metra a dopravní terminál. Území navazující na 
zastavěnou část Kbel bude věnováno funkcím obytným, umožňující umístění základní občanské vybavenosti. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
obytné – OB  
smíšené - SM  
Plochy nezastavitelné  
zeleň nelesní – ZN  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K   
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 10 – 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi ve spádovém území budou v budoucnu ul. Kbelská, Vysočanská 
radiála, ul. Mladoboleslavská a nové komunikační propojení ul. Kbelské s Pražským (silničním) okruhem podél 
severního okraje letiště Letňany. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude na jihozápadě napojen na ul. Kbelskou v mimoúrovňových křižovatkách 
Kbelská-Beranových a Kbelská-Mladoboleslavská. Systém komunikací v území bude vytvářet ul. 
Mladoboleslavská, komunikační propojení Mladoboleslavská - Tupolevova, nové komunikační propojení mezi ul. 
Kbelskou a severovýchodní částí Pražského okruhu (podél severního okraje letiště Letňany). 
Městská hromadná doprava 
Základním prvkem obsluhy území veřejnou dopravou bude metro – trasa C s koncovou stanicí Letňany, u které je 
stabilizován významný přestupní terminál na autobusové spoje MHD (PID), další vybrané spoje do regionu a 
záchytný parking systému P+R. 
Doprava v klidu 
U koncové stanice metra je objekt záchytného parkingu P+R, další nároky navržených funkcí v území budou 
řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Letecká doprava 
Území bude ovlivněno leteckým provozem okolních letišť. 

Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy s vazbou na koncovou stanici metra Letňany odkud se 
počítá s cyklistickými trasami do spádového území i do regionu. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
S ohledem na vyčerpání kapacity Mratínského a Vinařského potoka a na problémy, které tyto toky způsobují na 
území města a za hranicí Prahy již v současnosti, je nezbytné odtok dešťových vod z území důsledně 
v rozvojových plochách retenovat a retardovat, včetně realizace veřejně prospěšných opatření v oblastech 
citlivých na podíl zpevněných ploch. Pro efektivní využití prostředků na tato opatření doporučujeme 
vodohospodářskou studii všech rozvojů v povodí Labe. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Území s vysokou absencí zeleně je nutné doplnit o parkové plochy a liniová propojení městského až přírodně 
krajinářského typu. V této lokalitě je nutné pamatovat také na celoměstský systém zeleně. 
ÚSES 
Do území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Hluk 
Imisní zatížení ani hluk z automobilového a leteckého provozu nelimitují významně vlastní funkční využití území.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
224/DZ  - VRT Praha - Drážďany 
22/DK - Letňany - páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie s výjimkou východní části území, určené pro rozvoj obytné funkce. 
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R/3  HORNÍ POČERNICE - VÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 20, k. ú. Horní Počernice 
Lokalita je vymezena ze severu Jirenským potokem a železniční tratí, ze západu ulicemi Bártlova, U Županských a 
Bořetická, K Berance a ulicí Ve Žlíbku, z jihu dálnicí D11 (Olomoucká) a z východu západní hranicí areálu KARAT. 
Plocha celého území je přibližně 185 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při východní hranici Prahy, navazuje na východní a jihovýchodní okraj Horních Počernic. 
Převážně nezastavěná, zemědělská krajina, v křížení ulic Bořetická a K Odpočinku hřbitov, doplněný plochou zeleně. 
Dopravní vztah s centrem města zprostředkovaný dálnicí D11 s navrhovanou křižovatkou Beranka. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační systém území je tvořen dálnicí D11, ul. Náchodskou, na kterou do regionu navazuje silnice 
II/611. Západní okraj území zčásti vymezuje ul. Ve Žlíbku propojující Horní Počernice s Běchovicemi. Na severním 
okraji území mezi významnější komunikace lze zařadit komunikaci propojující Horní Počernice a Zeleneč. Územím 
vedou trasy autobusových linek PID. 
V severní části území je železniční trať Praha - Lysá nad Labem.  

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány sítě pouze pro napojení stávajících objektů, kanalizace není vybudována. 
Rozvojové území se nachází na rozvodnici mezi povodím Jírenského a Svépravického potoka. 

Příroda a krajina 
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území, s minimálním podílem doprovodné a rozptýlené zeleně 
v území. V zástavbě se nachází vegetace průměrné až nadprůměrné kvality. 
V území nejsou žádné stávající prvky ÚSES vyjma malé části lokálního biocentra L2/67 a zbytků porostů 
v interakčním prvku na Jirenském potoce. 

Životní prostředí 
Území s velmi dobrými rozptylovými podmínkami a celkovou dobrou kvalitou ovzduší. Pouze lokálně, v okolí 
čerpacích stanic na dálnici D11, jsou průměrné roční koncentrace PM10 na hranici hygienického limitu. 
Nadlimitní hlukové zatížení podél dálnice D11, R10, II/611 a komunikace Náchodská, v severní části území 
zdrojem hluku železniční trať Praha - Lysá nad Labem.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlá, dosud volná a ucelená plocha v návaznosti na stávající zástavbu a rozvojové plochy severně ulice 
K Berance. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, vztahuje se na dálnici D11, ul. 
Náchodskou a Ve Žlíbku mimo souvisle zastavěné území.  
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Lysá nad Labem). 
Územím procházejí nadřazené „káranské řady“ 2 x DN 1100, nutno respektovat i s ochrannými pásmy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Ve východní části řešeného území založit obytnou čtvrt s nezbytnou občanskou vybaveností (škola), 
na severovýchodě navázat areálem přírodní rekreace (s přesahem do mimopražského území - ve spolupráci s 
obcí Zeleneč). 
Navrhnout řešení území jižně ulice Beranka (dle ÚPnSÚ HMP ve výhledu), v jižní části upřesnit napojení na 
nadřazený komunikační systém do MÚK Beranka. 
Navrhovaný rozvoj východní části území, požadovaný MČ Horní Počernice, je předmětem změny Z 1405/06, 
v ZUR není tato rozvojová oblast vymezena. 

Urbanistická koncepce 
Jádrem rozvojového území ve východní části je prostor nového náměstí při ul. Náchodské, od kterého se odvíjí 
severním i jižním směrem vnitřní prostorová osa charakteru zklidněného parkového pásu. Kolem něj se 
koncentruje nová obytná struktura s nízkopodlažní bytovou zástavbou a viladomy v zeleni. Ve střední části (na 
městských pozemcích) je navrhován areál základní a mateřské školy. Po obvodu je uvažováno s výstavbou 
rodinných domů. Vybavenost je soustředěna při vstupech do území ve funkčních plochách SM a v oblasti kolem 
Náchodské.  
Území jižně ulice K Berance bude řešeno v severní části jako obytné s částečným omezením plochy VV, v jižní 
části podél komunikace paralelní s dálnicí D11 je navrhována nebytová funkce SM. Nezbytné je stabilizovat 
komunikaci, umožňující průjezd autobusů obytným územím. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné – OB 
smíšené – SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky – VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní – ZN 
zeleň parková – ZP 
pěstební - PS  
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní – K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 – do 3. NP 
výškové pásmo 2 – do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 – 40 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací zůstane do výhledu dálnice D11, silnice II/611 bude odkloněna do mimoúrovňové křižovatky 
s dálnicí D11 v lokalitě Beranka. Do této křižovatky bude v budoucnu rovněž napojeno komunikační spojení do Klánovic. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační síť území bude tvořit dálnice D11 s novou mimoúrovňovou křižovatkou v lokalitě Beranka, do 
které bude zaústěna odkloněná trasa silnice II/611 a s dálnicí D11 paralelní komunikace propojující předmětnou 
křižovatku s ul. Ve Žlíbku, která vede v severojižním směru na západním okraji území. Ulice Náchodská bude 
napojena na odkloněnou trasu silnice II/611 stykovou úrovňovou křižovatkou jako vedlejší komunikace. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy ve vazbě na cyklotrasy celoměstského významu 
s přesahem do přilehlé části regionu. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Jedná se o území, které je citlivé na podíl zpevněných ploch, takže bude nezbytné navrhované rozvoje posoudit 
vodohospodářskou studií  
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Příroda a krajina 
Zeleň 
Vegetaci nadprůměrné kvality je nutno zachovat a chránit. V území je nutné vymezit i průběh celoměstského 
systému zeleně. 
ÚSES 
V území je navržen lokální biokoridor L4/261 a na něm dvě lokální biocentra. Na Jirenském potoce se nachází 
zatím převážně nefunkční interakční prvek I6/337. 

Životní prostředí 
Rozmístění citlivých funkcí musí vycházet z podrobných hlukových studií. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
59/DK – Horní Počernice - komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice 
60/DK - Horní Počernice - MÚK D11 -  komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice 
62/DK – Horní Počernice - komunikace jihovýchodního rozvojového území Horních Počernic, souběžná s dálnicí 
D11 
204/DK - Přeložka silnice II/611 ve vazbě na D11 u Horních Počernic 
215/DK - Komunikační propojení Ve Žlíbku - K Berance - k MÚK na D11 
216/DK - Rekonstrukce komunikace Bořetická 
38/VS – Horní Počernice – střední škola, základní škola, mateřská škola 
209/VS – Horní Počernice – základní školská vybavenost - východ  
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky 
Podmínkou realizace je změna uspořádání části vybrané komunikační sítě, která umožní převedení tranzitní 
dopravy z regionu: ze silnice II/611 na nadřazený komunikační systém - odklon silnice II/611 (Praha - Poděbrady) 
do nové trasy směrem na jih s napojením do navržené úplné mimoúrovňové křižovatky (MÚK) s dálnicí D11 v 
lokalitě Beranka.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/4  KLÁNOVICE - SEVER  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 20, Praha Klánovice, k. ú. Horní Počernice, Klánovice 
Území ve východním okraji Prahy, zahrnující severní okraj Klánovic a nové rozvojové plochy přiléhající západně ke stávající 
zástavbě Klánovic v k.ú. Horních Počernic. (Rozvojové území přesahuje za hranici hl. m. Prahy do k.ú. obce Šestajovice.) 
Plocha celého území je přibližně 80 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
V západní části nezastavěná zemědělská krajina, na severu přestavbová chatová oblast a živelná neukončená 
výstavba rodinných domů, přecházející do mimopražského území Šestajovic. 
Napojení na dálnici D11 prostřednictvím navrhované Klánovické spojky, zaústěné do křižovatky Beranka. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura v širším spádovém území je zastoupena především dálnicí D11 (Praha - Hradec Králové, 
do předmětného území zasahující pouze úseky komunikací sloužících k obsluze funkcí v území. 

Technická infrastruktura 
V území jsou distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby, kanalizace není vybudována. 
Území se nachází v povodí Blatovského a Šestajovického potoka s nepropustnými půdami a vysokou hladinou spodní vody. 

Příroda a krajina 
Mimo zástavbu je území zemědělskou krajinou s výrazným deficitem zeleně. 
V západní části území se ve vazbě na vodní tok nachází lokální biokoridor L4/259. Vzhledem k nedostatečné šíři 
porostů a absenci severního pokračování není plně funkční. 

Životní prostředí 
Velmi dobře provětrávané území s celkovou dobrou kvalitou ovzduší. Imisní zátěž podél liniových zdrojů, dálnice 
D11 Praha - Hradec Králové a komunikace Slavětínská, Revoluční (s podílem MHD).  
Nadlimitní hluková zátěž v okolí D11 a podél komunikace Slavětínská. 
Existuje stará zátěž skládka Beranka (ukončená). 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Dobré přírodní zázemí (Klánovický les, přírodní park Klánovice – Čihadla), návaznost na kvalitní obytnou zástavbu 
Klánovic. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Celá severovýchodní část území se nachází v přírodním parku Klánovice – Čihadla. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Koordinace záměrů hl. m. Prahy s obcí Šestajovice a společné řešení problémů, zejména stabilizace trasy 
Klánovické spojky, která je nezbytná pro rozvoj území.  

Urbanistická koncepce 
Rozvojové území bude řešeno ve vazbě na stávající charakter Klánovic s odpovídající strukturou zástavby (rodinné domy 
na velkých pozemcích s vysokým podílem zeleně) i dostatečně dimenzovanými uličními prostory se stromořadím. Lokalita 
Hornopočernická zahrnuje územní rezervu pro základní školskou vybavenost (VV) i pro sportovní a rekreační plochy (RP). 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné – OB 
smíšené – SM 
dopravní - komunikace - DK 
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Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní – ZN 
zeleň parková – ZP 
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 40 – 60 %  

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací v širším spádovém území zůstane dálnice D11 (Praha-Hradec Králové). 
Komunikační systém území bude doplněn o tzv. Klánovickou spojku, propojující navrženou novou mimoúrovňovou 
křižovatku na dálnici D11 v lokalitě Beranka s Klánovicemi a Šestajovicemi v trase u hranic hlavního města.  
Rozvojové území bude tedy na dálnici D11 v budoucnu napojeno prostřednictvím zmíněné navrhované Klánovické 
spojky, zaústěné do křižovatky Beranka. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikací rozvojového území bude tzv. Klánovická spojka, na kterou bude napojen systém obslužných 
a zklidněných komunikací pro navrhovanou zástavbu.  
Městská hromadná doprava 
Plošnou obsluhu území veřejnou dopravou budou zajišťovat autobusové linky MHD (PID). 
Železniční doprava 
Ve spádovém území se navrhuje vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha – Brno - Vídeň. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy ve vazbě na cyklotrasy celoměstského významu 
v širším spádovém území. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Odtok povrchových dešťových vod z území důsledně retenovat a retardovat, aby nedocházelo k lokálním 
záplavám v již urbanizovaných lokalitách.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
V zástavbě by měl být vysoký podíl zeleně, a to jak v podobě linií v uličních prostorech, tak i u individuální obytné 
zástavby v podobě velkých zahrad. 
ÚSES 
V území je potvrzen lokální biokoridor L4/259 na vodním toku a navrženo jeho pokračování severním směrem. 

Životní prostředí 
Hluk 
Výhledové zintenzivnění provozu na D11 bude vyžadovat návrh protihlukových opatření. 
Funkční využití podél nově navrhované spojnice Klánovic a Šestajovic s nadlimitní hlukovou zátěží bude omezeno 
možnostmi účinných protihlukových opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
208/VS - Horní Počernice - základní a mateřská škola - Klánovice SZ 
59/DK – Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky 
Podmínkou rozvoje je realizace Klánovické spojky s napojením na dálnici D11 v mimoúrovňové křižovatce 
Beranka. 

R/5  BĚCHOVICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Běchovice, Dolní Počernice, k. ú. Běchovice, Dolní Počernice 
Území je vymezeno ze severu Xaverovským hájem, z východu ulicí Mladých Běchovic, z jihu přírodními plochami 
a obytným územím Vinice, ze západu stávající zástavbou Dolních Počernic. 
Plocha celého území je přibližně 67 ha.  

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha ve východní části Prahy, za hranicí kompaktního města. Jedná se o areál bývalých výzkumných ústavů, na 
který navazuje západním směrem nezastavěná zemědělská krajina, rozdělená ve směru S - J Pražským okruhem. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území je ulice Mladých Běchovic propojující Běchovice s Horními 
Počernicemi, na kterou je napojena přístupová komunikace ke stávajícím areálům – ul. Podnikatelská. Obsluha 
území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 

Technická infrastruktura 
V areálu bývalých výzkumných ústavů je realizovaný areálový rozvod vody.V území jsou vybudovány v omezené 
míře elektrické sítě pouze pro stávající objekty. 

Příroda a krajina 
Území s průměrnými až nadprůměrnými plochami zeleně i solitérně rostoucími stromy.  
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Východní a severní hranice je podle Zásad územního rozvoje v kontaktu 
s nadregionálním biocentrem N/1. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s celkovou dobrou kvalitou ovzduší. Zhoršené imisní poměry pouze v okolí Pražského 
okruhu. 
Nadlimitní hlukové zatížení podél Pražského okruhu a komunikace Mladých Běchovic. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlé plochy ve vlastnictví hl. m. Prahy. 
V případě napojení na nadřazenou komunikační síť dobrá dopravní obslužnost. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, které se vztahuje na ulici 
Mladých Běchovic. 
Územím probíhá nadzemní vedení 220 kV a 110 kV, bude vybudováno nadzemní vedení 110 kV. 
Západní část náleží do přírodního parku Klánovice – Čihadla, zbytek území s ním sousedí. Na severu sem 
okrajově zasahuje ochranné pásmo přírodního parku Klánovice – Čihadla. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Při transformaci areálu VÚ akceptovat současné funkční využití bez zásadních změn 
Stávající plochy vzrostlé zeleně ve východní části území nezastavovat, budou kultivovány a využity pro přírodní a 
rekreační funkce při zohlednění požadavků, vyplývajících z chráněných přírodních ploch, systému zeleně a ÚSES. 
Volné plochy ve východní části území využít pro funkci zeleně.  

Urbanistická koncepce 
Územní plán vymezoval výzkumné ústavy Běchovice jako součást velkého rozvojového území s předpokládaným 
využitím pro výstavbu technologického parku. Změnou vlastnických vztahů však tento původní záměr pozbyl reálnosti.  
Možnost rozvoje území je nyní podmíněna realizací mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu. Základní 
varianta realizaci této křižovatky nepředpokládá, navrhuje proto pouze transformaci stávajícího areálu 
výzkumných ústavů bez možnosti dalšího rozvoje na dosud nezastavěných plochách.  
Stávající plochy vzrostlé zeleně jsou ponechány ve funkci ZN. 
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Na volných plochách ve vlastnictví města západně areálu výzkumných ústavů je navrhováno zalesnění (viz 
rozvojové území zeleně Z7 - Vinice). 
S ohledem na omezené dopravní možnosti (podjezd ulice Národních hrdinů pod železniční tratí) jsou oproti US 
Dolní Počernice sever omezeny také rozvojové plochy ve východní části Dolních Počernic. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené – SM 
dopravní - komunikace - DK 
technická infrastruktura – TI 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní – ZN 
rekreace přírodní – RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní – K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 – do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 – 30% 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Vztahy k okolnímu území bude zajišťovat i ve výhledu ul. Mladých Běchovic umožňující propojení Horních 
Počernic a Běchovicemi, jižním směrem pak napojení na ul. Českobrodskou.  
Jižně od řešeného území je do výhledu respektována železniční trať Praha - Kolín, do žst. Praha - Běchovice 
bude v budoucnu zaústěna od severovýchodu vysokorychlostní železniční trať Praha – Brno - Vídeň. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikací území zůstane ul. Mladých Běchovic, na kterou bude napojen systém obslužných 
komunikací pro obsluhu funkcí v území. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k výraznějšímu uplatnění cyklistické a pěší dopravy.¨ 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Hodnotné vzrostlé stromy a plochy s kvalitní vegetací je nutné zachovat a chránit. Územím musí být zajištěn 
průchod celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
Do východní části území okrajově zasahuje nadregionální biocentrum N1/1. Jeho hranice byla mírně upravena 
tak, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami. 

Životní prostředí 
Hluk 
Základní verze možného rozvoje je navržena v rámci území hlukově i imisně významně nezatíženého. 
Odpady 
V areálu by bylo vhodné vymezit plochu pro umístění sběrného dvora. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
18/TE Běchovice – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy. 

23/TE Běchovice – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice – TR Benešov 
všechny prvky ÚSES v území. 

VARIANTA 
NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Založit páteřní komunikaci s napojením na nadřazený komunikační systém. 
Rozsáhlé plochy ve vlastnictví města využít pro významné městské funkce. Při transformaci areálu akceptovat 
současné funkční využití s možností kvalitativní proměny ve vazbě na nové rozvojové plochy. 
Stávající plochy vzrostlé zeleně ve východní části území nezastavovat, budou kultivovány a využity pro přírodní a 
rekreační funkce při zohlednění požadavků, vyplývajících z chráněných přírodních ploch, systému zeleně a ÚSES. 

Urbanistická koncepce 
Rozvoj západní části území je umožněn realizaci mimoúrovňové křižovatky. 
Na volných plochách mezi areálem výzkumných ústavů a Pražským okruhem je možnost vzniku podnikatelského 
parku včetně podílu bydlení.  
Území západně od Pražského okruhu umožňuje umístění celoměstsky významné funkce bez velkého nároku na 
blízkost centra (velký sportovní areál, vysokoškolský kampus s možností napojení na podnikatelský park apod.). 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné – OB 
smíšené – SM 
dopravní - komunikace - DK 
technická infrastruktura – TI 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní – ZN 
zeleň parková – ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní – K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 – do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 – 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Na západě bude území napojeno novou mimoúrovňovou křižovatkou na Pražský okruh. V západovýchodním 
směru se počítá s novou komunikací propojující území od mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu s ulicí 
Mladých Běchovic.  
Jižně od řešeného území je do výhledu respektována železniční trať Praha - Kolín, do železniční stanice Praha - 
Běchovice bude v budoucnu zaústěna od severovýchodu vysokorychlostní železniční trať Praha – Brno - Vídeň. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikaci území bude tvořit nová západovýchodní komunikace propojující ulici Mladých Běchovic 
s novou křižovatkou na Pražském okruhu, na kterou bude napojen systém obslužných komunikací pro obsluhu 
funkcí v území. Význam a funkce ulice Mladých Běchovic zůstane v území zachována. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k výraznějšímu uplatnění cyklistické a pěší dopravy. 
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Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Hodnotné vzrostlé stromy a plochy s kvalitní vegetací je nutné zachovat a chránit. Územím musí být zajištěn 
průchod celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
Do východní části území okrajově zasahuje nadregionální biocentrum N1/1. Jeho hranice byla mírně upravena 
tak, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Variantní rozvoj navrhovaný západně od Pražského okruhu je třeba účinně odclonit proti hluku i imisnímu zatížení 
z intenzivní automobilové dopravy.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
18/TE/Běchovice – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy. 
23/TE Běchovice – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice – TR Benešov 
všechny prvky ÚSES v území. 
Křižovatka na Pražském okruhu. 

Podmínky 
Podmínkou rozvoje území dle varianty je napojení území na nadřazenou komunikační síť, což předpokládá 
vybudování nové křižovatky na Pražském okruhu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/6  VÝCHODNÍ MĚSTO (OBSAHUJE E/2) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 14 a 15, Praha Štěrboholy, Dubeč a Dolní Měcholupy, k. ú. Dolní Počernice,  
Štěrboholy, Dubeč a Dolní Měcholupy 
Území je zhruba vymezeno hranicemi současné existující zástavby jmenovaných městských  
částí a Štěrboholskou spojkou.   
Plocha celého území je přibližně 287 ha. 
Plocha území řešeného v etapě je přibližně 84 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

URBANISMUS A ŠIRŠÍ VZTAHY 
Poloha při jihovýchodní hranici kompaktního města v převážně volné příměstské krajině mezi současnou 
okrajovou zástavbou jednotlivých městských částí, bez přímých urbanistických vazeb. Celkově neurbanizované 
území se započatou výstavbou nové obytné skupiny na severozápadě území v kontaktu se Štěrboholy. V oblasti 
Slatin existuje rozsáhlá zahrádkářská kolonie, nekoncepčně a nekontrolovatelně  postupně se transformující na 
rodinné bydlení. 
V Zásadách územního rozvoje je území zařazeno mezi rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území  R1. 

Dopravní infrastruktura 
Základ komunikačního systému území tvoří na severu území Štěrboholská radiála představující významný prvek 
celoměstského dopravního systému. Tato komunikace je v současné době součástí nejvýznamnějšího západovýchodního 
spojení v Praze mezi zrealizovanými úseky Pražského okruhu na západě a východě hlavního města. K významným 
komunikacím území dále patří ulice Kutnohorská, propojující ve vazbě na ulici Přátelství oblast Říčan, Kolovrat, Uhříněvsi 
a Dolních Měcholup s dalšími částmi Prahy ve východním sektoru města. Ostatní komunikace v území slouží k obsluze 
stávající zástavby. Na nadřazený celoměstský komunikační systém je území napojeno v mimoúrovňových křižovatkách na 
Štěrboholské radiále u Štěrbohol. 
Plošnou obsluhu zástavby v předmětném území veřejnou dopravou zajišťují autobusové linky MHD, z nichž 
většina umožňuje přestup na systém metra u stanice Depo Hostivař. 

Technická infrastruktura 
V území jsou v omezeném rozsahu vybudovány pouze elektrické sítě pro stávající zástavbu. 
Územím protéká Hostavický potok s bezejmennými přítoky. V území leží vodní nádrž Slatina a čtyři další menší 
vodní plochy.  

Příroda a krajina 
Pozůstatek zemědělské krajiny s nevýrazným zastoupením dřevin v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Oba potoky, Štěrboholský i Hostavický, nemají dostatečný vegetační 
doprovod. 

Životní prostředí 
Dle mapy bonity klimatu 2008 se jedná o území s přijatelnou až zhoršenou bonitou klimatu. V důsledku 
intenzivního automobilového provozu na komunikacích Kutnohorská a Štěrboholská spojka je v okolí těchto 
komunikací nadlimitní hlukové zatížení, z hlediska čistoty ovzduší jsou podél těchto komunikací překračovány 
imisní limity NO2 a PM10. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlá územní rezerva dlouhodobě připravovaná pro výstavbu významné městské čtvrti. Poměrně ucelený, 
morfologicky zajímavý a svébytný prostor se značným rozvojovým potenciálem.  Kontakt s významnými komplexy 
zeleně v bezprostředním okolí.  
Relativně dobrá dopravní obsluha území. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Územím procházejí nadřazené sítě technické infrastruktury: vodovodní řad DN 800, s  ochranným pásmem dle 
zákona 274/2001 Sb. 
- kanalizační sběrač G6 
- nadzemní vedení 110 kV s ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb. 
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- tepelný napáječ pro obytný soubor Štěrboholy-Dolní Měcholupy 
- páteřní radioreléové trasy 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se vztahuje na 
Štěrboholskou radiálu, ulici Kutnohorskou a Ústřední mimo současně zastavěné území. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území bylo vždy chápáno jako potenciálně rozvojové se značnou výhledovou kapacitou. Cílem návrhu řešení je 
jednak arondace stávající zástavby dotčených městských částí, ale zejména iniciace vzniku nového sídelního 
útvaru v dílčích etapách výstavby při zahrnutí bezprostředně navazujících celků územních rezerv. Navrženo je 
vytvoření plnohodnotné městské čtvrti s převažující funkcí bydlení, včetně potřebné vybavenosti a pracovních 
příležitostí. Na toto území byla zpracována ověřovací studie. 

Urbanistická koncepce 
Navržená koncepce zástavby vychází jednak z celkové modelace terénu, ale i z dopravní dostupnosti a vlastních 
možností obsluhy území. Principiálně je území členěno na nezastavitelnou centrální přírodní oblast s ústředním 
motivem vodních ploch a na prstenec zastavitelných skupin různého charakteru a určení. Hierarchizace území 
vychází z možnosti vyšší koncentrace zástavby v severním pásu, obepínajícím hlavní dopravní osu a postupnému 
snižování hustot směrem k přírodní a rekreační oblasti zeleně. Vnitřní kompozice je založena na pravoúhlém 
uspořádání s jasným stanovením veřejných a privátních prostor, umožňujícím snadno členit celky na dílčí části a 
etapy. Předpokládána je soudobá podoba zástavby, vztahující se k tradiční formě kompaktního města, s 
kombinací bloků a solitérů uvnitř vymezeného uličního rastru, s doplněním o méně intenzivní výstavbu na okrajích 
a směrem k volné zeleni. Výška objektů bude strukturována podle jednotlivých lokalit do maximální možné hladiny 
3,5 a 8 nadzemních podlaží, očekáváno je umístění dominant a akcentů. 
Z hlediska funkčního využití je uplatněna základní segregace funkcí tak, aby v polohách atakovaných nepříznivými 
vlivy z dopravy byly situovány funkce převážně nebytové, školství a jiné citlivější funkce jsou navrženy do 
klidových lokalit s vazbami na zeleň.  
V  rámci širšího územního celku mimo vlastní řešené rozvojové území jsou nadále ponechány dvě územní rezervy 
pro obytnou skupinu a vysokoškolský areál. 
Návrh řešení vychází z projednané a schválené ověřovací urbanistické studie. 

Funkční využití  
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 10 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů zůstane na severním okraji nejvýznamnější Štěrboholská radiála, která 
propojí Městský okruh u Rybníčků s Pražským okruhem na východě města. V mimoúrovňové křižovatce 
Štěrboholské radiály s Pražským okruhem východním směrem naváže přeložka silnice I/12  směrem k Úvalům. 
Pražský okruh, jehož trasa je v blízkosti východní hranice území, povede od Běchovic (kde naváže na již 
zprovozněný úsek) jihovýchodním směrem, v území mezi Kolovraty a Říčany se bude stáčet západním směrem k 
dálnici D1. Navržený obchvat Dolních Měcholup a navazující úsek komunikace směrem na západ umožní nové 
komunikační propojení územím Malešicko-hostivařské oblasti s napojením na Městský okruh u Rybníčků. Ulice 
Kutnohorská bude do výhledu v kontaktním území rozšířena v důsledku navrženého prodloužení tramvajové trati 
do rozvojového území u Štěrbohol. Její dopravní význam uvnitř stávající zástavby Dolních Měcholup bude 
potlačen v důsledku navrženého východního obchvatu Dolních Měcholup, na který bude značná část dopravního 
zatížení dnešní ulice Kutnohorské převedena.  
Dopravní obsluha území veřejnou dopravou bude v budoucnu zajištěna prodlouženou tramvajovou tratí v trase z 
ulice Černokostelecké kolem mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s ulicí Průmyslovou do stopy 
Kutnohorské a dále v navržené osové komunikaci rozvojového území na jehož východním konci bude ukončena.   
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační kostru území bude tvořit na severním okraji Štěrboholská radiála, dále systém páteřních 
západovýchodních komunikací přibližně v osové poloze rozvojových ploch jižně a východně od historicky vzniklé 
zástavby Štěrbohol. Tento vnitřní základní komunikační skelet rozvojových ploch bude na západě napojen na ulici 
Kutnohorskou, na severu bude zaústěn do stávající mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholské radiále u Štěrbohol 
a bude rovněž doplněn o komunikační propojení s vazbou na obchvat Dolních Měcholup. 
Městská hromadná doprava 
Z hlediska obsluhy území veřejnou dopravou bude rozhodující roli plnit tramvajová doprava, doplněná o 
autobusové linky směřující ulici Kutnohorskou do oblasti Uhříněvsi a Kolovrat, případně např. přes Dubeč k 
Běchovicím apod. Tramvajová trať povede rozvojovým územím v západovýchodním směru a naváže na 
tramvajovou trať v ulici Černokostelecké. V území je rovněž navržena územní rezerva pro výhledovou 
tramvajovou trať z Hostivaře kolem západního okraje Dolních Měcholup k západnímu okraji rozvojového území u 
Štěrbohol.  
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Systém místních cyklotras naváže na 
cyklotrasy celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Zásobování vodou 
Území je zásobováno vodou ze zásobního pásma vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v současné 
době vyčerpána a další napojení větší zástavby bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem Kozinec 
vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a obnovou 
vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu Kozinec. 
Rozvoj území bude záviset na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu 
Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
Zásobování elektrickou energií 
Pro zásobování nové výstavby v rozvojovém území je navrhována transformovna 110/22 kV Dubeč, umístěná v 
severní části území na přeloženém vedení TR Malešice - TR Běchovice. 
Vodní toky 
Návrh z hlediska vodních toků musí být v souladu s vodohospodářskou částí studie  VRÚ Štěrboholy. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Území by mělo být doplněno rozsáhlými plochami monofunkční zeleně. Při vodoteči bude mít zeleň přírodně 
krajinářský charakter, v zástavbě parkovou úpravu městského typu.  Územím jsou vedeny trasy celoměstského 
systému zeleně. 
ÚSES 
Na Hostavickém potoce je navržen lokální biokoridor, který bude dále pokračovat jižním směrem přes rozvodí do 
údolí Říčanky. Fungování Štěrboholského potoka jako interakčního prvku vyžaduje doplnění břehových porostů. 
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Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Rozsah bytové funkce nebo jiné navrhované citlivé funkce, bude limitován výsledky hlukové a rozptylové studie, k 
ochraně území před nepříznivými vlivy z dopravy doporučujeme vybudování ochranných opatření ve formě 
izolační zeleně a opatření, jež zabezpečí splnění stanovených hygienických limitů dle platné legislativy. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
221/VS - Dubeč - základní školská vybavenost - Slatina 
222/VS - Dubeč - základní školská vybavenost - Dubeč sever (etapa) 
205/VS - Dolní Měcholupy - základní školská vybavenost - sever 
2/TK/23 - výstavba kanalizačního sběrače G - 1. etapa 
201/TE - Dubeč - TR 110/22 kV Dubeč 
všechny prvky ÚSES v území 
20x/TY/23 - Dubeč - nová vodní plocha 
16/DK - Hostivařská radiála - úsek Městský okruh - ul. Přátelství 
212/DT - Tramvajová trať Průmyslová - Kutnohorská - Nové Štěrboholy 
204/DP - P + R -  Štěrboholská radiála 
207/TY - Dolní Měcholupy - nová vodní nádrž (v místě SUP) 
208/TY - Dubeč - nová vodní nádrž (v místě SUP) 
209/TY - Dolní Měcholupy - nová vodní nádrž 
2010/TY - Dubeč - nová vodní nádrž 

Etapizace, podmínky 
Část řešeného území v lokalitě Dubeč je zahrnuta do etapy rozvoje, podmíněné vyřešením dopravní a technické 
infrastruktury. 

Podmínky 
Podmínkou rozvoje je zprovoznění Pražského okruhu v úseku Běchovice -D1, zprovoznění východní části 
Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka - Balabenka - Rybníčky a tramvajová trať pro obsluhu území MHD a 
vazba na předchozí výstavbu. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/7  PETROVICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 15, 22 a Praha Petrovice, k. ú. Petrovice, Horní Měcholupy a Uhříněves 
Území je zhruba vymezeno ze severovýchodu stávající železniční tratí Praha - Benešov, z jihu pokračováním ulice 
Novopetrovická a ze západu ulicí Hornoměcholupská.  
Plocha celého území je přibližně 49 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha uvnitř kompaktního města. Území je na západním okraji v těsném kontaktu se sídlištěm Horní Měcholupy 
a Petrovice, z východu sousedí s provozními plochami kontejnerového překladiště. Jde o převážně volnou a 
neurbanizovanou zemědělskou krajinu, při ulici Hornoměcholupská částečně zastavěnou různými provozními 
areály provizorního charakteru. 

Dopravní infrastruktura 
Základní skelet komunikačního systému území tvoří ul. Novopetrovická a Hornoměcholupská. 
Plošnou obsluhu území zajišťují autobusové linky MHD (PID). 
Při severovýchodním okraji území je kontejnerové překladiště Metrans, které indukuje značný rozsah těžké 
nákladní automobilové dopravy. Překladiště je kolejově napojeno na železniční trať Praha - Benešov u žst. Praha - 
Uhříněves. U severního okraje území je železniční zastávka Horní Měcholupy.  

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Územím prochází bezejmenný tok, který vtéká do přítoku Botiče, Dobrá voda. Z hlediska vodních toků se jedná o 
území citlivé k urbanizaci v povodí.  

Příroda a krajina 
Krajina s výrazným deficitem zeleně. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Území dobře provětrávané, s celkově dobrou kvalitou ovzduší. Hlukově zatížené území s hodnotami přesahujícími 
hygienický limit se nachází pouze v bezprostředním okolí komunikace Hornoměcholupská a železnice. 
V severní a severozápadní části řešeného území je zaznamenán výskyt drobných černých skládek, navážek 
stavebních sutí a zemin a bodových kontaminací horninového prostředí, podzemních vod a stavebních konstrukcí. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha mimo centrální část města v jeho východním segmentu. Pro navrhované dopravní stavby výhodné 
umístění při železniční trati a relativně dobrá dopravní obsluha území.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se v území vztahuje na ulici 
Hornoměcholupskou a Novopetrovickou. 
Do území zasahuje ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Benešov). 
Území prochází z jihu na sever nadřazený vodovodní řad DN 600 s ochranným pásmem podle zákona 274/2001 Sb. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území při ulici Hornoměcholupská bylo vždy chápáno jako rozvojové smíšené, doplňující současná téměř 
monofunkční sídliště o potřebnou vybavenost, pracovní příležitosti a plochy bydlení. Podstatným cílem je také 
nové řešení potřeby rozšíření stávajícího kolejového překladiště. V rámci rozvojového území je zároveň přeřešena 
dopravní koncepce širšího území.   

Urbanistická koncepce 
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Navržená koncepce zástavby vychází z existující urbanistické situace. Principiálně je území členěno na dvě 
autonomní zóny, oddělené nově navrhovanou severojižní obchvatovou komunikací. Západní oblast přiléhající k 
sídlištní zástavbě je navržena převážně pro funkčně smíšenou a bytovou výstavbu. Tato skupina je doplněna 
výrazným klínem městské zeleně na krajinářsky modelovaném terénu, umožňující fyzické odclonění rušivých 
vlivů. Charakter zástavby je navržen kompaktní na základě vymezeného uličního rastru, s jasným určením 
veřejných a privátních ploch. Výška objektů bude strukturována podle jednotlivých lokalit do maximální možné 
výškové hladiny 5 a 8 nadzemních podlaží. Koncentrace a hustota výstavby graduje na severním a jižním okraji 
při vstupech do území, kde je očekáváno umístění dominant. 
Východní oblast území vyplňuje dopravní plocha. Jde o stávající kolejové překladiště, které s vlivem změny 
technologie uskladnění kontejnerů rozšiřuje.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní -DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 20% 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější z hlediska širších vztahů bude ul. Novopetrovická propojující ve vazbě na ulici Výstavní Petrovice 
s Jižním Městem a ve vazbě na ul. Františka Diviše umožní spojení s Uhříněvsí. Ul. Hornoměcholupská umožní 
propojení s oblastí Hostivaře. Z hlediska veřejné dopravy vzroste význam železniční trati Praha - Benešov pro 
cesty do centra Prahy i do regionu vlivem zkvalitnění taktové příměstské železniční dopravy.  
Komunikační systém řešeného území 
Stávající komunikační systém území bude doplněn o nový úsek obchvatové komunikace vymezující areál 
kontejnerového překladiště a západní část předmětného území určeného k dalšímu rozvoji. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území MHD bude zajišťována autobusovými linkami. 
Železniční doprava 
Na severním okraji území je do výhledu respektována železniční trať Praha - Benešov včetně železniční zastávky 
Horní Měcholupy. Přes území je navržena mělce založeným (pravděpodobně zčásti hloubeným) tunelem nová 
železniční trať Praha - Bystříce u Benešova, která oddělí dálkovou a příměstskou železniční dopravu.  
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Konkrétní řešení je mimo 
podrobnost ÚPn. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky k rozvoji cyklistické dopravy ve vazbě na systém cyklotras v širším 
spádovém území zejména k údolí Botiče a k železniční zastávce Horní Měcholupy. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Zásobování vodou 
Území je zásobováno vodou ze zásobního pásma vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v současné 
době vyčerpána a další napojení větší zástavby bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem Kozinec 
vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a obnovou 
vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu Kozinec. 

Rozvoj území bude záviset na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu 
Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
Vodní toky 
Respektovat síť drobných vodních toků a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území citlivé na podíl 
zpevněných ploch, je třeba navrhnout opatření nestavebního charakteru jako např. modelace terénu, průlehy 
muldy apod.  Bude nezbytné navrhované rozvoje posoudit vodohospodářskou studií. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Výrazné zastoupení v rozvojovém území by měla mít i zeleň, převážně přírodně krajinářského charakteru, která 
bude i součástí celoměstského systému zeleně a mohla by se podílet i na zeleném pásu kolem Prahy. 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k hlukovému a částečně i imisnímu zatížení lokality bude umístění citlivých funkcí bydlení záviset na 
výsledcích hlukové a rozptylové studie, aby pro novou obytnou zástavbu byly dodrženy limity pro hluk a 
koncentrace škodlivin podle platné legislativy. 
Odpady 
Není třeba řešit jako samostatnou plochu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
203/DK obchvat Petrovic 
224/DZ nová trať Praha - Bystříce u Benešova 

Podmínky 
Podmínkou rozvoje je koordinace se stabilizovaným technickým řešením nové železniční trati Praha - Bystřice u 
Benešova. 
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R/8  BENICE (OBSAHUJE E/3)  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Benice, k. ú. Benice 
Území je zhruba vymezeno ze severu a západu volnou zemědělskou krajinou s vodotečí, z východu hranicí 
stávající zástavby obce a z jihu hranicí města.  
Plocha celého území tj. i území řešeného v etapě je přibližně 25 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při jihovýchodní hranici Prahy, mimo vymezené kompaktní město, ve volné příměstské krajině. Oblast 
srůstání dvou městských částí - Pitkovice a Benice.  

Dopravní infrastruktura 
Území nemá vybudovanou dopravní infrastrukturu, je přístupné od jihu s využitím stávající komunikace propojující 
stávající zástavbu Benic s obcemi v přilehlé části regionu. 
Území má nepříznivou obsluhu veřejnou dopravou, která se omezuje na autobusové spoje vedené stávající 
zástavbou Benic. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Z hlediska vodních toků se jedná o území citlivé k urbanizaci v povodí Pitkovického potoka.  

Příroda a krajina 
Intenzivně zemědělsky využívaná krajina bez doprovodné a rozptýlené zeleně.  
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s dobrou kvalitou ovzduší, hlukové poměry dobré. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Dosud nezastavěná oblast, poloha mimo centrální část města v jeho východním segmentu. Bezprostřední kontakt 
s významnými komplexy zeleně v blízkém okolí.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu ve smyslu zákona 458/2000 Sb. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území bylo vždy chápáno jako potenciálně rozvojové, s omezenou výhledovou kapacitou. V souladu s platnou 
koncepcí rozvoje je cílem návrhu řešení výstavba obytné skupiny ve výhledové etapě.  

Urbanistická koncepce 
Navržená koncepce zástavby vychází z platné územně plánovací dokumentace. Principiálně je území členěno na 
zastavitelnou centrální oblast a zelený pás přírodního krajinářského charakteru s motivem vodních ploch. Jedná 
se především o čistě obytnou na relativně odlehlém a separovaném území. Vnitřní kompozice dělí oblast na tři 
zastavitelné plochy, formálně reflektující dané limity území. Záměrem je výstavba volné formy soudobé zástavby, 
vztahující se k tradiční podobě venkovských sídel. Z hlediska funkčního využití se jedná o čistě obytné plochy, 
doplněné podle potřeby o veřejné vybavení.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
obytné - OB 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravní vztahy k okolnímu území a obcím v regionu se budou realizovat systémem stávajících komunikací, 
doplněným o nově upravené komunikační propojení mezi Uhříněvsí, Benicemi a Lipany s vazbou na Pražský 
okruh. 
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikační sítě území bude tvořit nově založená páteřní komunikace ve vazbě na založený systém 
komunikací severně od předmětné lokality. Ostatní komunikace v území budou obslužného a zklidněného 
charakteru. 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k výraznému uplatnění cyklistické a pěší dopravy. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Zásobování vodou 
V území je navrhován nadřazený vodovodní řad DN 300 pro posílení Benic. 
Vodní toky 
Pro retenci vod v území navrhnout na bezejmenném přítoku Pitkovického potoka vodní nádrže. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o území citlivé na podíl zpevněných ploch je třeba navrhnout opatření nestavebního 
charakteru jako např. modelace terénu, průlehy muldy apod.   

Příroda a krajina 
Zeleň 
Zeleň v lokálním biokoridoru bude součástí celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
V území je ve vazbě na bezejmenný přítok Pitkovického potoka navržen lokální biokoridor propojující Prahu s 
Čestlicemi. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k přijatelným hodnotám kvality ovzduší a hluku doporučujeme, aby se dopravní obsluha daného území 
do centrálních částí rozvojového území zaváděla z okrajových míst s ohledem na minimalizaci nutné dopravní 
zátěže. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
201/TV -  Benice- vodovodní řad DN 300 pro posílení Benic 
všechny prvky ÚSES v území 

Etapizace 
Území je zahrnuto do etapy rozvoje, podmíněné dořešením dopravní a technické infrastruktury. 

Podmínky 
Další podmínky rozvoje jsou dokončení Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, rozšíření ul. K dálnici 
mezi Průhonicemi a Pitkovicemi za účelem zkvalitnění trasy pro veřejnou autobusovou dopravu a zkapacitnění 
přestupního terminálu veřejné dopravy u stanice metra Opatov. 
Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu 
Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy a z tohoto přivaděče odbočujícího vodovodního řadu DN 300 pro 
posílení Benic. 
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R/9  TROJMEZÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 10, 11 a 15, k. ú. Záběhlice, Chodov, Hostivař 
Území je umístěno na rozhraní tří městských částí a je zhruba vymezeno ze severu tokem potoku Botič, z 
východu ulicí Doupovská, z jihu ulicí Mírového hnutí a ze západu pěším koridorem navazujícím na ulici U 
záběhlického zámku.  
Plocha celého území je přibližně 108 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha uvnitř kompaktního města, uprostřed výrazných sídelních útvarů Zahradní město, Košík, Jižní město a 
Spořilov.  Jde o povětšinou neurbanizované plochy v převážně volné městské krajině s fenoménem toku Botiče a 
přírodního parku.  Území je nyní v omezené míře využíváno pro potřeby krátkodobé rekreace, jako zázemí 
obyvatel. 
Velmi komplikovaná možnost dopravní obsluhy.  
V Územně analytických podkladech je území zařazeno mezi oblasti s výraznými požadavky na rekreaci a jiné 
využití 4/1. 
V Zásadách územního rozvoje je zařazeno do oblasti, kde se střetávají podmínky ochrany přírody a krajiny s 
požadavky na rekreaci obyvatel, případně s požadavky na těžbu surovin SP/1. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně významnější komunikace jsou zastoupeny pouze na východním okraji území v kontaktu se zástavbou 
Slunečního vršku a Košíku. Územím vedou významné cyklistické trasy celoměstského významu.   

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány v omezené míře elektrické sítě pouze pro stávající objekty. 
Území je v povodí Botiče, Chodoveckého a Košíkovského potoka. Všechny výše jmenované toky jsou kapacitně 
přetížené. Již v současné době běžné přívalové srážky mají za následek zaplavování stávajících nemovitostí 
podél toků. Území je citlivé na navyšování podílu zpevněných ploch. V současné době připravuje OOP MHMP - 
správce toku, výstavbu třetí nádrže v pramenné části Košíkovského potoka pro omezení destrukce koryta 
Košíkovského potoka. 

Příroda a krajina 
Rozsáhlé přírodě blízké plochy zeleně, krajinářsky hodnotné území tvořené nivními loukami, břehovými porosty a 
relativně extenzivní zemědělskou krajinou. 
Tok Botiče a jeho bezprostřední okolí tvoří funkční lokální biokoridor. Interakční prvek vázaný na Košíkovský potok 
je převážně nefunkční. 

Životní prostředí 
Imisně málo zatížená oblast, velmi dobře provětrávané území s celkově dobrou kvalitou ovzduší. Zdroje hluku jsou 
na obvodu řešeného území. Jedná se o hluk z automobilového provozu na komunikacích Spořilovská, Mírového 
hnutí, K Horkám, centrální část území s ohledem na současnou dopravní prostupnost hlukově podlimitní. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Jedno z mála velkých území uvnitř města se zachovanou přírodní podobou krajiny, dosud neanektované 
zástavbou. Značný rekreační a sportovní potenciál. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Územím procházejí nadřazené sítě technické infrastruktury: 
- kanalizační sběrač Jižní Město 
- dešťová usazovací nádrž T3 Košík 
- vodovodní řad DN 1200 z vodojemu Chodová do Kyjského uzlu s ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.  
- tepelný napáječ Malešice - Jižní Město 2xDN700 
Celá severní část náleží do přírodního parku Hostivař - Záběhlice. Botič je součástí přírodní památky Meandry Botiče. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území bylo vždy chápáno jako celkově nezastavitelné, s potenciálním rozvojem zeleně, rekreace a sportu. 
Koncepce navrhovaného řešení potvrzuje tyto potřeby a ambice. Cílem tedy je zachovat a trvale chránit vymezené 
části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty a zároveň umožnit rozvoj rekreace a sportu pro 
širší spádové území velkých obytných celků. Tím vším výrazně přispět k celkovému zlepšení kvality životního 
prostředí města.  

Urbanistická koncepce 
Navržená koncepce organizace území vychází z celkových potřeb, očekávání a možností v širším kontextu a dává 
mu jasnou strukturu, vycházející z modelace terénu. V západovýchodním směru je území členěno na několik 
oblastí, kopírujících morfologii a rozvíjejících současnou podobu a charakter. Severní, nejnižší partie tvoří cenný 
pás zeleně podél meandrů Botiče a dále údolní niva s vodními plochami a možností využití pro intenzivnější 
rekreaci. Střední část severně exponovaného svahu s rekonstruovaným sadem a krajinnou zelení je ve značné 
míře věnován pro rozvoj různých sportovních aktivit v přírodním rámci. Nejvyšší, k jihu skloněná oblast je určena 
hlavně pro kompaktní plochy zeleně, tvořící přechod k vodním nádržím Košíkovského potoka. V okrajové partii je 
navržen areál rekreace a sportu tam, kde doplňuje celkovou navrženou koncepci. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
smíšené - SM 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
zeleň nelesní - ZN 
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Území Trojmezí bude přístupné od východu z ulice Doupovské a K Horkám, od západu systémem obslužných 
komunikací Spořilova a Chodovce, od severu lokálně z ulice U Záběhlického zámku. Z hlediska individuální 
automobilové dopravy zůstanou vazby na komunikační systém spádového území omezené, což vyplývá z 
charakteru území a založení stávající zástavby. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém v území bude zastoupen převážně komunikacemi pro pěší a cyklisty, velmi omezený rozsah 
obslužných a zklidněných komunikací bude podřízen urbanistickému založení. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna pouze pro část území a to autobusovými linkami v trasách komunikací 
po obvodě oblasti Trojmezí nebo ze zastávek v navazujícím území Jižního Města na jihu, Zahradního Města na 
severu, Spořilova a Chodovce na západě. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu pro návštěvníky území budou řešeny ve vazbě na stávající komunikace po obvodě 
území.  
Cyklistická a pěší doprava 
V území bude výrazně preferován rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Základní celoměstsky významné cyklostezky 
v základních směrech Záběhlice - Jižní Město, údolím Botiče, Chodovec - Košík a Sluneční vršek doplní lokální 
systém cyklostezek a komunikací pro pěší včetně cyklostezky údolím Košíkovského potoka v kontaktu s 
retenčními nádržemi a vazbami do zástavby Jižního Města. 
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Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Zásobování vodou 
V území se navrhuje zdvojení nadřazeného vodovodního řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová a 
šoupátkovým objektem Košík. Jedná se o bezvýkopovou obnovu stávajícího vodovodního řadu DN 1200 a 
výstavbu nového vodovodního řadu DN 1200 a dále mezi šoupátkovým objektem Košík a Kyjským uzlem obnovu 
vodovodního řadu DN 1200 ve výkopu v původní trase řadu.  
Vodní toky 
Pro povolenou zástavbu v této lokalitě je nezbytná realizace veřejně prospěšných opatření v oblastech citlivých na 
podíl zpevněných ploch, která zabezpečí retenci a retardaci povrchových vod v tomto území.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Stávající hodnotné plochy zeleně je nutné zachovat a chránit. V území bude několik linií celoměstského systému 
zeleně s vazbami na okolí.  
ÚSES 
Funkční lokální biokoridor Botiče je potvrzen. Interakční prvek na Košíkovském potoce bude nutno zčásti založit. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
205/TV Chodov-bezvýkopová obnova stávajícího vodovodního řadu DN 1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, SO 02 
202/TV Chodov-výstavba nového vodovodního řad DN 1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, SO 03 
203/TV Štěrboholy-obnova vodovodního řadu DN 1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, výkop, SO 01  
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky 
Uspořádání komunikací v oblasti Chodovce bude založeno tak, aby znemožnilo napojení dalších komunikací pro 
IAD v území. Případná zástavba (RS) v oblasti Košíku je přípustná pouze za předpokladu vyhovující kapacity 
křižovatek Mírového hnutí - K Horkám a Pražská - Švehlova.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/10  KIZ II 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 11, k. ú. Chodov 
Lokalita je zhruba vymezena ze západu ulicí Roztylskou, z jihu Na Jelenách, z východu Chilskou, ze 
severovýchodu Brněnskou. 
Plocha celého území je přibližně 28 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při jižní hranici MČ Praha 11, při dálnici D1, sousedí s MČ Šeberov, tvoří vstup do Prahy od Brna. 

Dopravní infrastruktura 
Území je obsluhováno z ul. Na Jelenách a Roztylské. Dopravně nejvýznamnější komunikací spádového území je 
dálnice D1, na kterou je komunikační systém spádového území napojen v mimoúrovňové křižovatce Opatov. 
Dálnice D1 patří k dopravně nejzatíženějším komunikacím v Praze.  Plošná obsluha území veřejnou dopravou je 
zajišťována autobusovými linkami s přestupními vazbami na trasu C metra ve stanicích Opatov a Chodov. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
V území se nevyskytují povrchové vodoteče ani vodní plochy. 

Příroda a krajina 
Území se zelení převážně podprůměrné kvality. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenou kvalitou klimatu a zhoršenými rozptylovými podmínkami, sevřené nadlimitně zatíženými 
komunikacemi. Znečištění ovzduší dosahující až překračující stanovené imisní limity. Nadlimitní hlukové zatížení 
území hlukem z provozu na komunikacích Brněnská, Na Jelenách, Roztylská. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Území výhodně položené při celostátně významné dopravní tepně, mezi Jižním městem II a I, chráněné před 
hlukem ochranným zemním valem. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a týká se dálnice D1 i dalších 
komunikací na obvodě předmětného území.  
Ochranná pásma inž. sítí, nemožnost dalšího rozvoje za komunikace tvořící hranici území. 
VTL plynovody DN 500 a DN 350. 
Přes území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady 2x DN 1200, DN1000, DN 800, DN 600, D 500 z VDJ a ČS 
Chodová. Řady je nutno respektovat i s jejich ochrannými pásmy dle zákonu 274/2001 Sb., v platném znění. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území v přímé, leč omezené návaznosti na komerčně industriální zónu I - dnes areál DHL. Budoucí náplní je 
hlavně přinést do území uspokojování potřeb obyvatel Jižního města s podílem pracovních příležitostí, ne 
velkokapacitní obchodní zařízení. 

Urbanistická koncepce 
Areál by měl mít vazbu na komplex vysokých škol v sousedství, funkčně odpovídat sportovně volnočasovému 
využití s možností sídla různých institucí s touto náplní souvisejících. 

Funkční využití  
Plochy zastavitelné 
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smíšené - SM 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Území má bezprostřední vazbu na nadřazený komunikační systém (dálnici D1) prostřednictvím mimoúrovňové 
křižovatky Opatov, Kunratická spojka jižně od předmětného území zajišťuje spojení s ul. Vídeňskou a tím i 
navazující částí regionu. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území je omezen na přístupové komunikace ke stávajícímu areálu betonárky a objektům při 
ulici Roztylské. 
Městská hromadná doprava 
Plošnou obsluhu území bude zajišťovat tramvajová trať vedená od Spořilova přes stanici metra Opatov a řešené 
území k areálům vysokých škol. Obsluhu území tramvajovou dopravou doplní autobusové linky. 
Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu, nové přemostění tramvajové trati 
přes dálnici D1 bude navrženo též pro pěší a cyklisty, čímž se zkvalitní propojení ke stanici metra Opatov. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V návrhu je nutné řešit monofunkční plochy, které budou začleněny do celoměstského systému zeleně.  
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Území nevhodné pro umístění citlivých funkcí. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/11  KRČ - NEMOCNICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, k. ú. Krč 
Lokalita je vymezena ulicemi Vídeňská, Zálesí, Štúrova, U Společenské zahrady, U Krčského nádraží.  
Plocha celého území je přibližně 14 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v jižním sektoru Prahy, západně od Michelského lesa. Nezastavěná území přiléhající ze západu k ulici 
Vídeňské, ze severu k ulici Zálesí, z východu k ulici Štúrova a U Společenské zahrady. Terén mírně svažitý, na 
severu rovinatý. Areál budov, dříve ubytovny zdravotních sester, je vklíněn v jižní části do území, ze západu 
sousedí rozvojová plocha s vilovou čtvrtí. 

Dopravní infrastruktura 
Komunikační skelet území tvoří po jeho obvodě ulice Vídeňská, Zálesí a Štúrova, které plní sběrnou funkci. 
Ostatní komunikace v území plní obslužnou funkci ve vztahu ke stávající zástavbě. Obsluhu území veřejnou 
dopravou zajišťují autobusové linky MHD (PID), které umožňují přestup na metro trasu C u stanic Kačerov a 
Budějovická. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. Okolí řešeného území je odvodněno oddílnou 
stokovou sítí. 
Z hlediska vodních toků se jedná o stabilizované území v povodí Kunratického potoka. 

Příroda a krajina 
V území se nachází celá škála ploch se zelení různé kvality a sadovnické hodnoty. Jsou to ruderální a náletové 
porosty, ale i hodnotné vzrostlé stromy, exotické introdukované dřeviny v kvalitním zdravotním stavu, přerostlé 
školky a torsa parkových ploch, u nichž je ještě dnes patrný určitý kompoziční záměr   
Územím prochází dnes spíše nefunkční lokální biokoridor. 

Životní prostředí 
Hůře provětrávané území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ve vazbě na komunikace Vídeňská, Zálesí, Jižní spojka 
se jedná o území nadlimitně hlukově zatížené, nárazově též provozem železniční trati. Vlivem automobilového 
provozu na výše uvedených komunikacích jsou až dvojnásobně překračovány imisní limity pro NO2 a PM10 na 
většině řešeného území. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Území dopravně dobře dostupné po kapacitních komunikacích, blízkost obytných celků sídliště Krč, Thomayerovy 
nemocnice, přírodní zázemí Michelského lesa. Nedostatky jsou hluk a exhalace vyplývající z automobilové 
dopravy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a týká se sběrných komunikací v 
území. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati). 
Ochranná pásma inženýrských sítí. 
Letecké ochranné pásmo (heliport Thomayerovy nemocnice). 
Levobřežní kunratický kanalizační sběrač, který prochází územím od východu k západu. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území získalo na atraktivnosti přesunutím stanice metra do blízkosti areálu Thomayerovy nemocnice západně od 
ulic Vídeňské. Tvarem se blíží obdélníku s podélnou osou ve směru sever - jih. 
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Urbanistická koncepce 
Nejvýznamnější část území se nachází západně od ul. Vídeňské, naproti areálu nemocnice. Z toho musí vycházet 
i prostorová kompozice zástavby, reagující na zdařilou formu zástavby nemocnice. Území se skládá ze dvou částí, 
které se budou odlišovat strukturou a kapacitou zástavby. Jižní část kapacitnější, severní méně a s odlišnou 
strukturou. 
 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné - OB 
smíšené - SM 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K  
volná - V  
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 35 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území z hlediska širších dopravních vztahů je ulice Vídeňská, která 
umožňuje napojení na Městský okruh a na jižním okraji Prahy na ni navazuje silnice II/603 směrem do přilehlé 
části regionu. Již na mimopražském území jižně od Prahy bude ulice Vídeňská propojena s novou komunikací - 
Vesteckou spojkou napojenou na Pražský okruh u Jesenice. Napojení na Městský okruh v Krčském údolí 
umožňuje rovněž ulice V podzámčí, která je součástí trasy Štúrova - Sulická - Na strži. Z hlediska veřejné dopravy 
a širších vztahů bude nejvýznamnější nová trasa D metra, která propojí jižní sektor města s centrální oblastí 
Prahy.  
Komunikační systém řešeného území 
Základní skelet komunikačního systému území tvoří ulice Vídeňská, Zálesí a Štůrova, které plní v území sběrnou 
funkci. Ostatní komunikace budou v předmětném území obslužného a zklidněného charakteru doplněné o 
komunikace pro pěší a cyklisty. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována novou trasou metra D se stanicí Nemocnice Krč. Doplňovat ji 
budou autobusové linky vedené po sběrných komunikacích území. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro pěší a cyklisty. S ohledem na blízkost nemocnice bude zajištěno 
bezbariérové řešení veřejných prostorů a bezkolizní vedení významných pěších tras ke stanici metra. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V návrhu hodnotné, kvalitní plochy s vegetací je nutné zachovat a chránit. 
ÚSES 
Lokální biokoridor procházející územím je řešením potvrzen. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k nadměrnému imisnímu zatížení toto území není vhodné pro umístění citlivých funkcí.  
 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
203/DM/ - Trasa D1 metra - úsek Pankrác - Nové Dvory 
30/DK – Komunikační propojení Chýnovská-Vídeňská 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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R/12  NOVODVORSKÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Libuš, Modřany, k. ú. Libuš, Modřany 
Území je přibližně vymezeno ulicí Novodvorskou, Zbudovskou, Libušskou a navrhovanou ulicí K Jezírku. 
Plocha celého území je přibližně 10 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území je převážně nezastavěné, z východu přiléhá zástavba staré Libuše, na západě sídliště Kamýk, z jihu 
zástavba rodinnými domy. 

Dopravní infrastruktura 
Hlavní komunikační osou území je ulice Novodvorská, která ve spádovém území plní sběrnou funkci. 
Plošnou obsluhu území zajišťují autobusové linky MHD. 

Technická infrastruktura 
Rozvojové území se nachází na rozvodnici mezi povodím Lhoteckého a Kunratického potoka. 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Území se zelení spíše podprůměrné kvality. 
V území není žádný prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Dle mapy bonity klimatu území s přijatelnou kvalitou klimatu, celkovou dobrou kvalitou ovzduší.  
Území zasažené nadlimitními hladinami hluku pouze v okolí komunikace Novodvorská. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
V budoucnu velmi atraktivní území, protože jím bude vedena trasa metra D se stanicí v jižní části území. Dále se 
zde předpokládá ukončení tramvajové tratě s možností přestupu na metro. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy. 
Ochranná pásma inženýrských sítí. 
Bloková kotelna PT a.s. L12 bude v r. 2009 přepojena na PTS CZT a přebudována na předávací stanici. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a v území se vztahuje k ul. 
Novodvorské. 
V území, při jeho západním okraji, procházejí nadřazené vodovodní řady 2 x DN 1200, které je nutno respektovat i 
s jejich ochrannými pásmy dle zákonu 274/2001 Sb. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Zastavět území tak, aby reagovalo na okolní zástavbu a umožnilo průchod trasy metra a výstavbu tramvajové 
smyčky. 

Urbanistická koncepce 
Nejdůležitějším aspektem je taková výstavba na trase metra a konečné tramvaje, která přinese do území pracovní 
příležitosti a omezí tak radiální dopravní cesty za prací do centra Prahy z jihovýchodního regionu. Na toto území 
byla zpracována ověřovací studie. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné - OB 
smíšené - SM 

dopravní - DP 
dopravní - komunikace – DK 
 
Plochy nezastavitelné 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 35 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších vztahů bude v území nejvýznamnější ul. Novodvorská, která je součástí základního skeletu 
komunikační sítě v jižním sektoru Prahy a umožňuje realizaci vnitroměstských radiálních vztahů. Ve veřejné 
dopravě bude dominantní roli v budoucnu plnit trasa D metra propojující jižní sektor města s centrem Prahy. U 
stanice metra Libuš bude v území ukončena prodloužená tramvajová trať od Modřan.  
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikačního systému území bude tvořit ul. Novodvorská, kterou doplní úseky obslužných a zklidněných 
komunikací pro obsluhu zástavby. 
Městská hromadná doprava 
Rozhodující roli pro obsluhu území bude plnit trasa D metra se stanicí Libuš v předmětném území. U vestibulu 
stanice metra Libuš bude tramvajovou smyčkou ukončena prodloužená tramvajová trať od Modřan. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Dopravní vybavenost 
U stanice metra (tramvajové smyčky) Libuš bude zajištěno odpovídající zázemí pro potřeby řidičů tramvají. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou zajištěny kvalitní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě ke stanici metra a 
prostupnost území v západovýchodním směru mezi ul. Libušskou a Novodvorskou. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Jedná se o malé povodí na rozvodnici mezi povodím Lhoteckého a Kunratického potoka. Doporučujeme 
retenování povrchových vod v otevřených vodních plochách pro zlepšení mikroklimatu lokality. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Součástí návrhu bude i městský park. 
ÚSES 
V území není navržen žádný prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
204/DM - Trasa I. D2 metra - úsek Nové Dvory - Písnice včetně Depa Písnice 
10/DT - tramvajová trať - Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D) 

Podmínky 
Podmínkou rozvoje je koordinace se stabilizovaným řešením trasy D metra se stanicí Písnice. 
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R/13  LIBUŠ - KUNRATICKÁ SPOJKA (OBSAHUJE E/5) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Libuš, Kunratice, k. ú. Písnice, Kunratice 
Území je ze severu vymezeno bývalým masokombinátem, ze západu ul. Libušskou, z jihu biokoridorem, z 
východu bezejmennou vodotečí.  
Plocha celého území je přibližně 30 ha. 
Plocha území řešeného v etapě je přibližně 21 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha mezi zástavbou v Libuši a Písnici, nezastavěné území, na sever a jih od Kunratické spojky. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační kostru předmětného území tvoří Kunratická spojka a ul. Libušská, které v území plní 
sběrnou funkci. Plošná obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami MHD (PID).  

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Stabilizované území z velké části přírodního charakteru s rozsáhlou sítí nekapacitních drobných vodních toků v 
povodí Olšanského potoka, který je přítokem Kunratického potoka. Území je citlivé na podíl zpevněných ploch. 
Přes lokalitu podél Kunratické spojky vedou optické kabely. 

Příroda a krajina 
Území je zemědělsky využívané, ale je zde zároveň i výrazné zastoupení krajinné zeleně.  
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Ze zásad územního rozvoje vyplývá nutnost průchodu regionálního 
biokoridoru R4/42. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s celkovou dobrou kvalitou ovzduší. V území nedochází k překračování imisních limitů 
z hlediska kvality ovzduší. Zdrojem hluku je automobilová doprava na komunikaci Kunratická spojka, v okolí této 
komunikace nadlimitní hluková zátěž. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v blízkosti budoucí trasy D metra při Kunratické spojce, dobře dostupné z dálnice D1 a z radiální 
komunikace Vídeňské. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy. 
Územím prochází celoměstské nadřazené inženýrské sítě, ohraničené kapacitními komunikacemi, v budoucnu 
zahrnující trasu metra D. 
Přes území procházejí nadřazené vodovodní řady 3 x DN 1200, které je nutno respektovat i s jejich ochrannými 
pásmy dle zákonu 274/2001 Sb., v platném znění. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a v území se týká výše uvedených 
komunikací. 
Rozvojové území je omezeno ze severu nadzemním vedením 110 kV a jeho ochranným pásmem.  
Jižní část území náleží do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. 
VTL plynovod 2 x DN 500 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území, které s potřebou zavést trasu metra a tramvaje nadále vzrůstá na atraktivitě, s tím, že by těmito 
investicemi zlepšilo dopravní dostupnost centra Prahy z jihovýchodu regionu. 

Urbanistická koncepce 

Hlavním akcelerátorem pro rozvoj území je budoucí trasa metra D, která je nutná především k odstranění 
kolizních dopravních vazeb z regionu do Prahy. Stanice v prostoru ulice Libušské a dopravní terminál by měly být 
"sacím otvorem", kde budou gradovat investiční aktivity. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené - SM 
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 30 - 35 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Jižně od řešeného území bude komunikační systém doplněn o východní obchvat Písnice, na který naváže nová 
severojižní komunikace v území mezi Libuší a Kunraticemi, která se napojí na severním okraji Kunratic na ul. 
Vídeňskou. Obchvat Písnice bude napojen mimoúrovňovou křižovatkou na Pražský okruh. Ul. Vídeňská bude na 
mimopražském území jižně od hranic hlavního města napojena na Vesteckou spojku. V tangenciálních vazbách v 
relaci Libuš (Písnice) - Jižní Město bude významnou roli i nadále plnit Kunratická spojka. Z hlediska veřejné 
dopravy a širších vztahů bude nejvýznamnější nová trasa D metra, která propojí jižní sektor města s centrální 
oblastí Prahy.  
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikačního systému území bude tvořit Kunratická spojka, nová severojižní komunikace mezi Libuší a 
Kunraticemi navazujícími na východní obchvat Písnice a ul. Libušská. Ostatní komunikace v území budou 
obslužného a zklidněného typu a budou sloužit pro dopravní obsluhu nové zástavby. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována novou trasou metra D se stanicí Písnice. Doplňovat ji budou 
autobusové linky vedené po sběrných komunikacích území, které budou mít u stanice metra nezbytné zázemí a 
plochy. 
Doprava v klidu 
U stanice metra Písnice bude navrženo záchytné parkoviště P+R a nezbytná plocha pro autobusové linky PID. 
Nároky na dopravu v klidu pro novou zástavbu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro pěší a cyklisty ke stanici metra Písnice.  

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Respektovat síť drobných vodních toků a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území citlivé na podíl 
zpevněných ploch je třeba navrhnout opatření nestavebního charakteru jako např. modelace terénu, průlehy 
muldy apod.  Bude nezbytné navrhované rozvoje posoudit vodohospodářskou studií. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území budou navrženy převážně linie zeleně, které podpoří prostupnost, zejména do Kunratic Na plochách 
ÚSES bude celoměstský systém zeleně. 
ÚSES 
V jižní části území je navrženo založení regionálního biokoridoru R4/42. 
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Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Při umístění citlivých funkcí bude třeba dořešit ochranu území před hlukem a to i s ohledem na záměr vybudování 
dopravního terminálu v Písnici.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
204/DM - Trasa I. D2 metra - úsek Nové Dvory - Písnice včetně Depa Písnice 
29/DK - Praha 12 - východní obchvat Písnice 
205/DK - Komunikační propojení Kunratická spojka - Dobronická 
210/DP - P + R - Písnice 
všechny prvky ÚSES v území 

Etapizace 
Zahrnuto do etapy z důvodu potřeby stabilizace trasy metra D v území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/14  LIPENCE - ZÁPAD (OBSAHUJE E/8) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 16, k. ú. Lipence 
Území se skládá z několika samostatných lokalit, jejichž využití je vázané na vybudování nové obvodové 
komunikace.  Jejich celek je vymezený západně ulicí Oddechovou, na severu částečně ulicemi Oddechovou a V 
alejích, ulicí na Lhotkách a okrajem stávající zástavby jižně od ulice Jílovišťské. Východní okraj tvoří hranice 
katastrálních území Zbraslav a Lipence, jižní pak hranice hl. m. Prahy. 
Plocha celého území tj. i území řešeného v etapě je přibližně 92 ha.  

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na jižní hranici hl. m. Prahy na svazích vymezujících údolní nivu Berounky. Vymezené území navazuje na 
stávající zástavbu v MČ Lipencích. Jednotlivé lokality spojuje návrh trasy obvodové komunikace. V současné 
době je území převážně zemědělsky využívané.   

Doprava 
Komunikační síť území je velmi omezeného rozsahu a tvoří ji historicky založené přístupové komunikace pro 
obsluhu stávající zástavby, které mají pouze lokální význam.  

Technické vybavení 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Z hlediska vodních toků je území převážně přírodního charakteru. V některých místech charakter území a již dnes 
realizovaná výstavba vyvolává při přívalových srážkách vybřežování nekapacitního Lipenského, Kyjovského a 
Lipanského potoka.   

Příroda a krajina 
Území má charakter zemědělské krajiny s nevýrazným podílem doprovodné a rozptýlené zeleně. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Roztroušené porosty v rámci lokálního biokoridoru L4/247 a 
interakčního prvku I6/387 nemají dostatečnou kvalitu. 

Životní prostředí 
Z hlediska hlukové a rozptylové situace je řešené území vyhovující. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Kvalitní přírodní prostředí.  
Problematická dopravní obsluha. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Záplavové území - aktivní zóna. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření podmínek pro dostavbu MČ Lipence, především pro výstavbu rodinných domů a nezbytného veřejného 
vybavení, včetně rezerv pro základní školství a pro zdravotní služby. Nová výstavba je podmíněná realizací 
obvodové komunikace, proto je celé vymezené území zařazené do 2. etapy. 

Urbanistická koncepce 
Rozvojové území obsahuje významnou lokalitu navazující na západní okraj stávající zástavby Lipenců mezi 
ulicemi Oddechová a V alejích. Vedle obytné zástavby jsou zde navržené plochy veřejného vybavení. 
Předpokládá se zde vznik nového centra MČ Lipence. 
Na vyvýšené terénní terase je pás menších lokalit určených pro výstavbu rodinných domů.  
Všechny uvedené lokality jsou vázané na výstavbu nové obvodové komunikace trasované v poměrně složitých 
terénních podmínkách. Nová komunikace na severu navazuje na ulici Josefa Houdka, křižuje ulici Jílovišťskou a je 
zapojená do křižovatky s ulicí Strakonickou severně od areálu Policie ČR ve Zbraslavi.  
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Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné -OB 
smíšené - SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné  
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 35% 

Doprava  
Širší dopravní vztahy 
Návaznost na celoměstský komunikační systém bude východně od řešeného území přes mimoúrovňové 
křižovatky na rychlostní silnici R4 u Zbraslavi. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit páteřní obvodová komunikace propojující jednotlivé části rozvojového 
území doplněná o systém přístupových obslužných a zklidněných komunikací zajišťujících obsluhu stávající i nové 
zástavby.  
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována autobusovými linkami MHD. 
Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy, konkrétní řešení je mimo podrobnost 
ÚPn. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k rozvoji cyklistické dopravy vhodným uspořádáním komunikační sítě. Lokální 
cyklistické trasy v území budou navazovat na systém celoměstských cyklistických tras v údolí Berounky. 

Technické vybavení 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Vzhledem k tomu, že v některých místech charakter území a již dnes realizovaná výstavba vyvolává při 
přívalových srážkách vybřežování nekapacitního Lipenského a Kyjovského, je nezbytná realizace retenčních 
nádrží, suchých poldrů a dalších opatření.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Převažovat bude zeleň doplňková s vyšším koeficientem zeleně. 
ÚSES 
Lokální biokoridor L4/247 bude nutno založit. V rámci interakčního prvku I6/387 postačí místní doplnění dřevin a 
selekce nepůvodních druhů, v části plochy je žádoucí zachovat luční porosty. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
U nové zástavby je nutné upřednostňovat nízkoemisní systémy vytápění. 
Hluk 
V případě navrhování chráněných funkcí je nutné ověřit hlukovou studií dodržení hygienických limitů.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
28/DK - Lipence - nová sběrná komunikace v rozvojových plochách Lipenců ul. Obvodová  včet. ul. Jílovišťské 

206/TY - Lipence - nová retenční nádrž K5 
212/VS - Lipence - základní školská vybavenost 
200/VZ - Lipence - léčebna dlouhodobě nemocných 
220/VS - Lipence - mateřská škola 
všechny prvky ÚSES v území 

Etapizace 
Veškerá nová výstavba je podmíněná realizací obvodové komunikace, proto je celé vymezené území zařazené do 
etapy rozvoje.  

Podmínky 
Podmínkou pro navrhovaný rozvoj v lokalitě je realizace retenčních nádrží, které jsou uvedeny ve "Studii 
odvodnění Kyjovského potoka, Lipenského potoka a bezejmenné vodoteče".  
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R/15  REKREAČNÍ AREÁL VELKÁ CHUCHLE - RADOTÍN - ZBRASLAV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 16, MČ Velká Chuchle, MČ Zbraslav, k.ú. Velká Chuchle, Lahovice, Radotín, Zbraslav  
Lokalita je zhruba vymezena na západě ulicí Výpadovou, okrajem průmyslových areálů a železniční tratí Praha - 
Plzeň. Severní hranici tvoří okraj dostihového závodiště ve Velké Chuchli a ulice Strakonická. Jižní okraj je 
vymezený pomyslnou čárou podél okraje IV. etapy dobývacího prostoru ložiska štěrkopísků Zbraslav IV k 
Berounce jižně od Šárova kola v Radotíně.  
Plocha celého území je přibližně 297 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na soutoku Vltavy a Berounky v široké údolní nivě. Území původně zemědělsky intenzivně využívané je v 
současnosti zanedbané. Na levém břehu Berounky a jižně od dostihového závodiště ve Velké Chuchli jsou 
nevyužívané skleníkové areály. Dle Územně analytických podkladů jsou klasifikované jako brownfields (B 45 a B 
46). Plocha mezi severním okrajem ulice Výpadové a dostihovým závodištěm je klasifikovaná jako devastované 
území (D 43). Plochy na levém břehu Berounky jsou ještě zemědělsky využívané. Napříč údolím vede 
rozestavěná estakáda silničního okruhu.  
V širších vztazích se vymezeného území dotýká problematika dopravního propojení Zbraslav - Radotín - 
Černošice, které směřuje za hranici hl. m. Prahy.  
V území jsou významná ložiska štěrkopísků. 

Doprava 
Základní kostru komunikační sítě tvoří v oblasti Radotína ul. Výpadová napojená u Lahovic na ul. Strakonickou. 
Ul. Strakonická navazuje na silnici I/4, která na mimopražském území přechází na rychlostní silnici R4 (Praha - 
Příbram). V současné době je v předmětném území ve výstavbě jižní část Pražského okruhu včetně 
mimoúrovňové křižovatky s ul. Strakonickou u Lahovic. 
Dopravní obsluha území MHD je zajištěna autobusovými linkami PID. 
Západně od řešeného území přes Radotín vede významná železniční trať Praha - Beroun. 
Západně od soutoku Vltavy a Berounky se v území nachází nákladní (obchodní) přístav Radotín. 

Technické vybavení 
V místech stávající zástavby je vedena vodovodní síť, v nevyužívaných skleníkových areálech jsou vodovodní 
řady zrušeny. Území nemá vybudovanou stokovou síť. Ostatní sítě jsou vybudovány pouze pro napojení 
stávajících objektů.  
Přes lokalitu vedou optické kabely. 
Území se nachází v povodí Vltavy, Berounky a Lipanského potoka včetně jeho přítoků. V této lokalitě se nacházejí 
tyto kategorie záplavových území: aktivní, průtočné, neprůtočné, určené k ochraně zajišťované městem. 
Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy zajišťovaná městem nebyla dosud realizována. 

Příroda a krajina 
Zemědělsky a zahradnicky využívaná krajina s vysokým zorněním se v průběhu posledních let změnila na ladem 
ležící plochy. Dominantní podíl má ruderální vegetace a zemědělské kultury. Významnější a hodnotnější jsou 
občasné břehové porosty při Berounce. Nejhodnotnější vzrostlá zeleň s vysokou sadovnickou hodnotou se 
nachází ve vstupní enklávě dnes již zaniklého zahradnictví ve Velké Chuchli.    
Podle Zásad územního rozvoje územím prochází nadregionální biokoridor N/6 vázaný na řeku Berounku a přilehlé 
pozemky. S výjimkou krátkých úseků (a vloženého lokálního biocentra L1/228) není funkční, jelikož porosty nemají 
vhodnou druhovou skladbu a často i dostatečnou šířku. 

Životní prostředí 
V okolí ulic Strakonická a Výpadová dochází k překračování hlukových hygienických limitů. 
V řešeném území se nacházejí drobné černé skládky. 
Z hlediska ovzduší, resp. koncentrací škodlivých látek v ovzduší, dochází k překračování limitních hodnot v okolí 
Strakonické komunikace pouze u PM10. Řešené území je relativně dobře provětráváno. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Velký rekreační potenciál území.  

Část rozsáhlé údolní nivy Berounky, dosud nezastavěné. 
Záplavové území, podstatná část leží v aktivní zóně záplavového území.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Bilancovaná výhradní ložiska, chráněná ložisková území. 
Omezujícím prvkem zástavby území je Zbraslavský sběrač, který územím prochází od západu k východu. 
Do řešeného území zasahuje nebilancované nevýhradní štěrkopískové ložisko Zbraslav - Lahovice. 
Silniční ochranné pásmo stanovuje zákon č.13/1997 Sb. v platném znění a v předmětném území se týká ul. 
Strakonické (silnice I/4, ul. Výpadové (silnice II/115 a II/10. 
Do území zasahuje ochranné pásmo železniční trati Praha - Beroun. 
Přes území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady DN 1200, DN 600 a DN 400 z VDJ Jesenice do VDJ 
Strážovská. Vodovodní řady i s ochrannými pásmy je nutno respektovat podle zákonu 274/2001Sb. v platném 
znění. 
Bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu DN 500. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření rekreačního areálu celoměstského významu s aktivitami vázanými na vodní plochy, které vzniknou 
vytěžením štěrkopísků, jako významného oddechového a rekreačně-sportovního zázemí Hl. n Prahy a přilehlého 
regionu.  Umístění sportovně rekreačních aktivit, které budou respektovat krajinný rámec soutoku Vltavy a 
Berounky a podmínky záplavového území. Regulace těžby štěrkopísků dle sledovaného vlivu na okolní chráněná 
území (jmenovitě Krňák) a následná rekultivace území koordinovaná s budoucí rekreační funkcí. Zajištění nového 
přístavu pro sportovní a rekreační lodě a ochranný přístav v Radotíně. Zajištění prostupnosti krajiny pro pěší a 
cyklisty. 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) hl. m. Prahy vymezená lokalita obsahuje velké rozvojové 
území (VRÚ) Radotín - Lahovice - Zbraslav a část velkého území rekreace vymezeného na pravém břehu 
Berounky.  
Oproti  územnímu plánu se zmenšuje největší vodní plocha na pravém břehu Berounky. 
V širších vztazích je navrženo nové dopravní propojení Zbraslav - Radotín - Černošice vedoucí napříč údolím z 
křižovatky u Krňáku ve Zbraslavi do ulice Karlické na jihozápadním okraji Radotína. Stávající trasa komunikačního 
propojení Zbraslav - Lipence - Černošice, obsažená v ÚPnSÚ se ruší.  

Urbanistická koncepce 
Dle návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy je vymezené území součástí specifické oblasti nadmístního a 
celoměstského významu, kde se střetávají podmínky ochrany přírody a krajiny s požadavky na rekreaci obyvatel, 
případně s požadavky na těžbu surovin. Konkrétně se jedná o specifickou oblast Soutok Vltavy a Berounky 
(SP/3).  
 Vymezené území leží ve vnějším pásmu města.  
Podstatnou část území tvoří vodní plochy, jejichž vznik je vázaný na těžbu štěrkopísků. Na pravém břehu 
Berounky jsou navržené dvě vodní plochy, jejichž tvar je odvozen od připravovaných těžebních etap v ložisku 
Zbraslav IV. Jižní vodní plocha předpokládá vytěžení pouze 4 etap. Po vyhodnocení vlivu těžby na přírodní 
památku Krňák v Zbraslavi bude rozhodnuto, zda bude vytěžená i 5. etapa, která je nyní navržená jako územní 
rezerva pro rozšíření rekreačního areálu.  
Na levém břehu Berounky je vodní plocha propojená kanálem s Berounkou, na které je navržen jez Radotín I. 
Součástí vodní plochy je přístav určený pro sportovní a rekreační lodě, který respektuje stávající bytové domy v 
ulici Výpadové. Ochranný přístav je vymezen v prodloužení stávajícího obchodního přístavu jižně od ulice 
Výpadové a je součástí další vodní plochy.  
Dvě menší vodní plochy vzájemně od sebe oddělené rekreační plochou umístěnou pod stávajícím venkovním 
elektrickým vedením jsou navržené jižně od dostihového závodiště.  Podél železniční trati jsou ponechány dvě 
určené pro rekreaci sportovní.  
Součástí území je i stávající obchodní přístav u křižovatky ulic Výpadová a Strakonická  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
smíšené - SM 
dopravní  - DP  
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plochy dopravní - komunikace DK  
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
zeleň nelesní - ZN  
rekreace přírodní - RP 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů bude v budoucnu nejvýznamnější Pražský okruh, který propojí systém dálnic, 
rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních komunikací na okraji hlavního města. Na Pražský okruh 
bude u Lahovic napojena rychlostní silnice R4 (Praha - Příbram), na kterou ve směru do centra Prahy města 
naváže ul. Strakonická. Ul. Strakonická propojí Pražský okruh u Lahovic s Městským okruhem u Barrandovského 
mostu. Komunikační systém v údolí Berounky bude doplněn o nový úsek komunikace umožňující převést tranzitní 
automobilovou dopravu z Poberouní do Prahy (i naopak) mimo Radotín na rychlostní silnici R4. 
Železniční trať Praha - Beroun bude významná z hlediska příměstské dopravy, nabídne kvalitní taktovou osobní 
dopravu od Berouna územím Poberouní do centra Prahy.  
Autobusové linky PID umožní veřejnou dopravu v radiálních směrech z regionu na Smíchov, doplňovat je budou 
spoje v tangenciálních směrech mezi levobřežní a pravobřežní oblastí Prahy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikační sítě bude tvořit Pražský okruh, procházející předmětným územím v 
západovýchodním směru, dále po východní hranici území ul. Strakonická a rychlostní silnice R4, napojené do 
mimoúrovňové křižovatky u Lahovic. Mezi sběrné komunikace v území bude dále patřit ul. Výpadová. V území 
bude významný systém cyklistických a pěších tras navazující na trasy podél Vltavy a Berounky. 
Vodní doprava bude využívat přístav Radotín. 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území bude zajišťována autobusovými linkami PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny se zřetelem na charakter území ve vhodných lokalitách. 
Železniční doprava 
Podél západního okraje řešeného území přes Radotín je v návrhu potvrzena dvoukolejná železniční trať Praha - 
Beroun se železniční stanicí Praha - Radotín a v budoucnu novou železniční zastávkou. Rekreační území u 
Berounky je ze žst. Praha Radotín pro návštěvníky v přijatelné vzdálenosti.  
Vodní doprava 
Vodní doprava bude využívat vodní cestu po Vltavě a zčásti po Berounce včetně přístavu Radotín, jehož rozsah je 
vůči současnému stavu upraven tak, aby vyhovoval předpokládaným nárokům. 
Cyklistická a pěší doprava 
Cyklistická a pěší doprava bude mít v předmětném území značný význam. Systém cyklotras v území naváže na 
celoměstské trasy vedené podél Vltavy a Poberouním 

Technické vybavení 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Využití území musí být v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Zeleň bude tvořit nezbytný doplněk k rekreačním plochám v podobě luk a solitér. Návrh by měl podpořit existenci 
břehových porostů při Berounce. Kdysi parková úprava v chuchelském zahradnictví by měla být zachována, 
popřípadě i doplněna. 
ÚSES 
Nadregionální biokoridor N4/6 na Berounce je řešením potvrzen, došlo pouze k místním korekcím ve vymezení 
podle uvažovaného okolního využití. Břehové porosty je třeba revitalizovat, doplnit o vhodné druhy a rozšířit na 
požadované parametry. Nejvýraznější změnou oproti dnešnímu stavu bude založení lokálního biocentra L2/227. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Doplněním zeleně minimalizovat dopad PM10 na chráněnou zástavbu. Pro vytápění využívat nízkoemisní 
systémy. 

Hluk 
Na základě hlukových studií přijmout taková opatření, organizační, technická apod., která zajistí dodržení 
hygienických limitů dle platné legislativy v chráněných venkovních prostorech staveb.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
202/DV - Ochranný přístav Radotín 
všechny prvky ÚSES v území  
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VARIANTA 
NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření rekreačního areálu celoměstského významu s aktivitami vázanými na vodní plochy, které vzniknou 
vytěžením štěrkopísků. Umístění sportovně rekreačních aktivit, které budou respektovat krajinný rámec soutoku 
Vltavy a Berounky a podmínky záplavového území. Regulace těžby štěrkopísků dle sledovaného vlivu na okolní 
chráněná území (jmenovitě Krňák) a následná rekultivace území koordinovaná s budoucí rekreační funkcí. 
Zajištění nového přístavu pro sportovní a rekreační lodě a ochranný přístav v Radotíně. Zajištění prostupnosti 
krajiny pro pěší a cyklisty. 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) hl. m. Prahy vymezená lokalita obsahuje velké rozvojové 
území (VRÚ) Radotín - Lahovice - Zbraslav a část velkého území rekreace vymezeného na pravém břehu 
Berounky.  
Oproti  územnímu plánu se zmenšuje největší vodní plocha na pravém břehu Berounky. 
V širších vztazích je navrženo nové dopravní propojení Zbraslav - Radotín - Černošice vedoucí podél levého 
břehu Berounky z ulice Karlické na jihozápadním okraji Radotína do ulice Výpadové v lokalitě Šárovo kolo. 
Stávající trasa komunikačního propojení Zbraslav - Lipence - Černošice, obsažená v ÚPnSÚ se ruší.  

Urbanistická koncepce 
Dle návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy je vymezené území součástí specifické oblasti nadmístního a 
celoměstského významu, kde se střetávají podmínky ochrany přírody a krajiny s požadavky na rekreaci obyvatel, 
případně s požadavky na těžbu surovin. Konkrétně se jedná o specifickou oblast Soutok Vltavy a Berounky 
(SP/3).  
Vymezené území leží ve vnějším pásmu města.  
Podstatnou část území tvoří vodní plochy, jejichž vznik je vázaný na těžbu štěrkopísků. Na pravém břehu 
Berounky jsou navržené dvě vodní plochy, jejichž tvar je odvozen od připravovaných těžebních etap v ložisku 
Zbraslav IV. Jižní vodní plocha předpokládá vytěžení pouze 4 etap. Po vyhodnocení vlivu těžby na přírodní 
památku Krňák v Zbraslavi bude rozhodnuto, zda bude vytěžená i 5. etapa, která je nyní navržená jako územní 
rezerva pro rozšíření rekreačního areálu.  
Na levém břehu Berounky je vodní plocha propojená kanálem s Berounkou, na které je navržen jez Radotín I. 
Ochranný přístav je vymezen v prodloužení stávajícího obchodního přístavu jižně od ulice Výpadové a je součástí 
další vodní plochy.  
Podél železniční trati jsou ponechány dvě určené pro rekreaci sportovní.  
Součástí území je i stávající obchodní přístav u křižovatky ulic Výpadová a Strakonická  
Variantně je navržen tvar přístavu sportovních lodí dle požadavku MČ Praha 16. Přístavní bazén je zkrácen cca 
na úroveň stávajícího vjezdu do skleníkového areálu tak, aby nebyly ohrožené stávající bytové domy při ulici 
Výpadová.  
Variantně je řešené území mezi ulicí Výpadovou a dostihovým závodištěm. Nadále je zde ponechána územní 
rezerva pro doplnění dostihového závodiště o rovnou míli. Vodní plocha je navržená mezi touto rezervou a 
zástavbou v Lahovičkách. Zbývající plochy jsou určené pro rekreaci přírodní. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně - RS 
smíšené - SM 
plochy dopravní - komunikace - DK 
dopravní -  DP 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
zeleň nelesní - ZN 
rekreace přírodní - RP 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů bude v budoucnu nejvýznamnější Pražský okruh, který propojí systém dálnic, 
rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních komunikací na okraji hlavního města. Na Pražský okruh 
bude u Lahovic napojena rychlostní silnice R4 (Praha - Příbram), na kterou ve směru do centra Prahy města 
naváže ul. Strakonická. Ul. Strakonická propojí Pražský okruh u Lahovic s Městským okruhem u Barrandovského 

mostu. Komunikační systém u Radotína bude doplněn o nový úsek komunikace s dvojím přemostěním Berounky 
umožňující převést tranzitní automobilovou dopravu z Poberouní do Prahy (i naopak) mimo zástavbu velké části 
Radotína. 
Železniční trať Praha - Beroun bude významná z hlediska příměstské dopravy, nabídne kvalitní taktovou osobní 
dopravu od Berouna územím Poberouní do centra Prahy.  
Autobusové linky PID umožní veřejnou dopravu v radiálních směrech z regionu na Smíchov, doplňovat je budou 
spoje v tangenciálních směrech mezi levobřežní a pravobřežní oblastí Prahy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikační sítě bude tvořit Pražský okruh, procházející předmětným územím v 
západovýchodním směru, dále po východní hranici území ul. Strakonická a rychlostní silnice R4, napojené do 
mimoúrovňové křižovatky u Lahovic. Mezi sběrné komunikace v území bude dále patřit ul. Výpadová. V území 
bude významný systém cyklistických a pěších tras navazující na trasy podél Vltavy a Berounky. 
Vodní doprava bude využívat přístav Radotín. 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území bude zajišťována autobusovými linkami PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny se zřetelem na charakter území ve vhodných lokalitách. 
Železniční doprava 
Podél západního okraje řešeného území přes Radotín je v návrhu potvrzena dvoukolejná železniční trať Praha - 
Beroun se železniční stanicí Praha - Radotín a v budoucnu novou železniční zastávkou. Rekreační území u 
Berounky je ze žst. Praha Radotín pro návštěvníky v přijatelné vzdálenosti.  
Vodní doprava 
Vodní doprava bude využívat vodní cestu po Vltavě a zčásti po Berounce včetně přístavu Radotín, jehož rozsah je 
vůči současnému stavu upraven tak, aby vyhovoval předpokládaným nárokům. 
Cyklistická a pěší doprava 
Cyklistická a pěší doprava bude mít v předmětném území značný význam. Systém cyklotras v území naváže na 
celoměstské trasy vedené podél Vltavy a Poberouním. 

Technické vybavení 
Vodní toky 
Využití území musí být v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území.  

Příroda a krajina 
ÚSES 
Řešení ÚSES se přímo v území oproti návrhu ve variantě zásadně nemění. V širších vztazích však dochází k 
výrazné změně tvaru nefunkčního regionálního biocentra R2/22 v závislosti na variantním vedení dopravního 
propojení Zbraslav - Radotín - Černošice. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
202/DV/ - Ochranný přístav Radotín 
213/DK/ - východní obchvat Radotína 
všechny prvky ÚSES v území  
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R/16  SLIVENEC (OBSAHUJE U/6) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Slivenec, Holyně 
Lokalita je vymezena na západě trasou Silničního okruhu kolem Prahy, na jihu hranicí současné zástavby "U 
Jezírka", na východě ulicí K Lochkovu a následně hranicí současně zastavěného území Slivence. Ze severu je 
lokalita vymezena rozvojovým územím Barrandov - západ a hranicí zastavitelného území v k.ú. Holyně. 
Plocha celého území je přibližně 131 ha. 
Plocha územní rezervy je přibližně 26 ha. 

SOUČASNÝ STAV  
Urbanismus a širší vztahy 
Poloha západně od Slivence až po Silniční okruh kolem Prahy. 
Převážně nezastavěná zemědělská krajina s několika menšími výrobními a zemědělskými areály. 
Dopravní vztah s centrem města a na Silniční okruh kolem Prahy zprostředkovaný ulicí K Barrandovu. 

Dopravní infrastruktura 
Základní kostru komunikační sítě tvoří ul. K Barrandovu a Pražský (silniční) okruh na hranici území. Pražský okruh 
je součástí nadřazené komunikační sítě města, ul. K Barrandovu (v důsledku chybějících částí Pražského okruhu) 
plní v současné době funkci převedení značné části vůči městu tranzitní dopravy a zároveň umožňuje realizaci 
vnitroměstských radiálních dopravních vztahů. 

Technická infrastruktura 
V území je umístěn vodojem Ovčín, ze kterého jsou vedeny nadřazené vodovodní řady.  Distribuční sítě technické 
infrastruktury nejsou plošně vybudovány, připojeny jsou pouze stávající objekty v území. 
S ohledem na převážně zemědělský charakter krajiny, je z hlediska vodních toků území v povodí vodního toku 
Vrutice převážně stabilizované, i když nejnovější již realizované rozvoje zaplavují stávající nemovitosti v oblasti 
Velké Chuchle. Území je citlivé na podíly zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Zemědělsky obhospodařovaná krajina s minimální podílem stávající zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ve sledovaném území dochází k překračování hlukových limitů a k překračování limitů znečištění ovzduší pro 
koncentrace škodlivin PM10 a NO2. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Zvlášť v severní části dobrá vazba na MHD - tramvajovou trať Barrandov. Vazba na kapacitní dopravní tah 
Barrandovské radiály. V jižní části dobrá dostupnost přírodního zázemí - Chuchelský háj. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Vedení VTL plynu (několik větví) a jejich bezpečnostní pásma ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. 
Nadzemní vedení 110 kV s ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. 
Přes území vede dálkový optický kabel. 
Územím procházejí nadřazené vodovodní řady DN 1200 a DN 900. s  ochrannými pásmy podle zákonu 274/2001 
Sb. 
 Do území zasahuje silniční ochranné pásmo, které je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění.  
Na východní straně území sousedí s přírodním parkem Radotínsko - Chuchelský háj. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Nový návrh mění stávající koncepci území zejména v uvolnění nových zastavitelných ploch (změna horizontu 
zastavitelnosti) a zároveň snižuje zátěž území (změna funkčního využití).  

Urbanistická koncepce 

Rozvojové území se dělí na tři samostatně fungující části. Jižní část je zejména obytná, doplněná sportovní 
rekreací a veřejným vybavením pro umístění základní školské vybavenosti, propojuje stávající zástavby rodinných 
domů v jižní části Slivence a v lokalitě U Jezírka. Území severně od ulice K Barrandovu je z části ponecháno jako 
územní rezerva, z části je, v návaznosti na konečnou stanici tramvaje, určeno pro smíšené využití. Jihovýchodně 
od ulice K Barrandovu v klínu mez současnou zástavbou je území zejména pro smíšené funkce a rozšíření 
stávající sportovní rekreace. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB  
smíšené - SM 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné  
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN  
zeleň parková - ZP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 -  30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnějšími komunikacemi z hlediska širších dopravních vztahů jsou Pražský okruh a ul. K Barrandovu. 
Pražský okruh je nejvýznamnější komunikací na okraji hl. města, propojuje jednotlivé dálnice, rychlostní silnice, 
ostatní vybrané silnice a místní komunikace směřující k hranicím Prahy. Ul. K Barrandovu propojuje Pražský okruh 
u Slivence s Městským okruhem u Smíchova a umožňuje realizaci radiálních dopravních vztahů mezi jihozápadní 
částí města a centrem Prahy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikačního systému území tvoří Pražský okruh a ul. K Barrandovu. Další komunikace v území 
budou obslužného charakteru. Na celoměstský komunikační systém budou napojeny prostřednictvím úrovňových 
křižovatek s ul. K Barrandovu. 
Městská hromadná doprava 
Dopravní obsluhu území veřejnou dopravou budou zajišťovat autobusové linky MHD resp. PID a zčásti i 
prodloužená tramvajová trat ze Smíchova přes Barrandov do Holyně. U konečné stanice tramvajová trati Holyně 
se počítá rovněž se smyčkou pro autobusové linky PID. 
Doprava v klidu 
K tramvajové smyčce Holyně je navrženo záchytné parkoviště P+R. Doprava v klidu pro novou zástavbu bude 
řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s rozvojem cyklistických tras navazující na cyklotrasy v širším spádovém území a ve vazbě na 
tramvajovou smyčku Holyně. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Rozsah navrhovaných rozvojů musí být prověřen vodohospodářskou studií, která stanoví za jakých podmínek je 
možné plánované rozvoje uskutečnit, nebo zda tyto rozvoje musí být redukovány, s ohledem na skutečnost, že 
území je citlivé na podíl zpevněných ploch. 
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Příroda a krajina 
Zeleň 
V území se uplatní především zeleň s ochrannou funkcí, která bude významným předělem mezi novou zástavbou 
a nadřazeným komunikačním systémem. 
 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Území není ideální pro další rozvoj obytné funkce. V případě navrhování zástavby je nutné razantně posílit podíl 
zeleně, zejména podél hlavních silničních tras. U individuálního vytápění je nutné preferovat nízkoemisní způsoby 
vytápění. 
Hluk 
Z hlediska omezení hlukové zátěže území je nutné na základě hlukových studií přijmout taková opatření, která 
povedou k dodržení hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb. 
Dále bude nutné vymezit ochranná pásma kolem komunikací, kde dochází k překračování hlukové zátěže a kde 
není možné technickými či jinými opatřeními dodržet hlukové limity.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
215/VS - Slivenec - základní školská vybavenost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/17  BARRANDOV - ZÁPAD (OBSAHUJE E/10) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Hlubočepy, Slivenec, Holyně 
Území je vymezeno  z jihu ulicí K Barrandovu, z východu stávající zástavbou sídliště Barrandov, ze severu hranicí 
přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a ze západu hranicí zástavby Holyně a zemědělským areálem v k. ú. 
Slivenec. 
Plocha celého území je přibližně 62 ha. 
Plocha území řešeného v etapě je přibližně 26 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha jižně od Prokopsko - Dalejského údolí, mezi sídlištěm Barrandov a Holyní.  
Nezastavěná, zemědělská a volná krajina. 
Dopravní vztah s centrem města a na Silniční okruh kolem Prahy zprostředkovaný ulicí K Barrandovu. 

Dopravní infrastruktura 
Základ komunikačního skeletu území tvoří ul. K Barrandovu, která je u Barrandovského mostu napojena na 
zprovozněné úseky Městského okruhu a u Slivence je napojena na zrealizovanou část Pražského (silničního) 
okruhu. V důsledku chybějících úseků Pražského okruhu slouží v současné době ul. K Barrandovu kromě 
vnitroměstských vztahů k převádění vůči městu tranzitní automobilové dopravy s vysokým podílem kamionů. 
Obslužná komunikační síť spádového území je na ul. K Barrandovu napojena úrovňovými světelně řízenými 
křižovatkami. 
Obsluha území MHD je zajišťována s využitím tramvajové trati na Barrandov, která je nyní ukončena na 
východním okraji předmětného území a autobusovými linkami. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Z hlediska vodních toků se jedná o stabilizované povodí elejského potoka mezi Holyňským a Klukovickým 
potokem. Území je citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Rozvojové území má charakter příměstské zemědělské krajiny, s poměrně značným zorněním a minimálním 
podílem doprovodné a rozptýlené zeleně. V této lokalitě se nenachází významné porosty nebo solitérně rostoucí 
stromy.  
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Jižní část území je poměrně významně zatížena hlukem a emisemi z ulice K Barrandovu. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Vazba na ul. K Barrandovu, která zajišťuje kvalitní vazby na celoměstský komunikační systém (Městský a Pražský 
okruh). Zázemí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Napojení na MHD - TT Barrandov. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Přes území procházejí nadřazené vodovodní řady DN 600 a DN 500. Řady je nutno chránit i s jejich ochrannými 
pásmy podle zákonu 274/2001 Sb. 
Na severu území sousedí s přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. 

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Původní koncepce území zůstává zachována, pouze některé funkční plochy jsou přetvarovány podle ověřovací 
US. Hlavní obslužnou komunikací prochází tramvajová trať, na jejímž konci je umístěna plocha pro hromadnou 
dopravu a P+R.  
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Urbanistická koncepce 
Rozvojové území je vázáno na navrhované prodloužení tramvajové trati. Hustota zástavby se snižuje směrem k 
současně nezastavěnému území. Území je kompozičně řešeno podél hlavní komunikace Werichovy. 
Nedílnou součástí koncepce je výstavba zařízení pro základní školství včetně odpovídajícího vybavení venkovními 
plochami a pro mateřskou školu. 
V severní části se jedná zejména o obytnou zástavbu s místními službami a vybavením. Na jihu jsou umístěny 
plochy pro hromadnou dopravu a na ně navazující nerušící služby a výroba. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB  
smíšené - SM 
dopravní - DP  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné  
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 40 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů je v předmětném území nejvýznamnější ul. K Barrandovu. Tato komunikace 
umožňuje napojení na Městský okruh u západního předmostí Barrandovského mostu, u Slivence na jihozápadním 
okraji Prahy je napojena na Pražský (silniční) okruh. Po dokončení Pražského okruhu nebude již po ul. K 
Barrandovu vedena tranzitní automobilová doprava. Z hlediska veřejné dopravy bude nejvýznamnější roli v území 
plnit tramvajová doprava, která zajistí vazby k centrální oblasti města s přestupními možnostmi na systém metra v 
oblasti Smíchova. 
Komunikační systém řešeného území 
Základním prvkem komunikačního systému území bude ul. K Barrandovu, která je komunikací sběrného typu. 
Ostatní komunikace území mají obslužný význam a jejich charakter odpovídá nárokům na dopravní obsluhu 
stávající zástavby. 
Městská hromadná doprava 
Rozhodující význam pro obsluhu území veřejnou dopravou bude v území plnit tramvajová doprava. Tramvajová 
trať bude prodloužena jihozápadním směrem k Holyni, kde bude ukončena novou smyčkou s přestupními vazbami 
na autobusové linky. 
Doprava v klidu 
U nové tramvajové smyčky na okraji Holyně při ul. K Barrandovu je navržen záchytný parking P+R. 
Doprava v klidu pro novou zástavbu v území bude řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Řešení 
dopravy v klidu pro novou zástavbu a funkce území je mimo podrobnost konceptu ÚPn. 
Dopravní vybavenost 
V území se předpokládá nabídka dopravní vybavenosti pro cyklistickou dopravu. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické dopravy, který bude podporován nabídkou systému kvalitních 
komunikací pro pěší a cyklisty. Komunikace pro pěší a cyklisty budou navazovat celoměstský systém cyklistických 
tras ve spádovém území. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o území citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch, je nezbytné 
aktualizovat generel Dalejského potoka, event. zpracovat vodohospodářskou studii oblasti. Dále je potřebné 
uplatňovat veřejně prospěšná opatření pro oblasti citlivé na podíl zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území by dle ÚPn by měl vzniknout zelený pás, který by byl předělem mezi Holyní a zástavbou Barrandova. 
Tento zelený pás bude součásti celoměstského systému zeleně a jedním nástupních prostorů do Prokopského 
údolí.   
ÚSES 
Navržený pás zeleně mezi Holyní a Barrandovem je začleněn do interakčního prvku. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Vzhledem k překračování imisních limitů u PM10, by měl vzniknout pás izolační zeleně, stratifikovaný ve třech 
patrech, podél ulice K Barrandovu. 
Hluk 
Rozmístění citlivých funkcí by mělo vycházet z hlukových studií, u ulice K Barrandovu by bylo vhodné vybudovat 
bariérové objekty, které ochrání centrální část RU před nadměrným hlukem a zajistí splnění hygienických limitů. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
1/DT - tramvajová trať - Barrandov - Slivenec (+ zmenšení stávající tramvajové smyčky Barrandov) 
212/DP - P + R - Slivenec 
9/VS - Praha 5 - Barrandov - základní škola, západ 
10/VS - Praha 5 - Barrandov - mateřská škola 
11/VS - Praha 5 - Barrandov - mateřská škola 
1/DT - Praha 5 - tramvajová trať Barrandov - Slivenec (zachování stávající smyčky v redukované podobě) 
244/TK - dešťová usazovací nádrž k Barrandovu 
všechny prvky ÚSES v území 

Etapizace 
Část území je řešena v etapě, výstavba v těchto plochách je podmíněna dokončením tramvajové trati. 
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R/18  DÍVČÍ HRADY (OBSAHUJE U/8) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Radlice, Jinonice 
Lokalita je zhruba vymezena na západě ulicí Radlickou. Na jihu je vymezená hranicí nově navržených 
zastavitelných funkčních ploch jižně od areálu bývalé radlické cihelny a částečně železniční trati Praha - Hostivice. 
Východní hranici tvoří stávající polní cesta směřující v prodloužení východního okraje areálu Walter napříč náhorní 
planinou směrem na jih ke svahům nad Prokopským údolím, kde ústí pěší cesta Hlubočep. Jižní hranici tvoří okraj 
náhorní planiny a cesta ke Starým Butovicům. 
Plocha celého území je přibližně 90 ha. 
Plocha územní rezervy je přibližně 8 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na levém břehu Vltavy na náhorní plošině nad jižní části Smíchova v rozšířeném kompaktním městě.  
Masiv Dívčích hradů se promítá do pohledových horizontů historického jádra města (PPR) 1 a 2 stanovených v 
Územně analytických podkladech hl. m. Prahy (kapitola Vizuální podmínky území).  
Východní svahy Dívčích hradů vymezují jihozápadní okraj centrálního prostoru města. Jižní svahy spadají od 
přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Západní okraj plošiny Dívčích hradů navazuje na lokalitu U Kříže a 
na historickou zástavbu Starých Butovic. Severní svahy Dívčích hradů spadají do Radlického údolí a navazují na 
rozvojovou osu Radlice - Západní Město - Zličín (O/2) vymezenou v návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
Západní část vymezené lokality je součástí této rozvojové osy.   
Náhorní plošina Dívčích hradů je v současné době využívaná pro zemědělskou činnost, pouze západní okraj 
uzavírá stávající areál armády ČR. 
Součástí lokality je přestavbové území vymezené v ÚAP (T/20) při ulici Radlické a železniční trati.  
Ve stávajícím Územním plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) hl. m. Prahy je západní část Dívčích hradů vymezená 
jako velké rozvojové území (VRÚ) Vysokoškolský areál Jinonice. 

Doprava 
Základ komunikační sítě tvoří ul. Radlická podél západního a severozápadního okraje předmětného území. Ul. 
Radlická umožňuje realizaci radiálních dopravních vztahů mezi přilehlou částí Jihozápadního Města a 
Smíchovem. Ul. Radlická je dopravně nejzatíženější komunikací spádového území. Ostatní komunikace území 
svým charakterem a významem odpovídají urbanistickému vývoji, nárokům stávajících funkcí v území a z 
celoměstského hlediska jsou nevýznamné. 
Území je zčásti v docházkové vzdálenosti stanic metra trasy B Jinonice a Radlická. Část území je v současné 
době mimo docházkovou vzdálenost zastávek MHD. 
Podél severního okraje území vede jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať Praha - Hostivice se železniční 
stanicí Praha - Jinonice. 

Technické vybavení 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Část území se nachází v povodí Dalejského a část v povodí Radlického potoka. S ohledem na přírodní charakter 
lokality jsou tato území v povodí obou toků stabilizována.  

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nepatrným zastoupením zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Severovýchodním okrajem má podle Zásad územního rozvoje 
procházet nadregionální biokoridor N/5. 

Životní prostředí 
Na základě Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha, byla část řešené lokality zařazena mezi tzv. tiché 
oblasti, kde je cílem dlouhodobá ochrana před hlukem, udržení nepřekračování hygienických limitů a postupné 
snižování hlukové zátěže. 
Z hlediska imisní zátěže jsou dosahovány limitní hodnoty pouze u PM10, což je přímý důsledek automobilového 
provozu na okolních komunikacích. 
 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Výjimečný krajinný útvar s mohutnou náhorní plošinou a zelenými svahy, který je pohledových horizontů 1 a 2 
historického jádra města (PPR).  Významná pozice v kompozici města jako jeden z posledních otevřených z 
hlediska vnímání charakteru města výjimečných prostorů bez zástavby v ochranném pásmu historického jádra 
města (PPR) a jako pohledově exponovaná lokalita vnímaná z historického jádra.  
Výjimečný prvek přírodního charakteru, který zasahuje až k historickému jádru města.  
Existence veřejně přístupných vyhlídkových míst.  
Velký rekreační potenciál v kontaktu s kompaktně zastavěným územím.   
Území velmi citlivé na umísťování nových staveb, které je třeba podmínit posouzením jejich dopadu do 
pohledových horizontů.  
Problematická dopravní obsluha území, i když podél lokality vede Radlická radiála, železniční trať a poměrně 
blízko jsou dvě stanice metra.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo stanovuje zákon č.13/1997 Sb. v platném znění. Do území zasahuje ochranné pásmo 
leteckých staveb (zařízení) a stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť.  
Leží v ochranném pásmu historického jádra Prahy (Pražské památkové rezervace). 
Okrajově zasahuje do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. 
Přes území prochází nadřazený vodovodní řad DN 1200 s ochranným pásmem dle zákonu 274/2001 Sb. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Umístění vysokoškolského kampusu navazujícího na stávající zařízení Univerzity Karlovy v lokalitě U Kříže. 
Podmínkou je vymístění areálu Armády ČR a vyřešení dopravního napojení z ulice Radlické (resp. Radlické 
radiály). Rozsah zástavby je odvozen na základě zhodnocení vizuálních vztahů a stanovení viditelného území v 
Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Z tohoto ověření vyplývá požadavek na ponechání východní části 
náhorní plošiny a severních svahů převážně pro zeleň.   
Vytvoření rekreačního prostoru celoměstského významu s rozsáhlým parkem a systémem pěších cest, včetně 
páteřní cesty po obvodu náhorní plošiny, která umožní výjimečně rozhledy na centrální i jižní část města.  
Západní okraj vymezené lokality je součástí rozvojové osy Radlice - Západní Město - Zličín (O/2) vymezené v 
návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.  
Podél severozápadního okraje řešeného území prochází trasa Radlické radiály vedená převážně v tunelu.  
Na východní okraj rozvojového území navazuje významná rozvojová plocha zeleně, která zaujímá cca 1/2 náhorní 
plošiny Dívčích hradů.  
Plocha určená k zástavbě je větší než v dosud platném územním plánu.  
Doplnění stávajícího obytného území podél ulice Výmolova jižně od železniční trati, které je dopravně napojené na 
ulici Kutvirtovu. Tato plocha je naopak menší než plochy pro bydlení dosud vymezené v územním plánu. Její 
rozsah vychází z posouzení Dívčích hradů z dálkových pohledů. 

Urbanistická koncepce 
Rozvojová lokalita je určená především vysokoškolský areál, tj. kampus včetně zařízení sportu o ploše 32 ha. 
Kapacity kampusu jsou odvozené od požadavků Univerzity Karlovy:  
6000 ubytovaných studentů, kapacita výuky - 10000 studentů,  
potřeba jednotlivých ploch  - 120 000 m2 PUČ (plocha užitková, čistá) pro výuku, vědu, výzkum 
+ pro ubytování a stravování 106 000 m2 PUČ (plocha užitková, čistá).   
Do vysokoškolského kampusu je zahrnut i stávající areál armády ČR. Na jihozápadním okraji rozvojové plochy je 
vymezené obytné území, navazující na historickou zástavbu Starých Butovic, a územní rezerva pro další možný 
rozvoj vysokoškolského areálu.  
Východní hranice maximálního rozsahu nové zástavby je vymezená stávající polní cestou směřující v prodloužení 
východního okraje areálu Walter napříč náhorní planinou směrem na jih ke svahům nad Prokopským údolím, kde 
ústí pěší cesta do Hlubočep. 
Rozvojová lokalita je systémem místních komunikací dopravně napojená na ulici Radlickou a Radickou radiálu. 
Spojení se stanicí metra Radlická má zajistit nová lanovka, která také umožní přístup návštěvníků do parku a 
rekreačních ploch ve východní části náhorní plošiny Dívčích hradů.  
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Izolovaně od této rozvojové plochy je navrženo obytné území ve východní části severního svahu Dívčích hradů 
navazující na stávající zástavbu v prodloužení ulice Lučištníků. Západní hranici této plochy tvoří trasa nové 
lanovky.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
veřejné vybavení - VV (také v územní rezervě) 
obytné - OB   
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN  
zeleň parková - ZP 
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
výškové pásmo 1 - do 3. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 - 30 % 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Základ komunikačního systému širšího spádového území bude tvořit Radlická radiála s velkým podílem 
tunelových úseků. Komunikační systém území bude na tuto celoměstsky významnou komunikaci napojen 
prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek západně od železniční stanice Praha - Jinonice a v Butovicích. 
Radlická radiála umožní vazby na Městský okruh v jižní části Smíchova (u Zlíchova) a na Pražský okruh u 
Třebonic na západním okraji Prahy. 
Základ systému MHD ve spádovém území bude tvořit (stejně jako dnes) trasa B metra umožňující rychlé a 
spolehlivé spojení veřejnou dopravou na území města. Vazby do centra města umožní rovněž tramvajová linka 
ukončená u stanice metra Radlická. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude plnit zčásti obslužnou funkci pro stávající i nově navrhovanou zástavbu, 
nadřazený komunikační systém bude na západě a severu zastoupen Radlickou radiálou, na kterou bude území 
napojeno prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek u Jinonic a Butovic. S ohledem na charakter území bude 
velká část komunikací určena pro cyklistickou a pěší dopravu. 
Městská hromadná doprava 
Základ obsluhy území MHD bude ve výhledu tvořit trasa B metra se stanicemi Radlická a Jinonice. Ve vazbě na 
stanice metra bude zástavba v území obsluhována autobusovými linkami, ze stanice metra Radlická a zároveň od 
koncové tramvajové smyčky území zpřístupní nová lanovka. 
Železniční doprava 
V území je do výhledu respektována železniční trať Praha - Hostivice se železniční stanicí Praha -Jinonice. 
Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Dopravní vybavenost 
Dopravní vybavenost v území bude prioritně orientována na potřeby cyklistické dopravy. 
Cyklistická a pěší doprava 
Výjimečný charakter území nabízí výrazný rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Systém cyklistických a pěších tras 
bude řešen v logických vazbách na navazující rekreační území, ve vazbě na stanice metra a horní stanici lanovky, 
která zpřístupní oblast Dívčích hradů od stanice metra Radlická.  

Technické vybavení 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 

Navýšené množství přívalových srážkových vod je nezbytné kompenzovat dostatečnými opatřeními pro retenci a 
retardaci vod na základě vodohospodářské studie. Jinak hrozí eroze svahů a zaplavování Radlického údolí vlivem 
nekapacitního zatrubnění Radlického potoka. Rozvoj území podmínit výše uvedenými opatřeními, a to i pro n-leté 
odtoky přívalových vod. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území bude převažovat zeleň doplňkového charakteru, parkově upravená, která by měla být současně 
začleněna do zástavby. 
ÚSES 
V severovýchodní části území je navrženo pokračování nadregionálního biokoridoru N/5. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
V případě výstavby bude území nutné doplnit o zeleň a zavedení ochranných zelených pásů podél komunikací, 
které bude sloužit pro minimalizování dopadů znečištěného ovzduší. Pro vytápění bude nutné využívat 
nízkoemisní způsoby. 
Hluk 
Vzhledem k zařazení části území Dívčích hradů do tzv. tiché oblasti, není další rozvoj v této části žádoucí. V 
západní části území je nutné na základě hlukových studií přijmout taková opatření, která povedou k dodržení 
hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
207/DM - Praha 5 - lanová dráha Radlická - Dívčí hrady 
12/ZV - Praha 5 - rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí hrady 
13/ZV - Praha 5 - rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí hrady 
200/ZV - Praha 5 - rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí hrady 
201/ ZV - Praha 5 - rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí hrady 
17/DK – Radlická radiála – úsek Bucharova – Městský okruh 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky 
Rozvoj podmínit výstavbou dostatečných opatření pro retenci a retardaci vod na základě vodohospodářské studie.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Požaduje se zpracování územní studie, která ověří rozsah, kapacitu a výšku zástavby vzhledem k pohledově 
exponované poloze v horizontech historického jádra města (PPR).  
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R19  ZÁPADNÍ MĚSTO (OBSAHUJE E/11) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 13, Praha Řeporyje, k. ú, Třebonice, Stodůlky a Řeporyje 
Lokalita je vymezena na západě trasou silničního okruhu kolem Prahy, na severu Rozvadovskou spojkou po 
křižovatku s ulicí Řevnickou a dále pak hranicí nově uvažované zástavby jižně od vodojemu Kopanina. Na 
východě tvoří hranici ulice Jeremiášova až po křižovatku s ulicí Jáchymovskou, dále pak okraj stávající zástavby 
Řeporyj a Dalejský potok až k železniční trati. Jižní hranici tvoří částečně železniční trať Praha - Rudná, nová 
trasa komunikace směřující k ulici Ořešské a část ulice Ořešské až k silničnímu okruhu.  
Plocha celého území je přibližně 570 ha. 
Plocha území řešeného v etapě je přibližně 149 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na západní hranici hl. m. Prahy navazující na západní okraj Jihozápadního města v Praze 13. Území má v 
současné době převážně charakter příměstské zemědělské krajiny s původními sídly Třebonice, Řeporyje a 
Chaby a s krajinnou dominantou kostelíka Krteň nad údolím Dalejského potoka. Do této krajiny byly postupně 
umísťovány areály s novou funkcí a urbanistickou strukturou: zařízení staveniště zřízené původně pro výstavbu 
Jihozápadního města a nyní využívané pro výrobu a různé sklady, nákupní centra Macro a AVION park. Na 
severovýchodním okraji Řeporyj a u západního vestibulu stanice metra Stodůlky postupně vznikají nové obytné 
celky.  
Součástí je přestavbové území vymezená v ÚAP na místě zařízení staveniště (T/8) a na západním okraji stávající 
zástavby Řeporyj (T/9). Devastované území (D/11) je v ÚAP vymezené mezi západním vestibulem stanice metra 
Stodůlky a ulicí Jeremiášovou.  

Doprava 
Základní komunikační skelet území tvoří na západě zprovozněný úsek Pražského okruhu, na severu 
Rozvadovská spojka, představující zprovozněný úsek budoucí Radlické radiály. Mezi sběrné komunikace patří též 
ul. Jeremiášova po obvodě zástavby Jihozápadního Města. V území je zrealizován západní úsek Jinočanské 
spojky s napojením na Pražský okruh u Jinočan. 
Dopravní obsluha území veřejnou dopravou je okrajově zajišťována trasou B metra se stanicí Stodůlky, plošnou 
obsluhu zástavby v území zajišťují v současné době autobusové linky. U jižního okraje území prochází 
jednokolejná železniční trať Praha - Rudná. 

Technické vybavení 
Distribuční sítě jsou vybudovány pouze ve stávající zástavbě v Třebonicích a pro potřeby areálů umístěných v 
území. 
V části Třebonic je vybudována vodovodní síť z  ČS Třešnice, jinak v území nejsou rozvedeny vodovodní řady. 
Území nemá vybudovanou stokovou síť, pouze v oblasti Třebonic je stoková síť ve výstavbě. 
Přírodní charakter území ve stabilizovaném povodí Dalejského potoka. Území je citlivé na zvyšování podílu 
zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělsky využívaná krajina s nepatným zastoupením doprovodné a rozptýlené zeleně. Velmi 
hodnotná je Řepora a rovněž krajinná dominanta Krteň a na ni navazující nivní porosty při Dalejském potoce. 
Podle Zásad územního rozvoje mají územím procházet nadregionální biokoridor N/8 a regionální biokoridory R/32 
a R/30. Na něm je vloženo převážně funkční regionální biocentrum R/412 v prostoru bývalého hliníku Řeporyje 
(Ve Výrech). Zmíněné biokoridory jsou převážně nefunkční z důvodu nedostatečných parametrů (šířka) stávajících 
porostů a mnohde z důvodu úplné absence kvalitnější vegetace. 

Životní prostředí 
V okolí hlavních komunikací dochází k překračování hlukových a imisních limitů znečišťování ovzduší. Centrální 
část území - podél Dalejského potoka, je zařazena v  návrhu do tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku 
pro aglomeraci Praha.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Ucelená rozsáhlá územní rezerva dlouhodobě připravovaná pro výstavbu významné městské čtvrti. 
Historické památky v území: kostelík Krteň a skupina usedlostí Chaby. 

Krajina utvářená v údolí dvou potoků Dalejského a Jinočanského. 
Možnost větvení trasy B metra ve stanici Stodůlky.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Z vodojemu Kopanina prochází směrem na jihovýchod nadřazený vodovodní řad DN 600 do Berouna s 
ochranným pásmem, které je definované zákonem 274/2001 Sb. v platném znění.  
Ochranné pásmo metra linky B. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, týká se Pražského okruhu, 
Rozvadovské spojky, ul. Jeremiášovy. 
Ochranné pásmo železnice - trati Praha - Rudná. 
Tři stávající dešťové usazovací nádrže. 
Přes jihozápadní okraj území vedou nadzemní vedení 110 kV s ochrannými pásmy dle zákona 458/2000Sb. 
Ochranné pásmo radioreléové trasy. 
Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodů dle zákona 458/2000 Sb. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
V souladu s návrhem Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, kde je Západní Město vymezené jako nadmístní 
rozvojová oblast R/3, navrhnout rozvoj plnohodnotné obytné čtvrti včetně občanské vybavenosti místního i 
nadmístního významu a potřebných pracovních příležitostí.  
Zajistit kvalitní obsluhu území veřejnou hromadnou dopravou s využitím větve trasy B metra ze stávající stanice 
Stodůlky do navrhované stanice Horka.   
Vytvořit centrální park v údolí Dalejského potoka s krajinnou dominantou kostelíka Krteň.  
Zachování terénních depresí a údolnic drobných vodních toků bez zástavby a výstavba tzv. měkkých, přírodě 
blízkých drobných protipovodňových opatření.  
Severní část vymezeného území řešit jako součást rozvojové osy Radlice - Západní Město - Zličín (O/2) 
vymezené v návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 

Urbanistická koncepce 
Rozsáhlé území je na základě utváření terénu, vazby na stávající zástavbu a možnosti dopravní obsluhy a na 
základě předchozích podrobnějších ověření rozděleno na části Chaby, Horka, Dvory a Řeporyje - sever.  
Část Chaby navazuje na kompaktní zástavbu MČ Prahy 13 (původně Jihozápadní Město) je na západě vymezená 
stávající zástavbou Třebonic, na severu Rozvadovskou spojkou, na západě ulicí Jeremiášovou a na jihu údolím 
Dalejského potoka.  
Část Horka je na západě vymezená Pražským (silničním) okruhem, na severovýchodě údolím Dalejského potoka 
a na jihu novou komunikací Jinočanskou.  
Část Dvory je na západě vymezená Pražským (silničním) okruhem, na severu novou komunikací Jinočanskou, na 
východě Dalejským potokem a na jihu částečně železniční tratí, okrajem stávající zástavby, novou komunikací ve 
směru sever - jih a ulicí Ořešskou. 
Část Řeporyje - sever je na jihozápadě vymezená okrajem stávající zástavby, na severozápadě novou komunikací 
Jinočanskou a na východě ulicí Jeremiášovou. 
Jednotlivé části jsou propojené dopravním komunikačním systémem, tvořeným především páteřní obvodovou 
komunikací a novou komunikací Jinočanskou. Oproti platnému ÚPNSÚ je doplněná nová komunikace v části 
Dvory, která ve směru sever - jih překračuje železniční trať a napojuje se na ulici Ořešskou. 
Základním prvkem urbanistické koncepce je centrální park v Dalejském údolí, který v úrovni kostelíka Krteň kříží 
pás sledující trasu metra. Jednotlivými částmi prochází pás zeleně, který ve tvaru podkovy sleduje tváření terénu. 
Podél silničního okruhu je tento pás zdvojený a propojuje údolí Dalejského potoka s údolím potoka Jinočanského. 
Část Chaby má své lokální centrum, které je v současné době ve výstavbě, na stanici metra Stodůlky. Část Horka 
má své centrum navržené na stejnojmenné stanici na nové trase metra.  
Centrum pro část Dvory je navrženo na místě stávajícího skladového areálu severně od železniční stanice.  Část 
Řeporyje - sever využívá stávajícího centra Řeporyj.  
Každá vymezená část má své plochy veřejného vybavení, určené především pro mateřské a základní školy. 
Významné plochy veřejného vybavení společné pro celé Západní Město jsou navržené jižně od stanice metra 
Stodůlky a při ulici K Třebonicům.  Plocha pro hasičskou stanici je navržená u křižovatky nové Jinočanské na 
silničním okruhu. S rezervou pro celoměstsky významnou funkci je uvažováno severně od této křižovatky směrem 
k nové stanici metra.  
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Vznik pracovních příležitostí se předpokládá podél Rozvadovské spojky a na místě bývalého zařízení staveniště v 
části Dvory.  
U železniční trati je navrženo zařízení pro nakládání s odpady, u kterého se předpokládá železniční vlečka.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB 
smíšené -SM  
dopravní  - DP 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO  
zeleň nelesní -ZN   
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
specifická - S 
Výška zástavby 
Výškové pásmo 1 - do 3. NP  
Výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 35 % 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů je nejvýznamnější komunikací Pražský okruh, který na okraji hlavního města 
propojuje systém dálnic, rychlostních silnic, ostatních vybraných silnic a místních komunikací. Převádí vůči městu 
tranzitní dopravu, rozvádí vnější zdrojovou a cílovou dopravu a umožňuje realizaci některých vnitroměstských 
vztahů po okraji Prahy. Na severu území v západovýchodním směru vede Radlická radiála zajišťující realizaci 
radiálních dopravních vztahů od západu k centru města, propojuje Pražský okruh u Třebonic s Městským okruhem 
na Smíchově (u Zlíchova). Vazby do regionu bude ve výhledu zajišťovat rovněž Jinočanská spojka, na kterou 
bude ve výhledu v mimoúrovňové křižovatce s Pražským okruhem u Jinočan napojena silnice do Poberouní. 
Rozhodující roli pro obsluhu území ve veřejné dopravě z hlediska širších vztahů bude plnit trasa B metra s větví 
do Západního Města. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikační sítě území bude tvořit Pražský okruh, Radlická radiála, Jinočanská spojka, ul. 
Jeremiášova a lokální systém komunikací v oblasti Západního Města propojující jeho jednotlivé zóny (části). 
Obsluhu jednotlivých objektů a ploch budou dále zajišťovat obslužné a zklidněné komunikace. 
Městská hromadná doprava 
Základním prvkem systému MHD bude trasa B metra s novou větví do Západního Města. Plošnou obsluhu území 
budou dále zajišťovat autobusové linky PID. U konečné stanice metra na nové větvi do Západního Města bude 
nový přestupní terminál na autobusové spoje do regionu. 
Doprava v klidu 
U stanic metra Stodůlky a u nové koncové stanice metra na větvi trasy B v Západním Městě se počítá se 
záchytným parkingem systému P+R. Nároky dopravy v klidu pro novou zástavbu budou řešeny v souladu s 
platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
Rozvoj cyklistické dopravy v území bude zajištěn systémem cyklistických a pěších tras v logických vazbách na 
stanice metra a na trasy v okolním území včetně přilehlé části Pražského regionu. 

Technické vybavení 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 

Navrhovanou výstavbou dojde k významnému navýšení odtoku vod při přívalových srážkách. Vzhledem k tomu, 
že území je citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch, je nezbytné pro severní a severozápadní část 
rozvojového území realizovat jako podmínečnou investici retenční nádrž RN7. V celé rozvojové lokalitě je 
potřebné uplatnit i protipovodňová opatření nestavebního charakteru (modelace terénu, průlehy, příkopy apod.). 
Rozvojové plochy pod retenční nádrží RN7 musí mít vlastní retence. Nerealizování těchto opatření ohrožuje 
záplavami stávající zástavbu v obci Řeporyje. 
Zásobování teplem 
Vybudování velkého množství plynových objektových kotelen, doplňkově využití elektrické energie a obnovitelných 
zdrojů energie. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Zachovat, rozšířit a kultivovat zeleň při Dalejském potoce. V navrhované zástavbě po vrstevnicích by mělo 
vzniknout několik pásů monofunkčních ploch zeleně, které kromě estetického hlediska by především podpořily 
vsakování dešťové vody a zmírnily by negativní dopad přívalových dešťů na Řeporyje. 
ÚSES 
Přestože je řešení výrazně modifikováno oproti územnímu plánu z roku 1999, všechny nadmístní prvky jsou v 
území potvrzeny. V západní části bude nutno založit téměř celý nadregionální biokoridor N4/8 s výjimkou části 
lokálního biocentra na Jinočanském potoce. Regionální biokoridory R4/32, resp. R4/30 jsou též z velké části k 
založení, úseky na Dalejském potoce je třeba výrazně rozšířit. Plocha funkčního regionálního biocentra R1/412 
Řeporyje (Ve výrech) je upravena tak, aby nezahrnovala repliku středověké vesnice Řepora. Systém doplňuje 
několik interakčních prvků. 
Dříve uvažované vazby na území Středočeského kraje zůstávají beze změn. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Pro omezení emisí z okolních komunikací je nutné vyčlenit pásy ochranné a izolační zeleně podél těchto 
komunikací. U nové výstavby využívat nízkoemisní způsoby vytápění, nebo systémy centrálního vytápění. 
Hluk 
Na základě hlukových studií vymezit ochranná pásma a přijmout další vhodná opatření, která zabezpečí splnění 
hygienických limitů u navrhované zástavby.  
Odpady 
U navrženého sběrného dvora, resp. u zařízení pro nakládání s odpady, využívat zeleně k minimalizaci 
negativních vlivů spojených s vlastním provozem zařízení. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
26/DK - Komunikační propojení Pražský (Silniční) okruh - Jeremiášova ( Nová Jinočanská ) 
51/DK - Praha 13 - vybrané komunikace Západního města 
51/DK - Řeporyje - vybrané komunikace Západního města 
213/DP - P + R - Západní město 
206/DM - Trasa B metra - větev Stodůlky - Západní Město (Horka) 
220/DK - Nové komunikace Západního města - zóna Horka 
221/DK - Nové komunikace Řeporyje - západ 
18/TY - Retenční nádrž RN7   
14/SR - Praha 13 - sportovní areál u škol - u. Nová Jinočanská 
19/VS - Praha 13 - Západní město - základní škola, mateřská škola, při ul. Jinočanské 
20/VS - Praha 13 - Chaby - základní škola, mateřská škola 
21/VS - Praha 13 - Třebonice - mateřská škola 
55/VS - Praha 13 - západní město - střední škola 
46/VS - Řeporyje - mateřská škola - Řeporyje střed 
47/VS - Řeporyje - Západní město - základní škola, mateřská škola - Řeporyje sever I. 
213/VS - Řeporyje - Západní město - základní škola, mateřská škola - Řeporyje sever II. 
214/VS - Řeporyje - Západní Město - Řeporyje u trati - mateřská škola 
201/VS - Praha 13 - Západní město - Horka - mateřská škola 
202/VS - Praha 13 - Západní město - Horka - základní škola, mateřská škola 
201/VZ  - Řeporyje - Západní město - sociální péče, zdravotnictví 
201/ZP - Řeporyje - Západní město - Řeporyje sever - parková plocha 
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233/TK - dešťová usazovací nádrž Stodůlky IV 
31/TK - dešťová usazovací nádrž Stodůlky V 
32/TK - dešťová usazovací nádrž Řeporyje I 
5/TV-  Praha 13 - přeložka vodovodního řadu DN 600 z VDJ Kopanina do Berouna 
všechny prvky ÚSES v území 

Etapizace 
Část Horka je vymezená jako rozvojová etapa. Podmínkou realizace je výstavba větve linky metra B ze stanice 
Stodůlky a výstavba nové stanice Horka.  

Podmínky 
Protipovodňová opatření nestavebního charakteru. Retenční nádrž RN7. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Požaduje se zpracování území studie, která podrobněji ověří funkční a prostorové uspořádání celého území 
Západního Města.  

VARIANTA 
NÁVRH 
Návrh varianty se liší pouze návrhem na umístění kogeneračního zdroje v části Horka na místě sběrného dvora při 
železniční trati ve funkční ploše technická infrastruktura (TI). Vzhledem e skutečnosti, že s výstavbou 
kogeneračního zdroje by bylo možné uvažovat až ve vzdálenějším časovém horizontu, lze uvedenou ploch před 
tím využívat pro sběrný dvůr.  
Návrh umístění vychází z požadavku návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, oddíl, bod 3.1.3 Západní 
Město (R/3), kde se v Úkolech pro podrobnější územně plánovací činnost uvádí: ověřit možnost umístění nového 
uhelného kogeneračního zdroje centralizovaného zásobování teplem.  
Pro koncept územního plánu byla zpracována studie, která ověřila možnost a podmínky umístění tohoto 
kogeneračního zdroje.  
Celková koncepce Západního Města, funkční využití, prostorová a plošná regulace, ani řešení ÚSES se tímto 
variantním návrhem nemění.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
Stejné jako u návrhu. 
Stavba nového uhelného kogeneračního zdroje centralizovaného zásobování teplem pro Západní a Jihozápadní 
Město. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Umístění kogeneračního zdroje, prověřovaného ve variantě, se ve světle zpracované rozptylové studie nejeví jako 
nejšťastnější řešení. Vlastní kogenerační zdroj a vyvolaná doprovodná doprava, by znamenaly další zatížení 
životního prostředí v již poměrně exponované lokalitě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/20  RUZYNĚ - DRNOVSKÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Ruzyně 
Lokalita je vymezena plochami letiště Ruzyně ze severu, trasou Pražského okruhu a železniční tratí Praha - 
Kladno z východu a jihu a volnou, zemědělskou krajinou ze západu. 
Plocha celého území je přibližně 182 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při západní hranici Prahy v blízkosti obce Hostivice. Převážně nezastavěná, zemědělská krajina, s jedinou 
urbanizovanou plochou, kterou je areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, jejíž základ tvoří budova bývalé 
pomologické školy, ke které přiléhají hodnotné parkové plochy. Přímá vazba na sídliště Dědina s areálem kasáren 
při jihovýchodním okraji, který by měl projít zásadní přestavbou. 
Blízkost letiště Ruzyně. 
Dopravní vztah s centrem města a mimo město směrem na západ zprostředkovaný železniční tratí Praha - 
Kladno.  
V Zásadách územního rozvoje je zařazena do rozvojových oblastí pod názvem R/ 4.  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační skelet území tvoří Pražský okruh a na východní hranici území ulice Drnovská. 
Na jihozápadě se dokončuje rychlostní silnice R/6, je na Pražský okruh napojena v mimoúrovňové křižovatce u 
Řep. Napojení území na nadřazený komunikační systém je možné v křižovatce Pražský okruh - Evropská - 
Drnovská. Obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami PID. Na jihu území v 
západovýchodním směru vede železniční trať Praha - Kladno se železniční stanicí Praha Ruzyně. Území je 
výrazně ovlivněno leteckým provozem a ochrannými pásmy letiště Ruzyně (včetně leteckých staveb). 

Technická infrastruktura 
Rozvojové území se nachází v povodí Litovického potoka, který protéká jižně od tohoto území. 
V území jsou vybudovány v omezené míře distribuční sítě technické infrastruktury pro stávající objekty. Přes 
lokalitu vedou optické kabely. 

Příroda a krajina 
Zemědělsky využívaná krajina s vysokým zorněním a nízkým podílem doprovodné a rozptýlené zeleně v území. 
V dotčeném území se nenacházejí žádné funkční prvky ÚSES. Podle Zásad územního rozvoje zde má procházet 
nadregionální biokoridor N/8. 

Životní prostředí 
Z hlediska čistoty ovzduší dobře provětrávaná lokalita, vyšší imisní hodnoty škodlivin především v okolí Pražského 
okruhu a jeho křižovatek. 
Nadlimitní hlukové zatížení z Pražského okruhu, z komunikací Drnovská a Evropská včetně mimoúrovňové 
křižovatky těchto komunikací. 
Hluk ze železniční trati Praha - Kladno Rakovník. 
Letecký hluk - prakticky celá lokalita spadá do ochranného hlukového pásma letiště Ruzyně.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Plánovaná kvalitní obsluha prostředky městské hromadné dopravy - vlak, metro, tramvaj. 
Kontakt s nezastavěnou příměstskou krajinou. 
Negativem je hluk především z letecké dopravy a ze silničního okruhu. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Limitujícím faktorem pro funkční využití území je letecký hluk. Prakticky celá lokalita spadá do navrhovaného 
ochranného hlukového pásma letiště Ruzyně s paralelní RWY 06R/24L. 
Stávající okružní zdvojený VTL plynovod DN 300, DN 500, Odbočka VTL plynovod k VTL RS Ruzyně Dědina DN 
150/100. 
Při východní hranici území je veden nadřazený vodovodní řad DN 1200, který je nutno respektovat i s jeho 
ochranným pásmem dle zákonu 274/2001 Sb., v platném znění. 
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NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Stabilizace stávajícího areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) a rozvoj dalších zařízení z oblasti 
vědy, výzkumu s příslušnými doprovodnými funkcemi, jako ubytování, služby, kongresové zařízení apod. V 
západní části lokality (za Pražským okruhem) lze zřídit autodrom pro školení a doškolování řidičů.  

Urbanistická koncepce 
Převážně území zastavitelné systémem "ker" oddělených parkovou zelení je ve východní části území vymezená 
silničním okruhem, Drnovskou a železnicí. Západní část tzn. území za Pražským okruhem je minimálně 
zastavitelná.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
Smíšené -  SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP  
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 10 - 25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnějšími komunikacemi z hlediska širších vztahů budou v budoucnu Pražský (silniční) okruh, rychlostní 
silnice R6 (Praha - Karlovy Vary) Pražský okruh na obvodě hlavního města propojí systém dálnic, rychlostních 
silnici, vybraných ostatních silnic a místních komunikací. V území vzroste význam železniční dopravy v souvislosti 
s modernizací železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně. Obsluhu území by v budoucnu mohla 
rovněž zkvalitnit prodloužená trasa metra A a prodloužení tramvajové trati z ulice Evropské. V prostoru Dlouhé 
Míle je navržen terminál veřejné dopravy s autobusovým nádražím a záchytným parkovištěm P+R, s přestupními 
vazbami na železniční dopravu a MHD. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikační sítě území bude tvořit Pražský (silniční) okruh, rychlostní silnice R6, ulice Drnovská a 
nové komunikační propojení mezi územím Dlouhé míle a Hostivicí. Ostatní komunikace území budou mít obslužný 
charakter, doplňovat je budou komunikace pro pěší a cyklisty. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude v území umožněna systémem metra, tramvajovými linkami na 
prodloužené tramvajové trati z ulice Evropské i autobusovými linkami PID. 
Železniční doprava 
V souvislosti s modernizací železniční trati Praha - Kladno bude zrealizována železniční trať na letiště Ruzyně 
napojená na modernizovanou trať Praha - Kladno v železniční stanici Praha Ruzyně. Nová železniční zastávka 
bude u terminálu veřejné dopravy Dlouhá Míle. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Letecká doprava 
Návrh počítá pro letiště Ruzyně s novou paralelní vzletovou a přistávací dráhou včetně souvisejících úprav 
dráhového systému, současná vzletová a přistávací dráha 13/31 bude do výhledu zachována s výrazným 
omezením leteckého provozu na období rekonstrukce hlavních vzletových a přistávacích drah 06L/24R a 
navrhované 06R/24L. 
Cyklistická a pěší doprava 

V území budou vytvořeny podmínky k dalšímu rozvoji cyklistické a pěší dopravy, počítá se s novými cyklotrasami, 
které budou navazovat na cyklotrasy celoměstského významu s přesahem do regionu. 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 
Vodní toky 
Odtok dešťových vod z tohoto území do recipientu je nezbytné důsledně retenovat a retardovat.  
Zásobování zemním plynem 
V území je navržen VTL plynovod DN 100 pro VTL RS Hostivice sever. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Nadregionální biokoridor bude součástí celoměstského systému zeleně. Celoměstský systém zeleně bude mít 
vazbu na veřejnou zeleň v sídlišti Dědina. 
ÚSES 
Podél východního okraje Pražského okruhu prochází nadregionální biokoridor N/8, v němž je vloženo lokální 
biocentrum. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Zvýšené imisní hodnoty podél Pražského okruhu se nedotýkají navrhované zástavby, která bude odcloněna pásy 
zeleně. 
Hluk 
Lokalita bude i v budoucnu nadlimitně hlukově zatížena hlukem z automobilového a železničního provozu. Hluk z 
tramvajového provozu lze navíc očekávat podél plánované tramvajové trati ve východní části území, železniční 
hluk pak z plánované rychlodráhy Praha - letiště Ruzyně.  
Hlavním limitujícím prvkem pro citlivé funkce zůstává navrhované ochranné hlukové pásmo letiště Ruzyně s 
paralelní RWY 06R/24L. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
206/TP - RS VTL Hostivice – sever 
2/DP - P+R - nádraží Ruzyně 
5/DT - Tramvajová trať Divoká Šárka - sídliště Dědina - nádraží Ruzyně 
6/DZ - Modernizace tratě Praha Bubny - Praha Ruzyně s připojením na Letiště Ruzyně včetně železničních 
zastávek 
202/DM - Trasa A metra  - úsek Motol - Letiště Ruzyně 

Podmínky  
Podmínkou je vybudování kompletní sítě technické infrastruktury a její napojení na stávající celoměstské sítě a 
dále realizace prodloužené tramvajové tratě z Evropské. 
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4.4 Významná rozvojová území krajinná 

Z/1 Troja 
Z/2 Ďáblice 
Z/3 Čakovice I 
Z/4 Čakovice II 
Z/5 Miškovice 
Z/6 Letňany-Kbely 
Z/7 Vinice 
Z/8 Běchovice - jih 
Z/9 V Panenkách 
Z/10 Koloděje 
Z/11 Kolovraty 
Z/12 Křeslice 
Z/13 U Kunratické spojky 
Z/14 Lipence - lužní les  
Z/15 Slivenec - západ 
Z/16 Dívčí hrady - východ 
Z/17 Sobín - jih 
Z/18 Bubeneč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z/1 TROJA  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 7, k. ú. Troja 
Území je z jihu vymezena řekou, ze severu stávající rezidenční zástavbou. 
Plocha je přibližně 43 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území leží na pravém břehu Vltavy v blízkém kontaktu se Zoologickou a Botanickou zahradou a s areálem 
Trojského zámku a jde o převážně nezastavěné území.  
Dle Zásad územního rozvoje je lokalita zařazena do specifických oblastí osvětových, vzdělávacích a rekreačně 
společenských nadmístního a celoměstského významu pod označením SO/1. V Územně analytických podkladech 
je zařazena do oblasti související se zájmy v okolí Vltavy 5/1. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi území jsou ulice Povltavská, Pod lisem. Ostatní komunikace území 
mají pouze lokální význam pro obsluhu stávající zástavby. Na nadřazený komunikační systém je území napojeno 
v mimoúrovňové křižovatce u severního předmostí mostu Barikádníků. Obsluha území veřejnou dopravou je 
zajišťována tramvajovými linkami po provizorním tramvajovém mostě přes Vltavu se zastávkou při ulice Pod lisem, 
plošnou obsluhu území zajišťuje autobusová MHD. Významnou roli v území hraje cyklistická a pěší doprava podél 
pravého vltavského břehu. 

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány pouze distribuční sítě pro připojení jednotlivých objektů.  
V západní části území pod Trojským zámkem je od severu zaústěno do Vltavy otevřené koryto Haltýřského 
potoka. 

Příroda a krajina 
Území s rozsáhlými plochami s vegetací podprůměrné a průměrné kvality 
Podle Zásad územního rozvoje územím prochází nadregionální biokoridor N4/4 vázaný na řeku Vltavu a část její 
nivy. Dnes je převážně nefunkční. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenými podmínkami provětrávání, s častým výskytem nízkých teplotních inversí.  
Východní část území je zasažena nadlimitním hlukem, jednak z automobilového provozu na komunikacích 
Povltavská a Trojská, jednak z provozu tramvajové tratě (v ulici U Vltavy, Pod lisem a Trojská.) Hlukové imise na 
hranicích limitu se váží ke komunikaci Trojská vedené obytným územím. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Významnou hodnotou území je přímý kontakt s rekreačně-naučnými a sportovními aktivitami celostátního a 
celoměstského významu - se Zoologickou a Botanickou zahradou, s Trojským zámkem a s řekou. 
Negativem je nedostatečná obsluha prostředky MHD zejména v obdobích vysoké návštěvnosti Zoologické a 
Pražské botanické zahrady. Potřeby návštěvníků se střetávají s požadavky obyvatel na klidné životní prostředí; 
předpokládaný rozvoj Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském je také v konfliktu s obyvateli ale i s 
požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo speciální dráhy (metra). 
Ochranné pásmo tramvajové dráhy. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění.  
Záplavová území. 
Památková ochrana. 
Ochrana přírody a krajiny - západní okraj území zasahuje do přírodního parku Draháň - Troja. 
Kmenová stoka E podél severní části území v Troji. 
 
 



4. Rozvojový potenciál 

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení 56 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vymezení možných zastavitelných ploch a definování ploch pro rekreaci a sport na přírodních, nezastavitelných 
plochách, jak odpovídá specifickému významu oblasti, částečnému překryvu s přírodním parkem a potřebě 
průchodu nadregionálního biokoridoru. Nově je vymezeno větší zázemí pro záchytné parkoviště IAD a městskou 
hromadnou dopravu při východním vstupu do území.  Zrušeno je parkoviště uvnitř území v kontaktu s pěší lávkou. 
Rozšířeno je zastavitelné území pro obytnou zástavbu při ulici Povltavská.  

Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce není v zásadě změněná, podstatou je zachování rekreačně sportovního charakteru území 
a vymezení ploch pro návštěvnické parkování IAD a obsluhu MHD. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné - OB 
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň  parková - ZP 
rekreace přírodní - RP 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Vazby na nadřazený komunikační systém budou zajištěny na pravobřežním předmostí mostu Barikádníků a 
nového mostu z ulice Partyzánské přes Vltavu do Troje. 
Komunikační systém řešeného území 
Stávající komunikační systém bude doplněn o Městský okruh s mimoúrovňovou křižovatkou na pravém břehu 
Vltavy ve vazbě na nový most, další nové komunikace budou přizpůsobeny nárokům na obsluhu nové zástavby a 
funkcí ve spádovém území 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území bude v budoucnu zajišťována tramvajovými linkami ve vazbě na nový most přes Vltavu a 
autobusovými linkami MHD. Nevylučují se možnosti uplatnění nekonveční dopravy. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny koordinovaně s řešením dopravy v klidu v pravobřežní oblasti Trojské 
kotliny. 
Dopravní vybavenost 
V území bude dopravní vybavenost orientována na cyklistickou dopravu. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se navrhuje výrazný rozvoj cyklistické a pěší dopravy. 

Technická infrastruktura 
V území budou vybudovány sítě technické infrastruktury v závislosti na potřebách navrhované zástavby. 
Je nutno respektovat event. revitalizovat dolní část Haltýřského potoka.  
V západní části území je na stokové síti navržena podzemní záchytná nádrž Povltavská. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Při návrhu je nutné respektovat kvalitní plochy zeleně. 
ÚSES 
Celá jižní část území je zařazena do nadregionálního biokoridoru N4/4 a vloženého lokálního biocentra. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Lokální zhoršení hlukových i imisních poměrů po dokončení vyústění tunelového vedení MO bude zmírněno 
navrženými protihlukovými valy a výsadbou isolační zeleně. 
 
 

Hluk 
Území bylo zařazeno mezi "oblasti ticha" v rámci Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha. Cílem je 
zachování kvalitního prostředí pro rekreaci, tj. dlouhodobá ochrana před hlukem a udržení nepřekračování 
hygienických limitů. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
214/TK - podzemní záchytná nádrž Povltavská 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky  
Podmínkou pro rozšíření obytného území je vybudování protipovodňové ochrany.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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Z/2  ĎÁBLICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, k. ú. Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves 
Lokalita je zhruba vymezena komunikacemi Ústeckou na západě a v katastru obce Březiněves budoucím 
silničním okruhem na severu. Na východní straně je ohraničena zástavbou Ďáblic a na jižní straně navazuje na 
nově navrhované rekreační plochy přiléhající k Ďáblickému háji. 
Plocha celého území je přibližně 238 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Za hranicemi kompaktní města při severní hranici hl. m. Prahy se nachází prstenec malých sídel, dříve 
zemědělsky orientovaných, s rozsáhlými polnostmi na svých katastrech. Na území městské částí Prahy 8 jsou to 
obce Březiněves, Ďáblice a Dolní Chabry.  
Navazující nezastavitelná území na katastru těchto obcí tvoří v současnosti neurbanizovaný prostor 
zemědělského charakteru, který se, vzhledem k útlumu zemědělské činnosti, stává předmětem zájmu o expanzi 
nové zástavby. 

Doprava 
Základní komunikační kostru území tvoří na západním okraji ul. Ústecká, v západovýchodním směru ul. Spořická 
propojující Dolní Chabry s Ďáblicemi. Obsluha území veřejnou dopravou je omezená s využitím autobusových 
linek MHD (PID) vedených ul. Spořickou a zástavbou Dolních Chaber respektive Ďáblic. 

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Území se nachází v povodí nekapacitních drobných vodních toků: Drahanský, Mratínský a Třeboradický potok. 
Toto území spadá do oblastí citlivých na podíl zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nepatrným zastoupením zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Podle Zásad územního rozvoje zde má procházet regionální 
biokoridor R/34. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Hodnota území spočívá hlavně v tom, že na nezastavěných, dříve zemědělsky využívaných plochách, lze založit v 
této části Prahy velmi potřebné plochy zeleně pro zlepšení vzhledu a obytnosti stávající krajiny a zvýšení jejího 
rekreačního potenciálu.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů. 
Přes území prochází nadzemní vedení 110 kV a je plánovaná stavba nadzemního vedení 400 kV.  
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a vztahuje se v předmětném 
území k ul. Ústecké a Spořické.  
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.  

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Dojde ke zkvalitnění a rozvoji ploch zeleně na místo dnes biologicky velmi nestabilní plochy orné půdy. Přeměna 
orné půdy na přírodě blízké plochy jako jsou trvalé travní porosty, lesní porosty, doprovodná a rozptýlená zeleň v 
krajině, přírodní nelesní plochy. Ozelenění bude stabilizovat vodní režim v krajině, posílí ÚSES a celoměstský 
systém zeleně v Praze. Pomůže mírně snížit negativní vlivy nadřazeného komunikačního systému na zástavbu v 
Ďáblicích a Dolních Chabrech. 

Urbanistická koncepce 
ve vnějším pásmu umožnit rozvoj jednotlivých, původně samostatných obcí bez jejich vzájemného srůstání při 
zachování kvality mezilehlé příměstské krajiny, doplnit stávající systém zeleně tvořený zelenými klíny směřujícími 

z volné krajiny do centra města o nové rozvojové plochy zeleně a o jejich významná tangenciální propojení, zajistit 
rovnoměrné rozmístění ploch sloužících rekreaci obyvatel; při rozvoji rekreačních areálů celoměstského významu 
respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné  
lesní porosty - ZL  
zeleň nelesní - ZN 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější komunikací bude na severní hranici území Pražský (silniční) okruh, který propojí systém dálnic, 
rychlostních silnic, ostatních vybraných silnic a místních komunikací na obvodě hlavního města. K dalším 
významným komunikacím na západě území patří ul. Ústecká propojující Dolní Chabry na severu s regionem, na 
jihu ul. Ústecká navazuje na komunikační síť Kobylis. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační síť území bude na severu tvořit Pražský (silniční) okruh, na západě se hranice území 
částečně dotýká ul. Ústecká, napříč územím bude i ve výhledu procházet ul. Spořická propojující Dolní Chabry s 
Ďáblicemi. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID) po stávajících místních 
komunikacích pro individuální automobilovou dopravu. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu vyplývající z navrženého funkčního využití budou z hlediska velikosti území 
nevýznamné. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy nabídkou cyklistických a pěších tras. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby sítí technické infrastruktury. 
Zásobování zemním plynem 
Přeložky VTL plynovodů vyvolané stavbou silničního okruhu SOKP 519. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované ploch budou i součástí "Zeleného pásu" kolem Prahy. 
ÚSES 
V rámci rozsáhlého zalesnění a založení dalších ploch zeleně na dnešní orné půdě bude zajištěn průchod 
regionálního biokoridoru R4/34 (včetně dvou vložených lokálních biocenter), který má propojit Ďáblický háj s 
mimopražským územím (Bořanovickým hájem). Systém je doplněn lokální biokoridor směřující k Draháňskému 
údolí. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
21/TE Ďáblice - venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever 
všechny prvky ÚSES v území 
12/TP - Březiněves - Přeložka VTL plynovodu Březiněves- Ďáblice 
3/DK - Pražský (silniční) okruh - úsek Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. M. Prahy včetně Rybářky 
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Z/3  ČAKOVICE I. 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, Praha Čakovice, k. ú. Čakovice, Třeboradice, Ďáblice 
Lokalita je zhruba vymezena severozápadním okrajem zástavby Třeboradic, severním okrajem Čakovic a Ďáblic a 
stopou Pražského okruhu na severu. 
Plocha celého území je přibližně170 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha mimo kompaktní město při severní hranici hl. m. Prahy na přelomu městských částí Čakovice, Ďáblice a 
Třeboradice, v převážně volné příměstské krajině. Rozvojové území zeleně leží na území městské částí Čakovice 
na katastru obcí Čakovice a Třeboradice a zasahuje na katastr Ďáblic. Jedná se o dříve zemědělsky orientované 
obce s rozsáhlými polnostmi na svých katastrech. 
Navazující nezastavitelná území na katastru těchto obcí tvoří v současnosti neurbanizovaný prostor 
zemědělského charakteru, který se, vzhledem k útlumu zemědělské činnosti, stává předmětem zájmu o expanzi 
nové zástavby. 

Doprava 
Dopravně nejvýznamnější komunikací je na západním okraji ul. Cínovecká, která má rychlostní charakter.  
Na východním okraji území vede železniční trať Praha -Turnov. 

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Území se nachází v povodí Třeboradického, Hovorčovického a Mratínského potoka. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nepatrným zastoupením zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky s výjimkou interakčního prvku I5/332 tvořeného menším lesem západně od 
Třeboradic. Břehové porosty Mratínského, resp. Třeboradického potoka jsou nedostatečné podoby (malá šíře, 
nevhodná druhová skladba), mnohde dokonce zcela chybí. 
Podle Zásad územního rozvoje má zde být ve vazbě na Mratínský potok umístěn regionální biokoridor R/35. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Hodnota území spočívá hlavně v tom, že na nezastavěných, dříve zemědělsky využívaných plochách, lze založit v 
této části Prahy velmi potřebné plochy zeleně pro zlepšení vzhledu a obytnosti stávající krajiny a zvýšení jejího 
rekreačního potenciálu a zároveň izolovat stávající zástavbu od vlivů dopravní zátěže z navrženého silničního 
okruhu.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Na západním okraji území vede nadzemní vedení 110 kV. 
Bezpečnostní pásmo  VTL plynovodu a ochranné pásmo souběžného ropovodu a produktovou. 
Hlavní tepelný napáječ 2 x DN1200 EMĚ -TTŘ. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Turnov). 
Stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 v platném znění a týká se ul. Cínovecké. 

NÁVRH  

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Přeměna orné půdy na trvalé travní porosty a les. Hlavním cílem navrhovaného řešení je umožnit vznik zeleného 
pásu kolem Prahy s možností využití pro rekreaci obyvatel Prahy v kontaktu s hranicí kompaktního města Zároveň 
toto nezastavitelné území tvoří překážku nežádoucímu postupnému srůstání obcí navzájem a tím umožní 
zachovat jejich charakter. Sníží se negativní vlivy komunikačního systému na sídla a stabilizuje vodní režim v 
krajině. Posílí se celoměstský systém zeleně a ÚSES. 

Urbanistická koncepce 

Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. 
Prahy. 
Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění 
současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a 
ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné   
lesní porosty - ZL  
zeleň nelesní - ZN  

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, který na okraji hlavního 
města propojí systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných silnic a místních komunikací. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit Pražský okruh, na který bude možnost napojení v mimoúrovňové 
křižovatce severně od Třeboradic. Komunikace propojující Třeboradice a Hovorčovice bude v blízkosti Pražského 
okruhu směrově upravena ve vazbě na konkrétní řešení mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem. Na 
západním okraji území bude významnou radiální komunikací ul. Cínovecká navazující v mimoúrovňové křižovatce 
s Pražským okruhem (jižně od Březiněvsí) na dálnici D8.  
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou se předpokládá autobusovými linkami PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou minimální s ohledem na navržené funkční využití. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s rozvojem cyklistické a pěší dopravy. 

Technická infrastruktura 
Předpokládá se budování sítí pouze pro potřeby dané navrhovaným funkčním využitím.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované ploch budou i součástí "Zeleného pásu" kolem Prahy. 
ÚSES 
V rámci rozsáhlých ploch zeleně navržených na dnešní orné půdě a ladem ležících plochách budou založena dvě 
lokální biocentra patřící do regionálního biokoridoru Mratínského potoka. Dále se posílí (resp. vytvoří) lokální 
biokoridor na Třeboradickém potoce a dva interakční prvky na bezejmenných vodních tocích. Stávající interakční 
prvek I5/332 u Třeboradic bude zapojen do nových lesních ploch. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
238/TK - Dešťová usazovací nádrž Inovecká 
201/DK - Pražský (silniční) okruh - úsek Březiněves - R 10 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/4  ČAKOVICE II. 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, Praha Čakovice, k.ú. Třeboradice, Březiněves, Ďáblice 
Lokalita je zhruba vymezena hranicí hl. m Prahy a stopou Pražského okruhu. 
Plocha celého území je přibližně 238ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha mimo kompaktní město při severní hranici hl. m. Prahy na okraji městské části Čakovice a východně od 
nově navržené obchvatové komunikace Březiněvsi, v převážně volné příměstské krajině. V současnosti 
neurbanizovaný prostor zemědělského charakteru. 

Doprava 
Komunikační systém je z významnějších komunikací zastoupen komunikací propojující Třeboradice s 
Hovorčovicemi. Územím vede železniční trať Praha - Turnov. 

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Území se nachází v povodí Třeboradického a Hovorčovického potoka. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nepatrným zastoupením zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky. Břehové porosty Třeboradického potoka jsou nedostatečné podoby (malá 
šíře, nevhodná druhová skladba), mnohde dokonce zcela chybí. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Hodnota území spočívá hlavně v tom,že na nezastavěných, dříve zemědělsky využívaných plochách, lze založit v 
této části Prahy velmi potřebné plochy zeleně pro zlepšení vzhledu a obytnosti stávající krajiny a zvýšení jejího 
rekreačního potenciálu.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Turnov). 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/10997 Sb. v platném znění. 
Přes území je plánovaná výstavba nového nadzemního vedení 400 kV.  
Bezpečnostní pásma VTL a VVTL plynovodů. 
Ochranné pásmo produktovou a ropovodu. 
Hlavní tepelný napáječ 2xDN1200, tři původní tepelné napáječe pro sídliště na severu Prahy. 

NÁVRH  

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem navrhovaného řešení je umožnit vznik zeleného pásu kolem Prahy s možností využití pro rekreaci 
obyvatel Prahy v kontaktu s hranicí kompaktního města. Zároveň toto nezastavitelné území vytvoří překážku 
nežádoucí postupné suburbanizaci. 
Přeměna orné půdy na les a v místě inženýrských sítí na louky a pastviny, která povede ke snížení negativních 
vlivů komunikačního systému na Březiněves a stabilizaci vodního režimu v krajině. Posílení celoměstského 
systému zeleně a ÚSES v Praze. 

Urbanistická koncepce 
Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. 
Prahy. 
Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění 
současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a 
ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města. 
 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné   
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, který na okraji hlavního 
města propojí systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných silnic a místních komunikací. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit Pražský okruh, na který bude možnost napojení v mimoúrovňové 
křižovatce severně od Třeboradic. Komunikace propojující Třeboradice a Hovorčovice bude v blízkosti Pražského 
okruhu směrově upravena ve vazbě na konkrétní řešení mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem. U 
Březiněvsi se počítá s východním obchvatem této městské části. Východní obchvat Březiněvsi bude na území 
hlavního města napojen do mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnicí D8 (jižně od Březiněvsi). 
Městská hromadná doprava 
Územím povedou autobusové linky PID pro obsluhu Třeboradic, po komunikaci mezi Třeboradicemi a 
Hovorčovicemi se počítá s autobusovými spoji do přilehlé části území regionu. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou minimální s ohledem na navržené funkční využití. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s rozvojem cyklistické a pěší dopravy. 

Technická infrastruktura 
Předpokládá se budování sítí pouze pro potřeby dané navrhovaným funkčním využitím. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované ploch budou i součástí "Zeleného pásu" kolem Prahy. 
ÚSES 
V rámci návrhu rozsáhlých ploch zeleně na dnešní orné půdě budou doplněny porosty lokálního biokoridoru na 
Třeboradickém potoce, včetně založení lokálního biocentra, a interakčního prvku na jeho přítoku. Je navržen 
lokální biokoridor propojující okraj Třeboradic s mimopražským územím. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
21/TE Praha 8 - venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever 
201/DK - Pražský (silniční) okruh - úsek Březiněves - R 10 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/5  MIŠKOVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Čakovice, k. ú. Miškovice    
Lokalita je zhruba vymezena okrajem urbanizovaného území obce Miškovice s ponechanou územní rezervou na 
případnou novou obytnou zástavbu a na severní a východní straně je vymezena hranicí hl. m. Prahy. 
Plocha celého území je přibližně 120 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Za hranicemi kompaktní města při severní hranici hl. m. Prahy se nachází prstenec malých sídel, dříve 
zemědělsky orientovaných, rozsáhlými polnostmi na svých katastrech. Na území městské částí Čakovice jsou to 
obce Miškovice a Třeboradice.  
Navazující nezastavitelná území na katastru těchto obcí tvoří v současnosti neurbanizovaný prostor 
zemědělského charakteru, který se, vzhledem k útlumu zemědělské činnosti, stává předmětem zájmu o expanzi 
nové zástavby. 

Doprava 
Komunikační systém území je zastoupen historicky vzniklými úseky komunikací. propojujícími Vinoř, Miškovice a 
Čakovice a obce v přilehlé části regionu. Mezi uvedenými městskými částmi a obcemi vedou autobusové linky 
PID: 

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Rozvojové území leží převážně v povodí Třeboradického a Mratínského potoka.  

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nepatrným zastoupením zeleně v území. 
V území se nachází funkční lokální biocentrum L1/54 Hájíček (v Miškovicích) a interakční prvek I5/334 (lesní pás 
zvaný Aronka). Podle Zásad územního rozvoje má západní částí procházet regionální biokoridor R/35. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Hodnota území spočívá hlavně v tom, že na nezastavěných, dříve zemědělsky využívaných plochách, lze založit v 
této části Prahy velmi potřebné plochy zeleně pro zlepšení vzhledu a obytnosti stávající krajiny a zvýšení jejího 
rekreačního potenciálu.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. 
Výhledová vysokorychlostní železniční trať Praha - Drážďany. 
Stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem navrhovaného řešení je umožnit vznik zeleného pásu kolem Prahy s možností využití pro rekreaci 
obyvatel Prahy v kontaktu s hranicí kompaktního města Zároveň toto nezastavitelné území tvoří překážku 
nežádoucímu postupnému srůstání obcí navzájem a tím umožní zachovat jejich charakter. Přeměna orné půdy na 
trvalé travní porosty a les. Změna převážně orné půdy na lesní porosty, louky a pastviny. Sníží se negativní vlivy 
komunikačního systému na sídla a stabilizuje vodní režim v krajině. Posílí se celoměstský systém zeleně a ÚSES. 

Urbanistická koncepce 
Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. 
Prahy. 
Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění 
současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a 
ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné   
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, který na okraji hlavního 
města propojí systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných silnic a místních komunikací. V území je do výhledu 
navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Dresden. 
Komunikační systém řešeného území 
Nejvýznamnější komunikací bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, na který bude území napojeno v 
mimoúrovňové křižovatce u Přezletic. Do této křižovatky bude napojeno nové komunikační propojení Letňan 
vedené podél areálu letiště Letňany. 
Městská hromadná doprava 
Území bude obsluhováno autobusovými linkami PID. 
Železniční doprava 
V území je navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Drážďany. 
V území je navržena územní rezerva na nové kolejové spojení Praha - Brandýs nad Labem 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou v území minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické dopravy. 

Technická infrastruktura 
Předpokládá se budování sítí pouze pro potřeby dané navrhovaným funkčním využitím. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované ploch budou i součástí "Zeleného pásu" kolem Prahy. 
ÚSES 
V rámci rozsáhlého zalesnění a dalších ploch zeleně na dnešní orné půdě bude mezi Čakovicemi a Miškovicemi 
založen regionální biokoridor R4/35 a interakční prvek východně od Miškovic. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
201/DK - Pražský (silniční) okruh - úsek Březiněves - R 10 
224DZ - VRT Praha - Drážďany 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/6  LETŇANY - KBELY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 18 a 20, k. ú. Letňany, Kbely, Čakovice 
Lokalita je zhruba vymezena východním okrajem zástavby Letňan, jižním okrajem Čakovic a severním okrajem 
Kbel a Vinoře. 
Plocha celého území je přibližně 285 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Jedná se o nezastavěnou zemědělskou krajinu s převahou orné půdy. Území není urbanisticky řešeno, pouze v 
jižní části rozvojové plochy je v současnosti připravována realizace lesoparku Letňany s přímou vazbou na sídliště 
Letňany. 

Doprava 
Komunikační systém území je zastoupen nevýznamnými historicky vzniklými úseky komunikací propojujícími 
Vinoř, Miškovice a Čakovice. Mezi uvedenými městskými částmi a obcemi vedou autobusové linky PID. 

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Území se nachází v povodí Mratínského a Vinařského potoka. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělská krajina s nevýrazným zastoupením zeleně v území. 
V území je stávající interakční prvek I5/405. 
Podle Zásad územního rozvoje zde má procházet regionální biokoridor R/36 a je nutno umístit nové regionální 
biocentrum R/11. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Toto území navazuje na prostor se značným rozvojovým potencionálem a bezprostředními vazbami na centrum 
městské části Letňany s ambicemi vytvoření nové rekreační lokality v rámci města.  
Dobrá dopravní obsluha území. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Do území zasahují ochranná pásma letišť. 
Výhledová vysokorychlostní železniční trať Praha-Drážďany. 
Nové kolejové spojení Praha-Brandýs nad Labem. 
Do území těsně sousedí s ochranným pásmem národní přírodní památky Letiště Letňany. 
Tepelný napáječ. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Přeměna orné půdy na trvalé travní porosty a les. Hlavním cílem navrhovaného řešení je umožnit vznik zeleného 
pásu kolem Prahy s možností využití pro rekreaci obyvatel Prahy v kontaktu s hranicí kompaktního města Zároveň 
toto nezastavitelné území tvoří překážku nežádoucímu postupnému srůstání obcí navzájem a tím umožní 
zachovat jejich charakter. Sníží se také negativní vlivy nadřazeného komunikačního systému na sídla a stabilizuje 
vodní režim v krajině. Posílí se celoměstský systém zeleně a ÚSES. 

Urbanistická koncepce 
Ve vnějším pásmu umožnit rozvoj jednotlivých, původně samostatných obcí bez jejich vzájemného srůstání při 
zachování kvality mezilehlé příměstské krajiny, doplnit stávající systém zeleně tvořený zelenými klíny směřujícími 
z volné krajiny do centra města o nové rozvojové plochy zeleně a o jejich významná tangenciální propojení. 
Zajistit rovnoměrné rozmístění ploch sloužících rekreaci obyvatel; při rozvoji rekreačních areálů celoměstského 
významu respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny. 
 
 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL  
zeleň nelesní - ZN  

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, který na okraji hlavního 
města propojí systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných silnic a místních komunikací. V území je do výhledu 
navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Dresden. 
Komunikační systém řešeného území 
Nejvýznamnější komunikací bude v budoucnu Pražský (silniční) okruh, na který bude území napojeno v 
mimoúrovňové křižovatce u Přezletic. Do této křižovatky bude napojeno nové komunikační propojení Letňan 
vedené podél areálu letiště Letňany. 
Městská hromadná doprava 
Území bude obsluhováno autobusovými linkami PID. 
Železniční doprava 
V území je navržena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha - Drážďany. 
V území je navržena územní rezerva na nové kolejové spojení Praha - Brandýs nad Labem. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou v území minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické dopravy. 

Technická infrastruktura 
Předpokládá se budování sítí pouze pro potřeby dané navrhovaným funkčním využitím. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované ploch budou i součástí "Zeleného pásu" kolem Prahy. 
ÚSES 
V rámci rozsáhlých ploch zeleně na dnešní orné půdě bude založeno regionální biocentrum R2/11, navazující 
úseky regionálního biokoridoru R4/36 a vložené lokální biocentrum L2/55. Systém je doplněn o interakční prvek 
východně od Miškovic. Stávající interakční prvek I5/405 zůstane zachován. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
224DZ - VRT Praha - Drážďany 
22/DK - Páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech 
24/DK - Komunikační propojení Veselská - Mladoboleslavská 
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Z/7  VINICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 14, k. ú. Dolní Počernice 
Území vymezené ze severu Xaverovským hájem, ze západu Pražským okruhem, z jihu obytným územím Vinice, z 
východu areálem bývalých výzkumných ústavů Běchovice. 
Plocha celého území je přibližně 35 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha ve východní části Prahy za hranicí kompaktního města, v převážně volné příměstské krajině, v návaznosti 
na přírodní plochy Xaverovského háje. V současnosti neurbanizovaný prostor zemědělského charakteru. 
V Zásadách územního rozvoje není tato lokalita zařazena mezi rozvojové plochy zeleně. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území je Pražský (silniční) okruh, který na východě v současné době 
propojuje rychlostní silnici R10, ul. Chlumeckou, dálnici D11 a ul. Českobrodskou se Štěrboholskou radiálou u 
Běchovic. Ostatní komunikace v území mají pouze lokální význam. 

Technická infrastruktura 
Území bez technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Převážně zemědělsky využívaná krajina. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlé plochy ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Do území na severu okrajově zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Xaverovský háj, ze západu a severu 
těsně sousedí s přírodním parkem Klánovice - Čihadla. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se v předmětném území 
vztahuje na Pražský okruh. 

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem je především posílení přírodních ploch v území.  
V případě realizace mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu bude toto území využito jako rozvojové (viz 
rozvojové území R5 - Běchovice - varianta). 

Urbanistická koncepce 
Nemožnost realizace mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu a s tím související omezený urbanistický 
rozvoj je příležitostí pro rozšíření přírodně - rekreačního území v návaznosti na Xaverovský háj. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější komunikací ve spádovém území bude Pražský okruh, který na okraji hlavního města propojí 
systém dálnic, rychlostních silnic, ostatních vybraných silnic a místních komunikací. K významným komunikacím v 
širším spádovém území bude v budoucnu patřit přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic, která bude v křižovatce s 
Pražským okruhem navazovat na Štěrboholskou radiálu. Dopravní význam ul. Českobrodské se sníží po 
zprovoznění Pražského okruhu na jihovýchodě města a přeložky silnice I/12. 

Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude na západní hranici i v budoucnu tvořen Pražským okruhem, ve variantě bez 
nové křižovatky na Pražském okruhu u Běchovic budou další komunikace v území mít pouze lokální význam 
odpovídající nárokům na dopravní obsluhu funkcí v území. 
Městská hromadná doprava 
Veřejná doprava bude v širším spádovém území zastoupena autobusovou MHD. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou s ohledem na navržené funkce v území minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s výraznějším uplatněním cyklistické a pěší dopravy nabídkou vhodných cyklotras ve vazbě na 
cyklotrasy celoměstského významu.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Dominantní podíl budou mít monofunkční plochy zeleně, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické 
stability v této lokalitě. Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rozvojový potenciál 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení 63

Z/8  BĚCHOVICE - JIH 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Běchovice, Dubeč, k. ú. Běchovice, Dubeč 
Území je zhruba vymezeno z jihu navrhovanou komunikací I/12, ze severu zástavbou Běchovic. 
Plocha celého území je přibližně 79 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha ve východní části Prahy za hranicí kompaktního města, v převážně volné příměstské krajině 
zemědělského charakteru, přerušené vodním tokem Rokytky a Říčanského potoka s břehovými porosty. 
V Zásadách územního rozvoje je část této lokality zařazena mezi rozvojové plochy zeleně s označením Z/6 - 
Lítožnice. 

Dopravní infrastruktura 
Z celoměstského hlediska není zastoupena. 

Technická infrastruktura 
Území bez technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zemědělsky využívané území s výraznou převahou orné půdy nad zelení. 
V území nejsou žádné plně funkční prvky ÚSES. Břehové porosty v rámci lokálních biokoridorů Rokytky a Říčanky 
nemají dostatečnou šíři, místy dokonce chybí. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Volná příměstská krajina mezi izolovanými sídly. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, který se v území 
vztahuje na ul. Českobrodskou. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Kolín). 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.  

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je ochránit obytnou zástavbu Běchovic před negativními vlivy komunikace I/12.  

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Na západním okraji území bude v budoucnu probíhat trasa Pražského (silničního) okruhu a bude zde nová 
mimoúrovňová křižovatka se Štěrboholskou radiálou a přeložkou silnice I/12. Přeložka silnice I/12 vymezuje v 
návrhu jižní okraj území. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační skelet území bude tvořit na obvodě území Pražský (silniční) okruh, přeložka silnice I/12 a ul. 
Českobrodská. Ostatní komunikace v zástavbě území budou obslužného nebo zklidněného charakteru. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území bude zajišťována autobusovými linkami MHD (PID). 
Železniční doprava 
Na severním okraji území je do výhledu respektována železniční trať Praha - Kolín se železniční stanicí Praha 
Běchovice. 
 

Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s výraznějším uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

Technická infrastruktura 
V území není navrhována žádná síť technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Vhodnými dosadbami posílit stupeň ekologické stability v území. Nově vzniklé plochy zeleně by se měly stát 
součástí celoměstského systému zeleně a Zeleného pásu kolem Prahy.  
ÚSES 
Lokální biokoridory vázané na Rokytku resp. Říčanku jsou řešením potvrzeny. Navržený rozvoj ploch zeleně 
vytvoří podmínky pro zlepšení jejich parametrů, takže se oba jmenované prvky stanou funkčními. Systém je 
doplněn o dva interakční prvky. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
25/DK - Silnice I/12 - Pražský (silniční) okruh - hranice hl. m. Prahy 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/9  V PANENKÁCH 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Běchovice, Koloděje a Praha 21, k. ú. Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy 
Území je zhruba vymezeno z jihu navrhovanou komunikací I/12, ze severu zástavbou Běchovic a Újezdu nad 
Lesy. 
Plocha celého území je přibližně 97 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha ve východní části Prahy za hranicí kompaktního města, v převážně volné příměstské krajině 
zemědělského charakteru, přerušené vodním tokem Rokytky s břehovými porosty. 
V Zásadách územního rozvoje je lokalita zařazena mezi rozvojové plochy zeleně s označením Z/5. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura území je zastoupena komunikací propojující Koloděje s Běchovicemi. 

Technická infrastruktura 
Území bez technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zemědělská krajina s minimálním podílem zeleně v území. 
Podle Zásad územního rozvoje má územím procházet regionální biokoridor ÚSES R/39. Kromě krátkého úseku u 
Rokytky zatím není funkční. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Volná příměstská krajina mezi izolovanými sídly. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Jižně od Běchovic se nachází registrovaný významný krajinný prvek Remízek u Stacha. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.  

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je ochránit obytnou zástavbu Běchovic před negativními vlivy komunikace I/12.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude přeložka silnice I/12 mezi Prahou a Úvaly s mimoúrovňovými 
křižovatkami.  
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit přeložka silnice I/12, na kterou bude možné napojení v mimoúrovňových 
křižovatkách. Komunikační propojení Koloděje - Běchovice bude ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku u 
přeložky silnice I/12 zčásti směrově upraveno tak, aby vyhovovalo předpokládanému rozvoji přilehlého území. 
Komunikační propojení Koloděje - Újezd nad Lesy bude zachováno a doplněno o mimoúrovňovou křižovatku s 
přeložkou silnice I/12. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 
 

Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou vzhledem k navrženému funkčnímu využití minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s rozvojem cyklistické a pěší dopravy návrhem cyklistických a pěších tras. 

Technická infrastruktura 
V území není navrhována žádná síť technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Vhodnými dosadbami posílit stupeň ekologické stability v území. Nově vzniklé plochy zeleně by se měly stát 
součástí celoměstského systému zeleně a Zeleného pásu kolem Prahy.  
ÚSES 
V rámci řešení je umístěn regionální biokoridor R4/39 (včetně vložených biocenter) a navazující interakční prvek. 
S výjimkou biocentra v údolí Rokytky, kde postačí místní doplnění porostů a úprava hospodaření, bude nutno 
zbytek systému založit. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
25/DK - Silnice I/12 - Pražský (silniční) okruh - hranice hl. m. Prahy 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/10  KOLODĚJE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 21, k. ú. Koloděje 
Lokalita je zhruba vymezena ze severu navrhovanou komunikací I/12, z jihu zastavitelným územím Koloděj 
Plocha celého území je přibližně 82 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha ve východní části Prahy mimo kompaktní město ve volné příměstské krajině. V současnosti 
neurbanizovaný prostor zemědělského charakteru. 
V Zásadách územního rozvoje není tato lokalita zařazena mezi rozvojové plochy zeleně. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura území je zastoupena komunikacemi Újezd nad Lesy-Koloděje a Koloděje -Běchovice. 

Technická infrastruktura 
V území není žádná síť technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zemědělsky využívaná krajina s nepatrným zastoupením doprovodné a rozptýlené zeleně v území. 
V západní části území se v rámci údolí Rokytky nachází několik funkčních prvků ÚSES - regionální biokoridor 
R3/39, vložené lokální biocentrum L1/101a lokální biokoridor L3/256. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Volná příměstská krajina mezi izolovanými sídly. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se v území vztahuje na 
výše uvedené komunikace propojující Koloděje, Újezd nad Lesy a Běchovice. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy  

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je ochránit obytnou zástavbu Koloděj před negativními vlivy komunikace I/12.  

Urbanistická koncepce 
Uchovat stávající charakter Koloděj jako izolovaného venkovského sídla a zamezit nežádoucímu rozvoji zástavby 
podél nadřazené komunikace. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude přeložka silnice I/12 mezi Prahou a Úvaly s mimoúrovňovými 
křižovatkami.  
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit přeložka silnice I/12, na kterou bude možné napojení v mimoúrovňových 
křižovatkách. Komunikační propojení Koloděje - Běchovice bude ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku u 
přeložky silnice I/12 zčásti směrově upraveno. Komunikační propojení Koloděje - Újezd nad Lesy bude zachováno 
a doplněno o mimoúrovňovou křižovatku s přeložkou silnice I/12. 

Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou vzhledem k navrženému funkčnímu využití minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s rozvojem cyklistické a pěší dopravy návrhem cyklistických a pěších tras. 

Technická infrastruktura 
V území není navrhována žádná síť technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Zalesněním se posílí ekologická stabilita v území a dojde k eliminaci negativních jevů vyvolaných komunikací I/12 
vůči Kolodějům. 
ÚSES 
Všechny výše uvedené funkční prvky jsou řešením potvrzeny, nové se zde nenavrhují. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/11  KOLOVRATY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Kolovraty, k. ú. Kolovraty a Lipany 
Území je zhruba vymezeno hranicemi Prahy a hranicemi současné zástavby Kolovrat, Lipan a Benic. 
Plocha celého území je přibližně 130 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha mimo kompaktní město při jihovýchodní hranici v převážně volné příměstské krajině. V současnosti 
neurbanizovaný prostor zemědělského charakteru. 
V Zásadách územního rozvoje je lokalita zařazena mezi rozvojové plochy zeleně Z/7 

Dopravní infrastruktura 
V území je historicky založená komunikační síť propojující Kolovraty a Lipany, Lipany a Benice. Po komunikaci 
mezi Lipany a Kolovraty je provozována autobusová linka PID.  

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. 
Územím prochází levostranný přítok Říčanského potoka.  

Příroda a krajina 
Zemědělsky intenzivně využívaná krajina s doprovodnou a rozptýlenou zelení v území.  
Územím prochází v severojižním směru funkční interakční prvek ÚSES, který je vázán na vegetační doprovod 
cesty a meze. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlé území převážně zemědělské krajiny se značným rekreačním potenciálem. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Přes území vede nadzemní vedení 400 kV, jehož ochranné pásmo je třeba respektovat. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy  

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění zemědělské půdy a vytvoření masivního nárazníkového pásu lesního porostu. 
Cílem je výrazné zkvalitnění rekreačního zázemí zejména pro obyvatele Kolovrat, Lipan a přilehlých spádových 
oblastí a dále podpoření ploch zeleného pásu kolem Prahy. 

Urbanistická koncepce 
Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. 
Prahy. 
Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného provázaného systému. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo 
zmírnění současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí 
a ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN  

Dopravní infrastruktura  
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací bude Pražský okruh podél jihovýchodního okraje předmětného území. 
Pražský okruh bude propojovat systém dálnic, rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních 
komunikací převážně po obvodě hlavního města.  

Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém v území bude na obvodě území doplněn o Pražský okruh s mimoúrovňovou křižovatkou 
jihovýchodně od Lipan. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou nedozná v budoucnu oproti současnému stavu žádných významných změn. 
Železniční doprava 
Přes území je navržen do výhledu tunelový úsek nové železniční trati Praha -Bystřice u Benešova. 
Doprava v klidu 
Doprava v klidu nebude v území zastoupena. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k výraznějšímu uplatnění cyklistické dopravy nabídkou cyklotras s vazbou do 
přilehlé části regionu. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby nových sítí technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Formou zalesnění bude posílena ekologická stabilita v území. Lesní porosty budou součástí celoměstského 
systému zeleně a mohou být začleněny i do zeleného pásu kolem Prahy. 
ÚSES 
Funkční interakční prvek je potvrzen a bude integrován do nového lesa. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/12  KŘESLICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Křeslice a Újezd, k. ú. Křeslice a Újezd 
Území je zhruba vymezeno ze západu a severu Milíčovským lesem a rybníky, z východu ulicí Štychova a z jihu 
ulicí Ke Štítu.  
Plocha celého území je přibližně 29 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha mimo kompaktní město při jihovýchodní hranici v převážně volné příměstské krajině. V současnosti 
neurbanizovaný prostor zemědělského charakteru.  

Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura v předmětném území je zastoupena pouze okrajově komunikacemi pro pěší resp. polními 
cestami. Historicky založená komunikační síť pro individuální automobilovou dopravu je v širším spádovém území 
mezi Újezdem, Křeslicemi a Petrovicemi. Území je pro svůj přírodní charakter využíváno obyvateli okolních sídlišť 
ke krátkodobé rekreaci, kdy jsou využívány polní a lesní cesty v kontaktním území. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudována distribuční sítě technické infrastruktury. 
Území na severozápadní straně hraničí s Milíčovským potokem a vodními nádržemi na toku.  

Příroda a krajina 
Zemědělsky intenzivně využívaná krajina bez doprovodné a rozptýlené zeleně v území.  
Územím prochází funkční regionální biokoridor ÚSES vázaný na vodní tok Botiče, resp. Pitkovického potoka (s 
několika funkčními biocentry). Od soutoku zmíněných potoků vede po proudu Botiče lokální biokoridor. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlé území převážně zemědělské krajiny se značným rekreačním potenciálem a přímými vazbami na 
existující lesní porosty. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Západní a severní část území náleží do přírodního parku Botič - Milíčov. Na severu sousedí s ochranným pásmem 
přírodní památky Milíčovský les a rybníky a na východě s ochranným pásmem přírodní památky Pitkovická stráň. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění zemědělské půdy a vytvoření masivního pásu lesního porostu. Cílem je 
výrazné zkvalitnění rekreačního zázemí pro obyvatele Prahy 11, Petrovic, Křeslic a dále podpoření ploch zeleného 
pásu kolem Prahy. 

Urbanistická koncepce 
Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. 
Prahy. 
Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění 
současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a 
ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN  

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 

Území bude přístupné především komunikacemi pro pěší a cyklisty navazujícími na celoměstský systém cyklotras 
ve spádovém území. Stávající komunikace pro IAD v navazujícím území (komunikace mezi Újezdem, Křeslicemi, 
Petrovicemi a Jižním Městem budou zachovány v současné struktuře.  
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území budou tvořit komunikace pro pěší a cyklisty a pro zajištění funkce lesa. 
Městská hromadná doprava 
Území bude přístupné od zastávky autobusových linek vedených z Jižního Města do Křeslic. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu se předmětného území netýkají. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny vhodné podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu systémem komunikací, ve vazbě na 
cyklistické trasy celoměstského významu v okolním území. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby sítí technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Formou zalesnění bude posílena ekologická stabilita v území. Lesní porosty budou součástí celoměstského 
systému zeleně a mohou být začleněny i do zeleného pásu kolem Prahy. 
ÚSES 
Funkční prvky ÚSES ve vazbě na Botič a Pitkovický potok jsou řešením potvrzeny. Dále je systém doplněn na jihu 
o lokální biokoridor propojující ÚSES v Průhonicích a Čestlicích a o dva interakční prvky při hranicích města resp. 
na bezejmenném přítoku Botiče jižně od Petrovic. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
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Z/13  U KUNRATICKÉ SPOJKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Kunratice, Šeberov, k. ú. Kunratice, Šeberov 
Lokalita je zhruba vymezena Kunratickou spojkou, ul. Vídeňskou a ul. K Labeškám a zástavbou rodinnými domy 
na jižním okraji Kunratic. 
Plocha celého území je přibližně 32 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území v současnosti nezastavěné, v oblasti existují dvě zahrádkářské osady. 

Technická infrastruktura 
Území je citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch.  

Příroda a krajina 
Dnes převážně zemědělsky využívaná krajina s minimálním podílem zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Podle Zásad územního rozvoje zde má ve vazbě na levostranný 
přítok Kunratického potoka procházet regionální biokoridor R/42. Podoba a šíře doprovodných porostů je zcela 
nevyhovující. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rekreační potenciál, především v okolí rybníka Olšanský.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění převážně zemědělské půdy. Očekává se zkvalitnění rekreačního zázemí pro 
místní obyvatele a dále podpoření celoměstského systému zeleně. 

Urbanistická koncepce 
Vzhledem k charakteru navrhovaných ploch se týká pouze umístění zařízení pro sport jako rezervy za rušená 
sportoviště v centru Kunratic. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN  

Technická infrastruktura 
Respektovat vodní dílo Rezerva a dotčené drobné vodní toky. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území budou dominovat monofunkční plochy zeleně, které by měly podporovat zájmy ochrany přírody a zároveň 
budou významným rekreačním zázemím pro tuto oblast. 
ÚSES 
Řešením je potvrzen průchod zatím nefunkčního regionálního biokoridoru R4/42 (včetně vloženého lokálního 
biocentra) s trasou respektující navrženou retenční nádrž - převážná část systému bude teprve fyzicky založena. 
Na vodním toku směřujícím od Olšanského rybníka bude nutno doplnit břehové porosty v lokálním biokoridoru 
L4/278. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 

Z/14  LIPENCE - LUŽNÍ LES 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 16, k. ú. Lipence 
Lokalita je vymezena z jihozápadu tokem Berounky, z jihu a východu chatovou a zahrádkářskou osadou a ze 
severu navrhovaným golfovým areálem. Západní hranici tvoří severojižní polní cesta navazující na ulici 
Černošickou. 
Plocha celého území je přibližně 21 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v jihozápadním cípu Prahy v údolní nivě Berounky.  
Jedná se o nezastavěnou zemědělskou krajinu s převahou lučních porostů. Území není urbanisticky řešeno. 

Dopravní infrastruktura 
Vybrat důležité oblasti - heslovitě  
Dopravní infrastruktura není v území prakticky zastoupena s výjimkou lokálních cest polního charakteru. Území je 
zpřístupněno od ul. Černošické, která je součástí historicky vzniklé komunikační sítě v širším spádovém území a 
slouží pro obsluhu stávající zástavby.  

Technická infrastruktura 
Území bez distribučních sítí. 
Lokalita je záplavovým územím Berounky.  

Příroda a krajina 
Zemědělsky intenzivně využívaná krajina s minimálním podílem doprovodné a rozptýlené zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Břehové porosty v lokálním biokoridoru Lipanského potoka mají 
nedostatečnou podobu (šířka, druhové složení). Podle Zásad územního rozvoje prochází jižním okrajem 
nadregionální biokoridor N/6 vázaný na Berounku. 

Životní prostředí 
V území nejsou překračovány hlukové limity, ani limity pro koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Blízkost vodního toku, možnost rekreačního využití. Dobré přírodní a krajinné předpoklady pro úspěšné založení 
záměru lužního lesa. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění zemědělské půdy. Očekává se zvýšení ekologické stability a retenčních 
schopností území. 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné  
vodní plochy a toky - VP 
zeleň nelesní - ZN  

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Území nemá přímou vazbu na celoměstské dopravní systémy. Vazby na okolní území budou zajištěny od východu 
z oblasti Lipenců. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikace budou svým charakterem odpovídat minimálním nárokům na dopravní obsluhu území a bude je 
možné využívat pro pěší a cyklistickou dopravu. 
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Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude ze zastávek autobusové MHD umístěných v navazujícím rozvojovém 
území. Pěší lávkou přes Berounku bude zajištěno pěší propojení k železniční zastávce Černošice. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou zajištěny podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu ve vazbě na celoměstskou cyklistickou trasu v 
údolí Berounky a do Lipenců. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby sítí technické infrastruktury. 
Vodní toky 
Návrh lužního lesa musí být zkoordinován s propojením Berounky a Krňáku.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Navrhovaný les by se svým druhovým složením měl blížit k jilmové doubravě a v celém svém rozsahu bude 
součástí celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
Nadregionální biokoridor N4/6 vázaný na Berounku předložené řešení potvrzuje. Jako zcela nový prvek je vloženo 
regionální biocentrum R2/231 (náhradou za dříve uvažované lokální biocentrum a část interakčního prvku v 
sousedství), které se plošně kryje s navrženým lužním lesem. Také vymezení lokálního biokoridoru na Lipanském 
potoce bylo přiměřeně modifikováno. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z/15  SLIVENEC - ZÁPAD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Slivenec, Holyně 
Lokalita je vymezena z jihozápadu polní cestou spojující rozvodnu Řeporyje se sadovou plochou při Silničním 
okruhu kolem Prahy. Hranice dále prochází podél rozvodny Řeporyje a na sever opět po účelové komunikaci až k 
Silničnímu okruhu kolem Prahy. Dále po hranici katastrálních území Holyně - Řeporyje. Severní hranice území je 
určena východo - západní polní cestou směrem k Holyni. Z východu je území vymezeno stávající komunikací 
Slivenec - Ořech a Silničním okruhem kolem Prahy. 
Plocha celého území je přibližně 97 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Jedná se o nezastavěnou zemědělskou krajinu s převahou orné půdy. Území není urbanisticky řešeno. 

Dopravní infrastruktura 
Územím prochází západní část Pražského okruhu, na který je v kontaktním území mimoúrovňovou křižovatkou 
napojena ul. K Barrandovu. Obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami PID. 

Technická infrastruktura 
Území je bez sítí technické infrastruktury. 
Dotčené území je převážně přírodního charakteru se stabilizovaným lokalitou v povodí potoka Vrutice a 
Dalejského potoka včetně jeho přítoků. 

Příroda a krajina 
Zemědělská krajina s vysokým zorněním a  minimálním podílem zeleně v území. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
V území jsou překračovány limitní koncentrace škodlivin v ovzduší (PM10 a NO2). 
Severní část území je nadlimitně zatížena hlukem ze silničního okruhu. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Území s dálkovými výhledy s dobrou návazností na okolní přírodní plochy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, v předmětném území je vázáno 
na Pražský okruh. Do jižní části území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazený komunikační systém. 
Přes území vede několik nadzemních vedení 110 kV s ochrannými pásmy dle zákona 458/2000 Sb. 
Přes území je veden nadřazený vodovodní řad DN 1200 s ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. 
Bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodů 2 x DN 500 dle zákona 458/2000 Sb. 
Na severu území sousedí s přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění zemědělské půdy. Očekává se zkvalitnění rekreačního zázemí pro obyvatele 
Slivence a Holyně a dále podpoření severo-jižního propojení hodnotných přírodních ploch Prokopsko - Dalejského 
údolí a Radotínského údolí. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné  
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní – ZN 
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Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů rozhodující roli bude plnit Pražský okruh, který propojuje dálnice, rychlostní 
silnice, vybrané ostatní silnice a místní komunikace na okraji hlavního města. 
Komunikační systém řešeného území 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude Pražský okruh, k lokálně významnějším komunikacím území 
bude patřit komunikační propojení Slivence a Řeporyj. Ostatní komunikace budou odpovídat svým významem 
charakteru území a jeho funkčnímu využití.  
Městská hromadná doprava 
Dopravní obsluha území bude zajištěna autobusovými linkami PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou v území minimální a budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území počítá s nárůstem významu cyklistické a pěší dopravu, čemuž bude odpovídat i nabídka cyklistických a 
pěších tras odpovídající přírodnímu potenciálu spádové oblasti. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby sítí technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Vytvořit soustavu lesů, luk a přírodní krajinné zeleně, která by posílila ekologickou stabilitu v území. 
ÚSES 
V území je navržen interakční prvek, který propojí Dalejské údolí s Radotínským údolím. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Ozelenění zemědělské půdy bude snižovat znečišťování ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z/16  DÍVČÍ HRADY - VÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Radlice 
Lokalita je vymezena ve východní části náhorní plošiny Dívčích hradů. 
Plocha celého území je přibližně 47 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na levém břehu Vltavy na náhorní plošině nad jižní části Smíchova. 
Masiv Dívčích hradů se promítá do pohledových horizontů historického jádra města (PPR) 1 a 2 stanovených v 
Územně analytických podkladech hl. m. Prahy (kapitola Vizuální podmínky území).  
Východní svahy Dívčích hradů vymezují jihozápadní okraj centrálního prostoru města. Jižní svahy spadají od 
přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí severní svahy spadají do Radlického údolí. Východní část í plošiny 
Dívčích hradů je v současné době využívaná pro zemědělskou činnost,  

Dopravní infrastruktura 
Nároky na dopravní obsluhu předmětného území jsou v současné době minimální, odpovídají současnému 
funkčnímu využití. Dopravní infrastruktura je v předmětném území zastoupena v zanedbatelném rozsahu a 
omezuje se na lokální nezpevněné komunikace. 

Technická infrastruktura 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě. 
Z hlediska vodních toků se jedná o stabilizované povodí. 

Příroda a krajina 
Území má charakter zemědělské krajiny, kde výrazným způsobem dominuje orná půda. Z hlediska zeleně jsou 
cenné okrajová partie při jižním a východním okraji řešeného území, které mají xerotermní charakter. Vegetační 
kryt při severním okraji řešeného území má spíše charakter náletového porostu, místy i s ruderálním bylinným 
patrem.   
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Na základě Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha, byla část Dívčích hradů zařazena mezi tzv. tiché 
oblasti, kde je cílem dlouhodobá ochrana před hlukem, udržení nepřekračování hygienických limitů a postupné 
snižování hlukové zátěže. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Výjimečný krajinný útvar s mohutnou náhorní plošinou a zelenými svahy, který je pohledových horizontů 1 a 2 
historického jádra města (PPR).  Významná pozice v kompozici města jako jeden z posledních otevřených 
prostorů bez zástavby v ochranném pásmu historického jádra města (PPR) a jako pohledově exponovaná lokalita 
vnímaná z historického jádra. 
Výjimečný prvek přírodního charakteru, který zasahuje až k historickému jádru města.  
veřejně přístupná vyhlídková místa.  
Velký rekreační potenciál v kontaktu s kompaktně zastavěným územím.   

LIMITY ÚZEMÍ 
Leží v ochranném pásmu historického jádra Prahy (Pražské památkové rezervace). 
Technická infrastruktura. 
Nadřazený vodovodní řad DN 1200, který prochází územím. Řad respektovat i s ochranným pásmem dle zákonu 
274/2001Sb. 
Kanalizační sběrač P. 
Území z jižní strany těsně sousedí s přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. 
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NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření významného parku v kontaktu s celoměstským centrem města. 

Urbanistická koncepce 
Na východní části plošiny Dívčích hradů je navržena rozsáhlá parková plocha. Pro její lepší dostupnost z 
navazujících obytných částí MČ Praha 5 je navržená lanovka od stanice metra Radlická.  

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP  

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Širší dopravní vztahy zajistí v daném území navržená lanovka od stanice metra Radlická, která zkvalitní obsluhu 
území veřejnou dopravou 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořen převážně komunikacemi pro pěší a cyklisty a bude napojen na vybrané 
stávající komunikace v širším spádovém území 
Městská hromadná doprava 
Obsluhu území veřejnou dopravou bude zajišťovat lanovka od stanice metra trasy B Radlická. Část území bude v 
docházkové vzdálenosti autobusových zastávek MHD v širším spádovém území. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v území minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
Cyklistická a pěší doprava bude mít v území dominantní význam. Systém cyklistických a pěších tras bude navržen 
se zřetelem na přírodní a panoramatické hodnoty území též ve vazbě na horní stanici budoucí lanovky. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby nových sítí technické infrastruktury. 
Vodní toky 
Respektovat reliéf území, aby nedocházelo navyšování odtoku při přívalových srážkách. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V centrální části území by měl vzniknout kvalitní park městského charakteru. V okrajových partiích budou 
preferovány přírodě blízké plochy - zeleně krajinné, s výrazným zastoupením xerotermních společenstev. Většina 
monofunkčních plochy zeleně bude začleněna do celoměstského systému zeleně.  
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Hluk 
Vzhledem k zařazení části území Dívčích hradů do tzv. tiché oblasti, není další rozvoj a tím zvýšení hlukové 
zátěže v této části žádoucí. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
200/ZP - Praha 5 - Dívčí hrady - park  
207/DM/ - Lanovka Radlická - Dívčí hrady 
 
 
 
 
 
 
 

Z/17  SOBÍN - JIH 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 17, k. ú. Sobín, Zličín 
Lokalita je vymezena z východu trasou Silničního okruhu kolem Prahy, z jihu a západu hranicí hlavního města 
Prahy. Severní hranice je volně vedena zemědělským územím jižně od Sobína. 
Plocha celého území je přibližně 61 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při západní hranici Prahy vně Silničního okruhu kolem Prahy. Jedná se o nezastavěnou zemědělskou 
krajinu s převahou orné půdy. Území není urbanisticky řešeno. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území je Pražský (silniční) okruh, který propojuje systém dálnic, 
rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních komunikací na okraji Prahy. 

Technická infrastruktura 
Území bez sítí technické infrastruktury.  
Z hlediska vodních toků se jedná stabilizovanou lokalitu v povodí Sobínského a Litovicko - Šáreckého potoka. 
Území je citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina s vysokým zorněním a minimálním zastoupením doprovodné a 
rozptýlené zeleně. Stromové a keřové patro v krajině je průměrné až podprůměrné kvality. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Podle zásad územního rozvoje zde má procházet nadregionální 
biokoridor N/8. 

Životní prostředí 
V území jsou překračovány limitní koncentrace škodlivin v ovzduší (PM10 a NO2). 
Východní část území je nadlimitně zatížena hlukem ze silničního okruhu. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Pozůstatky původní zemědělské krajiny. Dobrý potenciál pro rozvoj krajinných prvků. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a týká se přilehlého úseku 
Pražského (silničního) okruhu. 
Bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu 2 x DN 500 
Přes lokalitu vede dálkový optický kabel. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem návrhu je ozelenění zemědělské půdy. Očekává se zkvalitnění rekreačního zázemí pro obyvatele 
Sobína a Zličína a dále podpoření ploch zeleného pásu kolem Prahy 

Funkční využití 
Plochy nezastavitelné 
zeleň lesní - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů je v území nejvýznamnější Pražský (silniční) okruh, který propojuje systém 
dálnic, rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních komunikací na okraji Prahy. 
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Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém bude tvořit Pražský (silniční) okruh na východní hranici území, na jihovýchodní okraj území 
navazuje mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu s dálnicí D5, Radlickou radiálou a ul. Na radosti. Dopravní 
obsluha území bude na území Prahy zajištěna od Zličína komunikačním propojením přes Sobín. Komunikační síť 
území bude odpovídat minimálním nárokům na dopravní obsluhu. 
Městská hromadná doprava 
Veřejná doprava v území není navržena, severní okraj území je v přijatelné vzdálenosti do zástavky autobusových 
linek v Sobíně. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v území budou minimální. 
Cyklistická a pěší doprava 
Systém komunikací v území bude založen tak, aby byl atraktivní pro pěší a cyklistickou dopravu v logické vazbě 
na cyklotrasy v navazujícím území. 

Technická infrastruktura 
Pro navrhované využití území se nepředpokládá potřeba výstavby nových sítí technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V rozvojové oblasti Sobín by mělo dojít v celém rozsahu k zalesnění. Skladba nových lesních porostů by se měla 
blížit k původnímu rostlinnému společenstvu lipových doubrav. Je předpoklad, že toto území by mohlo být 
začleněno do zeleného pásu kolem města a celoměstského systému zeleně.  
ÚSES 
Součástí navrženého lesa bude i nadregionální biokoridor N4/8 včetně vloženého lokálního biocentra, na nějž 
navazuje lokální biokoridor L4/416 směrem mimo Prahu. Část lesních lemů je jako ekotonové společenstvo 
zahrnuta do interakčního prvku I6/299. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Ozelenění zemědělské půdy a vytvoření ochranných zelených pásů podél komunikací bude snižovat znečišťování 
ovzduší emisemi ze silničního okruhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z/18  BUBENEČ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Bubeneč 
Území je vymezeno ze severu plavebním kanálem, z jihu Malou říčkou a železnicí. 
Plocha je přibližně 28 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území ve Vltavské nivě leží na levém břehu v blízkém kontaktu s Královskou oborou a Výstavištěm, jeho velkou 
část zaujímá sportovní areál Ministerstva vnitra. Zbývající plochy jsou z části užívané rozličnými drobnými provozy 
a je zde původní čistírna odpadních vod, dnes památkově chráněná.  
Dle Zásad územního rozvoje je lokalita zařazena do specifických oblastí osvětových, vzdělávacích a rekreačně 
společenských nadmístního a celoměstského významu pod označením SO/1. V Územně analytických podkladech 
je zařazena do oblasti související se zájmy v okolí Vltavy 5/1. 

Dopravní infrastruktura 
Území je dopravně napojeno ulicí Mlýnskou navazující na ulici Papírenskou. Územím vedou významné pěší a 
cyklistické trasy do Stromovky. Okrajem území vede železniční trať Praha - Kralupy nad Vltavou. Na severním 
okraji území je plavební kanál vltavské vodní cesty. 

Technická infrastruktura 
V území je položena vodovodní sít a je odvodněno jednotnou stokovou sítí.  
Územím prochází kapacitně přetížený Dejvický potok, který je částečně zatrubněný a při dešťových událostech 
zatápí podjezd pod železnicí. 
V území jsou vybudovány v omezené míře distribuční sítě technické infrastruktury pro stávající objekty. 

Příroda a krajina 
V území se nachází plochy s vegetací podprůměrné až velmi nadprůměrné kvality 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Území hůře provětrávané s častým výskytem teplotních inverzí. Čistota ovzduší je dobrá. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Významnou hodnotou území je přímý kontakt s Královskou oborou, s rekreačně sportovními aktivitami a s řekou. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo dráhy (železnice Praha - Kralupy nad Vltavou). 
Záplavová území. 
Památková ochrana. 
Koncentrace kmenových stok nátokového labyrintu na ÚČOV /kmenové stoky B, D a K/ v Bubenči. 
Do jižní části mírně zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Pecka. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Rehabilitace dnes z části nevhodně využívaného území ve Vltavské nivě. Rozšířeno je zastavitelné území na 
původní ploše SO v areálu bývalých Papíren, které je určené pro rekreačně sportovní využití. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené - SM  
Plochy nezastavitelné  
zeleň nelesní –ZN 
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Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Území je napojeno na komunikační systém Dejvic prostřednictvím ulici Papírenské na ulici Roztockou v Podbabě, 
prostřednictvím ulice Antonína Čermáka na ulici Jugoslávských partyzánů, s využitím ulice Goetheho a 
Bubenečské do oblasti Špejcharu.  
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude zastoupen úsekem ulic Papírenská a Mlýnská. Mlýnská bude mít zklidněný 
charakter s preferencí pěší a cyklistické dopravy.  
Městská hromadná doprava 
Území bude na okraji docházkové vzdálenosti autobusové zastávky MHD. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny se zřetelem na výjimečnou polohu lokality. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s výrazným uplatněním cyklistické a pěší dopravy, přes území vedou cyklistické trasy 
celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
Vodní toky 
Revitalizovat a upravit Dejvický potok. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Při návrhu je nutné respektovat a chránit stávající hodnotnou zeleň. 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. Z polohy v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru vyplývá 
ochrana stávající hodnotné vegetace. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
215/TK - podzemní záchytné nádrže ACK I a II 
245/TK - čerpací stanice odpadních vod 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Významná transformační území 

T/1 Masarykovo nádraží 
T/2 Maniny, Rohanský ostrov 
T/3 Pelc - Tyrolka 
T/4 Letňany - Avia 
T/5 Letňany - Letov 
T/6 Vysočany 
T/7 Průmyslová - Malešice, Hostivař  
T/8 Štěrboholy  
T/9 Žižkov - nákladové nádraží 
T/10 Bohdalec, Slatiny  
T/11 Nusle - Sladovna  
T/12 Braník - pivovar  
T/13 Hodkovičky  
T/14 Modřany - Nestlé  
T/15 Modřany - Cukrovar  
T/16 Nové Dvory 
T/17 Lipence - východ 
T/18 Smíchovské nábřeží 
T/19 Nádraží Smíchov 
T/20 Radlické údolí  
T/21 Zličín 
T/22 Strahov - řešeno variantně 
T/23 Holešovice Bubny - Zátory - řešeno variantně 
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T/1  MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 1 a 8, k. ú. Nové Město, Karlín 
Transformační území je vymezeno ulicemi Havlíčkovou, Na Florenci, Křižíkovou, Prvního pluku, Malého, 
Pernerovou, Trocnovskou, Husitskou a Hybernskou. 
Plocha celého území je přibližně 18 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při východní hranici historického jádra Prahy a současně i východní části celoměstského centra. Toto 
území je na rozhraní historické urbanistické struktury Nového města a blokové šachovnicové zástavby Karlína. 
Lokalita částečně leží na území Památkové rezervace v hlavním městě Praze (PPR) a zasahuje do území 
městských částí Praha 2, 3 a 8. Masarykovo nádraží slouží především jako stanice příměstské dopravy z 
pražského regionu.  
V Zásadách územního rozvoje bylo území zařazeno jako transformační území T/9. 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Železnice - terminál veřejné dopravy s významnou železniční stanicí Praha Masarykovo nádraží pro osobní 
příměstskou železniční dopravu, přestupní uzel v rámci městské integrované dopravy 
Automobilová doprava - vazba na severojižní magistrálu, vedenou nad nádražními plochami na estakádě 
Vnější autobusová doprava - ústřední autobusové nádraží Florenc sloužící pro mezinárodní a významné 
vnitrostátní autobusové spoje 
Komunikační systém řešeného území 
Řešené území je napojeno na uliční síť historické struktury ulici Na Florenci, Havlíčkova, Hybernská, které mají 
charakter obslužné komunikace a ulicí Wilsonovou, která plní funkci významné sběrné komunikace (tzv. 
Severojižní magistrála). Křižovatka U Bulhara je jedním z nejsložitějších dopravních uzlů na komunikační síti hl. m. 
Prahy.  
Městská hromadná doprava  
Plošná obsluha území je zajištěna metrem - trasami B a C s přestupní stanicí Florenc, v případě trasy B 
především stanicí Náměstí Republiky, jejíž východní vestibul má přímou vazbu k železniční stanici Praha 
Masarykovo nádraží a na tramvajové linky v Havlíčkově ulici. Východní část území je v docházkové vzdálenosti 
zastávky tramvajové dopravy v ul. Na Poříčí a ul. Sokolovské. 
Železniční doprava  
Na velké části transformačního území je železniční stanice Praha Masarykovo nádraží, sloužící osobní příměstské 
železniční dopravě. Poloha Masarykova nádraží při východní hranici historického jádra města, hlavové uspořádání 
umožňující velmi kvalitní přestupní vazby z nástupišť železniční stanice na systém metra i tramvajových linek s 
potenciálem současnou situaci ještě zlepšit, příznivá docházková vzdálenost nádraží z velké části historického 
jádra Prahy s vysokou koncentrací pracovních příležitostí, to jsou skutečnosti, které činí Masarykovo nádraží pro 
cestující příměstskou železniční dopravou atraktivní. Na základě sledovaných mnohaletých údajů o obratech 
cestujících, kteří tuto stanici využívají, lze konstatovat, že Masarykovo nádraží představuje jeden z nejvíce 
zatížených terminálů veřejné dopravy v Praze.    
V současné době je Masarykovo nádraží výchozím místem pro příměstské vlakové spoje ve směru Kladno, 
Kralupy nad Vltavou, Neratovice (Všetaty), Lysá nad Labem a Kolín.  
Doprava v klidu 
Z hlediska možností dopravy v klidu převyšuje v území poptávka nad nabídkou. K parkování jsou využity veškeré 
dostupné kapacity v území včetně veřejných uličních prostorů.  
Pěší a cyklistická doprava 
Pěší doprava je v území výrazným způsobem zastoupena, což vyplývá z polohy území ve městě a jeho funkčního 
využití. K nedostatkům území patří nekvalitní vazby Masarykova nádraží k autobusovému nádraží Florenc a k 
Hlavnímu nádraží.  Cyklistická doprava nemá v území vytvořeny odpovídající podmínky k výraznějšímu uplatnění.  

Technická infrastruktura 
Zásobování vodou: 
Přes území prochází, ve směru ulic Opletalova - Na Florenci, vodovodní řad DN 650.  
Odkanalizování 

Lokalita leží v území, které je v současné době z převážné části odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí. 
Severní a západní území část spadá do povodí kmenové stoky B, zbývající část náleží do povodí kmenové stoky 
A. Vlastní plochu Masarykova nádraží protíná tzv. Hradební stoka, do které se v tomto zemí napojuje dešťová 
výusť z oddělovače Hybernská.  
Vodní toky 
V území se nevyskytují povrchové vodoteče ani vodní plochy. 
Zásobování teplem 
V řešené lokalitě ani v blízkém okolí se nenacházejí stávající tepelné rozvody nadřazené soustavy CZT. 
Areál Masarykova nádraží je v současnosti zásobován teplem různorodě a to s využitím zemního plynu v 
kotelnách, etážových soustavách i lokálních topidlech, elektrické energie pomocí přímotopných a akumulačních 
kamen. 
Zásobování elektrickou energií 
Území je napájeno ze sítě přes tři distribuční transformovny 22/0,4 kV. Přes území probíhá několik kabelů 22 kV a 
nenachází se zde žádné zdroje ani velké odběry elektrické energie. 
Elektronické komunikace   
Území je napojeno na telekomunikační síť společnosti Telefónica O2 prostřednictvím telefonní ústředny Praha - 
Střed. Prostorem Masarykova nádraží vede v malé hloubce pod kolejištěm stávajícího nádraží kabelový tunel, 
který je nutno zachovat.  

Příroda a krajina 
Území s výrazným deficitem zeleně.   
ÚSES územím neprochází ani se ho nedotýká. 

Životní prostředí 
Území se špatnou bonitou klimatu, s častým výskytem nízkých teplotních inversí, výrazně imisně zatížené, 
zejména nadlimitními koncentracemi NO2 a  PM 10. 
Lokalita je rovněž nadlimitně hlukově zatížena, významným zdrojem je automobilová doprava - Severojižní 
magistrála a železniční doprava. 
Odpady 
Území s vyhovujícími podmínkami pro nakládání s odpady. 
Lokalita s potenciálním výskytem starých ekologických zátěží, resp. ploch kontaminovaných nebezpečnými 
látkami. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Jedná se o území, které je součástí Památkové rezervace v hlavním městě Praze, zapsané v seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Masarykovo, původně Pražské nádraží, je nejstarším pražským nádražím. Celý 
areál Masarykova nádraží je hodnotný nejen pro svoji funkci - terminál příměstských drah v samotném centru 
města, ale též z hledisek urbanistických i architektonických, neboť se jedná o stavby mimořádného kulturního 
významu. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Důležitým limitem území je Pražská památková rezervace a dále objekty zapsané v seznamu kulturních 
nemovitých památek. Dle Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Ochranná pásma pro dopravní infrastrukturu, trasy metra, železnice a dílčích úseků tramvajových tratí: 
- metra (specielní dráhy) dle zákona č. 266 / 1994 Sb. 
- železnice (železniční dráhy) dle zákona č. 266 / 1994 Sb. 
- tramvajové dráhy dle zákona č. 266 / 1994 Sb. 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území 
obcí, slouží silniční ochranná pásma dle zákona č.13/1997 Sb. 
Vzhledem k tomu, že území Petrské čtvrti je zastavěné území, pro komunikace této kategorie zde nejsou 
ochranná pásma vyhlášena.   
Hradební stoka procházející územím. 
Kmenová stoka B procházející územím. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy, kabelový tunel. 
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NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem změny je umožnit postupnou transformaci jednoho z nejexponovanějších území městského centra a 
historického jádra v časové posloupnosti od dnešního stavu, přes přechodný stav, kdy bude ještě zachováno plně 
funkční hlavové nádraží v redukovaných železničních plochách, ale ostatní plochy již budou využity kvalitní 
smíšenou zástavbou, až po cílový stav - plně funkční městské prostředí se smíšenými funkcemi a parkem. Tento 
cílový stav je z hlediska návrhového období nového územního plánu rezervou. Současně musí řešení územního 
plánu umožnit nově navrhovanou koncepci železnice - průjezdného modelu pražské železniční sítě v obou dosud 
uvažovaných variantách. 
V rezervě po výhledovém zprovoznění průjezdného modelu pražské železniční sítě s novými železničními tunely a 
podzemními železničními zastávkami v historickém centru města je na Masarykově nádraží uvažováno zrušení 
železniční dopravy (rezerva na parkovou plochu). 

Urbanistická koncepce 
Transformační území Masarykova nádraží má hranice totožné s dříve navrhovaným VRÚ a také s plochou zde 
vyhlášené stavební uzávěry. I přes ponechání hlavní funkce - železniční stanice - zde dojde k intenzivní 
transformaci území. Zejména budou transformovány plochy, které již nejsou potřebné pro jeho provoz. Přitom se 
jedná o nemalé území v centrální části města a s dobrými dopravní vazbami (metro - linky B a C, tramvaje, 
železnice Území je navrženo z části k zástavbě, která bude z jihu, západu a severu lemovat dopravní plochu 
redukované plochy kolejiště. Na východě území převládají dopravní plochy železnice a silničního napojení. Jsou 
zde navrženy i parkové plochy a veřejná prostranství. Zástavba bude respektovat uliční prostory Nového Města a 
Karlína a bude je dotvářet. Vznikne nová urbanistická struktura blokového a poloblokového charakteru respektující 
okolní zástavbu měřítkem i výškovou hladinou. Nejsou zde uvažovány solitéry ani jinak rozvolněná zástavba. V 
návrhovém období bude území sloužit jednak příměstské železniční a dálkové autobusové dopravě, jednak jako 
významné území celoměstského centra se smíšenou funkcí. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
smíšené - SM 
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné  
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
10% 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska individuální automobilové dopravy zůstane do výhledu nejvýznamnější tzv. severojižní magistrála 
propojující severní a jižní část Prahy s oblastí historického centra. Na severojižní magistrálu bude území napojeno 
v mimoúrovňové křižovatce Bulhar, severně od předmětného území bude zachováno rovněž stávající napojení na 
severojižní magistrálu u pravobřežního předmostí Hlávkova mostu. 
Komunikační systém řešeného území 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude i nadále severojižní magistrála, která je v návrhu zařazena 
mezi sběrné komunikace města. Princip současného napojení komunikační sítě území na severojižní magistrálu 
zůstane do výhledu zachován, stejně tak i význam komunikačního propojení Karlína a Žižkova ve stopě ulice 
Trocnovské, Prvního pluku, úseku ul. Křižíkovy a ul. Ke Štvanici i dopravní význam ul. Husitské. Stávající 
komunikační systém bude v budoucnu doplněn o nové propojení Na Florenci - Pernerova, zkvalitní se i vazby pro 
pěší mezi ul. Opletalovou a Na Florenci. Obslužný komunikační systém území budou tvořit především ulice 
Hybernská, Havlíčkova, Na Florenci, Malého, Pernerova. 
Městská hromadná doprava 
Plošnou obsluhu území budou v budoucnu tak jako dnes plnit systém metra a tramvajová síť. Současný systém 
metra v území v podobě tras B a C a stanicemi Florenc a Náměstí Republiky bude doplněn o čtvrtou trasu D se 

stanicí Hlavní nádraží a Petrská čtvrť. Část území bude v docházkové vzdálenosti těchto budoucích nových stanic 
metra. Princip obsluhy území tramvajovou dopravou zůstane do výhledu zachován. Návrh předpokládá 
tramvajovou síť doplnit o tramvajovou spojku vedenou ul. Na Florenci z ul. Havlíčkovy do ul. Na Poříčí nahrazující 
stávající tramvajovou smyčku na Florenci (zčásti pod severojižní magistrálou), která je do výhledu navržena ke 
zrušení.  
Železniční doprava 
V návrhu je zachována redukovaná podoba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží s devíti nástupními 
hranami, ze kterého budou moci vlaky jezdit v směrech Praha - Kladno ( včetně letiště Ruzyně), Kralupy nad 
Vltavou, Neratovice (Turnov), Lysá nad Labem (Nymburk), Kolín. Po zprovoznění nových železničních tunelů (se 
železničními zastávkami, tzv. Nové spojení - II. etapa) pod historickým centrem města nahrazujících funkci 
Masarykova nádraží a zvyšujících kapacitu železničního uzlu Praha bude možné na ploše Masarykova nádraží 
uplatnit jiné funkce včetně parkové zeleně.  
Vnější autobusová doprava 
V území bude situováno ústřední autobusové nádraží Florenc pro mezinárodní autobusovou dopravu a vybrané 
dálkové vnitrostátní autobusové spoje. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu v předmětném území budou omezeny na přijatelné minimum se zřetelem na 
výjimečnou polohu území ve městě, velmi kvalitní obsluhu území systémy veřejné dopravy a potřebné omezení 
automobilové dopravy v centru Prahy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k rozvoji cyklistické a pěší dopravy vysokou kvalitou veřejného parteru, 
zkvalitněním prostupnosti území, zlepšením přestupních vazeb mezi jednotlivými systémy veřejné dopravy a 
navrženými cyklotrasami. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území, které bude v budoucnu napájeno z nové transformovny TR Karlín 110/22 kV. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Deficit zeleně je možné zmírnit zakládáním uličních stromořadí a veřejná prostranství doplnit drobnými sadovými 
úpravami. 
ÚSES 
Vzhledem k poloze v souvisle zastavěné části Prahy nebude toto území zahrnovat žádné plochy ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Z hlediska imisního zatížení je nezbytné širší uplatnění zelených ploch a výrazné omezení návazné automobilové 
dopravy (s ohledem na dobrou dostupnost MHD). 
Hluk 
Transformací území dojde k dílčímu zklidnění hlukových poměrů ze železniční dopravy, zdrojem nadlimitních 
hlukových imisí zůstane i do budoucna SJM. 
Odpady 
Transformace území je podmíněna odstraněním starých zátěží.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
3/DB - Praha 8 - autobusové nádraží Florenc 
207/DT - tramvajová trať Na Florenci 
1/AP - Ochrana archeologického dědictví - Památková rezervace hl. m. Prahy 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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T/2  MANINY, ROHANSKÝ OSTROV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, k. ú. Karlín, Libeň 
Lokalita je vymezena ulicemi Thámova, Sokolovská, Zenklova, Koželužská a Voctářova, a břehy Vltavy, obsahuje 
Libeňské kosy. 
Plocha celého území je přibližně 113 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha - území náleží do centrální oblasti města, je součástí vltavského meandru na pravém břehu Vltavy v  
sousedství městských čtvrtí Karlín, Invalidovna a Libeň. S Holešovicemi je území propojeno významnou 
urbanistickou osou Libeňského mostu.  
Západní karlínskou část tvoří marginální provizorní skladové a polovýrobní areály. Ze střední volné části byla 
odvezena deponie zeminy a území bylo srovnáno. Libeňská část obsahuje plochy po bývalém strojírenském 
areálu Rustonka. Jižně od Libeňského mostu je tenisový areál a prozatímní cvičiště golfu. Libeňské kosy jsou 
kromě bývalých libeňských doků směsí loděnic, zahrádkových osad, lokálních sportovišť a bazarů.  
V Územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená mezi brownfields B 20. V Zásadách územního 
rozvoje hl. m. Prahy je vymezené území dílem zařazené mezi rozvojové oblasti zeleně, jmenovitě se jedná o 
oblast Z/1; a dílem zařazené mezi nadmístní transformační oblasti, jmenovitě oblast T/2. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační kostru území tvoří ul. Pobřežní, Libeňský most, ul. Sokolovská a Voctářova. Ostatní 
komunikace v území mají obslužný charakter, případně jsou určeny pro pěší a cyklisty. Obsluha území veřejnou 
dopravou je zajištěna trasou B metra se stanicemi Křižíkova, Invalidovna a Palmovka, tramvajovými linkami v ul. 
Sokolovské, na Libeňském mostě a v ul. Zenklově. Na severu území je přístav Libeň, který není v současné době 
významněji využíván. 

Technická infrastruktura 
V území jsou sítě v omezeném rozsahu pro zásobování stávajících objektů.  
Severní severozápadní hranici transformačního území tvoří tok řeky Vltavy s jejími rameny. Pod tímto územím 
jsou skryta podzemní ramena Vltavy, která byla minulosti přeložena avšak kudy i dnes vede koridor podzemních 
vod. Na ochranu před povodněmi povrchových vod byla realizována protipovodňová opatření realizovaná městem. 
Zbývá ještě realizovat protipovodňová opatření realizovaná individuálně. V území se nacházejí tyto kategorie 
záplavových území: Průtočné, neprůtočné, určené k ochraně zajišťované městem a určené k ochraně zajišťované 
individuálně. 
Přes lokalitu vedou optické kabely, kabelovod. 

Příroda a krajina 
Území s četnými plochami pokrytými vegetací, spíše podprůměrné kvality, převážně náletového původu 
Část území náleží podle Zásad územního rozvoje regionálnímu biocentru R/20 Maniny, které je součástí 
nadregionálního biokoridoru Vltavy. Vzhledem k dosavadnímu využití dotčených ploch není biocentrum funkční. 

Životní prostředí 
Imisně zatížené území, s častým výskytem nízkých teplotních inversí a špatnými rozptylovými podmínkami. 
Nadlimitní průměrné roční koncentrace PM10, průměrné roční koncentrace NO2 na hranicích limitu. 
Ve vazbě na komunikace Pobřežní, Sokolovská, Voctářova a Zenklova nadlimitní hlukové zatížení. 
V území se vyskytují staré ekologické zátěže, při ulici Voctářova je umístěn, no dobu dočasnou, sběrný dvůr.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Blízkost celoměstského centra, fenomén řeky Vltavy, výborná dopravní obsluha MHD třemi stanicemi metra. 
Omezujícím faktorem rozvoje je zejména  velký podíl záplavového území. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo speciální dráhy (metra). 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 

Záplavové území - část kategorie průtočná, malá část neprůtočná. Významná část území je určené k ochraně 
zajišťované městem - kategorie A1. Protipovodňová ochrana je realizovaná.  
Území je omezeno zákazem výškových staveb, je v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. 
Památková ochrana areálu Rustonka. 
Územím procházejí nadřazené inženýrské sítě: vodovodní řad DN 800, proplachovací kanál. 
Územím prochází kmenová stoka B a kanalizační sběrač CCV. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 
Územím prochází nadřazený vodovodní řad DN 800, který je nutno respektovat i s jeho ochranným pásmem. 
Stávající tepelné napáječe TN Invalidovna a TN Pobřežní, navrhované tepelné napáječe TN Vysočany-Libeň a TN 
Libeň-Holešovice. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Doplnění čtvrtí Karlína a Libně, založení celoměstsky významného prostoru navazující na stanici metra 
Invalidovna, založení funkčního regionálního biocentra a rozsáhlých sportovně-rekreačních ploch a parkových 
ploch ve vazbě na Vltavu. 

Urbanistická koncepce 
V karlínské části koncepce předpokládá vznik městské blokové a poloblokové struktury, navazující na stávající 
zástavbu Karlína. Paralelně s ulicí Sokolovskou bude založena vnitřní ulice nezbytná pro obsluhu území. Od části 
Invalidovna bude karlínská část oddělena nově založenou parkovou plochou v pokračování Kaizlových sadů.  
Část navazující na sídliště Invalidovna u stanice metra téhož jména nabízí rozvojové plochy pro občanské 
vybavení celoměstského významu, včetně sportovních funkcí. V této části je žádoucí založení ústředního 
veřejného prostranství - náměstí jako nejdůležitějšího centrálního prostoru celého území, koncentrujícího 
společenské a celoměstsky významné funkce.  Náměstí by mělo být zdůrazněno umístěním dominanty.  
V libeňské části - Palmovka, bude umožněno doplnění vybavenosti na úroveň významného centra s podílem 
celoměstských funkcí, kam spáduje severní i SV část města, jako odlehčení celoměstskému centru včetně 
založení nových parkových ploch. Od střední části v okolí Invalidovny je rovněž oddělena navrženou parkovou 
plochou.  
Roli v obraze města a význam pro obyvatele okolních čtvrtí i centrální oblasti města budou mít rozsáhlé rekreační 
plochy podoby přírodně upraveného parku podél Vltavy, včetně nového vodního kanálu, který lemuje v celé délce 
rozvojové plochy. Charakter území vychází z podkladu Studie krajinných úprav Rohanský ostrov - Maniny - Libeň. 
Plochy pro veřejné vybavení nejsou vymezeny; potřebná školská a další vybavenost bude agregována v rámci 
obytných a smíšených ploch. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně  - RS  
obytné - OB 
smíšené - SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP  
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 10 - 30 % 
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Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
V širším spádovém území bude dopravně nejvýznamnější komunikací Městský okruh mezi Pelc Tyrolkou a 
Balabenkou, stávající systém komunikací bude dále doplněn o nová komunikační propojení Balabenka - Pobřežní 
v koridoru ul. Na Žertvách (ve směru do centra), propojení ul. Pod plynojemem s ul. Sokolovskou.  
U Balabenkoy podél tzv. Nového spojení (pro směr od západu na východ.  
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikačního systému území bude tvořit ul. Pobřežní, Libeňský most, nový most přes Vltavu mezi 
Karlínem a Holešovicemi, ul. Sokolovská a Voctářova, na níž bude napojeno nové komunikační propojení od 
Balabenky, ul. Na Žertvách s krátkým tunelovým úsekem pod ul. Zenklovou.   
Městská hromadná doprava 
Dopravní obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna trasou B metra se stanicemi Křižíkova, Invalidovna a 
Palmovka, tramvajovými linkami v trase ul. Sokolovské, Zenklovy, přes Libeňský most. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území je předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy, počítá se s rozšířením nabídky cyklotras a stezek pro 
pěší ve vazbě na významnou cyklotrasu celoměstského významu podél Vltavy. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. Pro přivedení napájecích sítí do území je navrhován kolektor Rohanský ostrov situovaný do ulice Pobřežní. 
Vodní toky 
Využití záplavových území v transformačním území Maniny a Rohanský ostrov musí být v souladu s regulativy 
funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy. 
Jsou navrhované tepelné napáječe TN Vysočany - Libeň a TN Libeň - Holešovice. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Součástí tohoto rozsáhlého území bude bohatá mozaika různých ploch zeleně. Od intenzivně udržovaných 
městských parků, přes liniová zelná propojení v zástavbě až po velkorysé přírodně krajinářské úpravy. Mnoho 
těchto zelených ploch bude i součástí celoměstského systému zeleně.    
ÚSES 
Rozsáhlá plocha přírodně pojatého parku na sníženém terénu včetně obnoveného vltavského ramene bude 
základem regionálního biocentra R/20. 

Životní prostředí 
Hluk 
S ohledem na imisní zatížení lokality je třeba u nové výstavby využívat nízkoemisní způsoby vytápění, nebo 
systémy centrálního vytápění. 
Podél nadlimitně hlukově zatížených komunikací je vhodné budovat bariérové objekty, které by zajistily splnění 
hygienických limitů v širším území. Umístění citlivých funkcí je třeba prověřit podrobnými studiemi. 
Odpady 
V území by měla být vymezena lokalita pro náhradu za sběrný dvůr Voctářova. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
49/TK - Záchytná nádrž na stokové síti ZN Karlín 
50/TK - Záchytná nádrž na stokové síti ZN Voctářova 
9/TT - Praha 8 - napojení zdroje EHOL na PTS 
14/ZP - Praha 8 - parková plocha při Pobřežní na Maninách 
15/ZP - Praha 8 - parková plocha v areálu Libeňských loděnic 
17/ZP - Praha 8 - parková plocha při Libeňském mostě - jih 
18/ZP - Praha 8 - parková plocha při Libeňském mostě - sever 
19/ZP - Praha 8 - pokračování Kaizlových sadů  
20/SR - Praha 8 - rekreační areál, Libeňská západní kosa 
201/TR - Praha 8 - kolektor Rohanský ostrov 
všechny prvky ÚSES v území 
 

T/3  PELC - TYROLKA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 7, 8, k. ú. Libeň, Troja 
Lokalita je vymezena přírodní památkou Jabloňka, svahy pod Dlážděnkou, usedlostí Kuchyňka, ulicí V 
Holešovičkách, přírodní památkou Bílá skála, řekou Vltavou a ulicí Vodáckou. 
Plocha celého území je přibližně 44 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na pravém břehu končícího vltavského meandru na rozhraní katastrů Tróji a Libně. 
Území tvoří výukový a ubytovací areál Matematicko-fyzikální fakulty UK s nedokončenou koncepcí rozvoje. Areál 
je rozdělený mimoúrovňovou křižovatkou na 2 části. 
Velkou část území zejména v partiích mezi tokem Vltavy a areálem UK tvoří devastovaná území a staveniště 
vyústění tunelu Městského okruhu. Velký podíl území tvoří též dopravní stavby - MÚK ulic Povltavská a V 
Holešovičkách - most Barikádníků a související plochy.  
Území má blízkou vazbu na stávající i potenciální rekreační areál celoměstského významu v Trojské kotlině. 
Vztah s obytnou zástavbou Kobylis je přerušen zelenými svahy. Důležitou vazbu s centrální oblastí města 
zprostředkovává jedině most Barikádníků.   
V Územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená do oblasti se společensky významnými aktivitami s 
nedokončenou koncepcí 7/1. Obsahuje území brownfields B 22 a devastované území D 23. V Zásadách 
územního rozvoje hl. m. Prahy je vymezená plocha součástí nadmístní specifické oblasti, ve které se střetávají 
funkce osvětové, kulturní, vzdělávací, rekreační, sportovní a společenské; jmenovitě se jedná o část specifické 
oblasti SO/1.  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační skelet tvoří ul. V Holešovičkách navazující na most Barikádníků a ul. Povltavská. Obě 
komunikace jsou propojeny mimoúrovňovou křižovatkou na severním předpolí mostu Barikádníků. Plošná obsluha 
území veřejnou dopravou je zajišťována autobusovou MHD. Západní okraj území je v docházkové vzdálenosti 
zastávky tramvajové dopravy vedené z Holešovic do ul. Trojské provizorním mostem přes Vltavu.  

Technická infrastruktura 
V území jsou sítě v  pro zásobování stávajících objektů a areálů. Přes lokalitu vedou optické kabely.  
Jižní hranici transformačního území tvoří tok řeky Vltavy. Na ochranu před povodněmi byla realizována 
protipovodňová opatření realizovaná městem, která zbývá ještě dokončit. Dále zbývá realizovat protipovodňová 
opatření realizovaná individuálně. V území se nacházejí tyto kategorie záplavových území: Aktivní, průtočné, 
neprůtočné, určené k ochraně zajišťované městem a určené k ochraně zajišťované individuálně. 

Příroda a krajina 
Velmi různorodé území se stávající zelení spíše podprůměrné kvality 
Podle zásad územního rozvoje do území z jihu zasahuje nadregionální biokoridor N4/4 - Vltava, prochází jím 
částečně funkční lokální biokoridor L3 a L4/250. Součástí je též okraj funkčního lokálního biocentra L1/81 Velká 
skála. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenou bonitou klimatu, častým výskytem teplotních inversí a špatnými rozptylovými podmínkami. 
Významné imisní zatížení, nadlimitní průměrné roční koncentrace PM10, průměrné roční koncentrace  NO2  na 
hranicích limitu. 
Nadlimitní zatížení hlukem z automobilové dopravy na MÚK komunikací Povltavská, V Holešovičkách a most 
Barikádníků a na páteřní komunikaci V Holešovičkách. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha ve městě v blízkosti celoměstského rekreačního areálu a současně v blízkosti centra města, hodnotný 
krajinný rámec zelených svahů a řeky Vltavy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Území je v zátopovém území. Část území je v kategorii A1 chráněné protipovodňovými opatřeními zajišťovanými 
městem, část A2 - zajišťovanými individuálně. 
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Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Územím prochází od východu k západu kmenové stoky E a F a Ďáblický sběrač.  
Zákaz výškových staveb, ochranné pásmo Pražské památkové rezervace. 
Územím prochází nadřazené kanalizační řady DN 3200, kabelové vedení 110kV v tunelu, radioreléové trasy. 
Území ovlivňují 2 zvláště chráněná území - Jabloňka a ochranné pásmo Bílé skály. Severní část náleží do 
přírodního parku Draháň - Trója. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Koncepce rozvoje stávajícího vysokoškolského areálu kampusového typu a jeho koordinace s dopravními 
stavbami v území, zejména Městským okruhem a ostatních zájmů na výstavbu v území.  

Urbanistická koncepce 
Lokalita je určena pro dostavbu zařízení Univerzity Karlovy pro potřeby zejména Matematicko-fyzikální fakulty. 
Jádrem koncepce je maximální soustředění obou stávajících areálů do kompaktních celků mimoúrovňově 
propojených. Ve východní části bude areál vysoké školy doplněn solitérními objekty, tvořícími bariéru proti 
zatíženým komunikacím. V západní části naváže kompozice dostavby na dvojici výškových objektů 
vysokoškolských kolejí, kterou doplňuje o třetí objekt. Z prostranství mezi kolejemi a menzou vychází pěší osa 
areálu, která prochází pod příčně postavenými výukovými objekty k novému prostoru vnitřního náměstíčka, kolem 
kterého se soustředí další objekty podle programu UK. Jižní fronta objektů bude navržena jako bariérové objekty. 
Jižně od kolejí bude situována dvojice krytých objektů tělovýchovy, na které navazuje pás intenzívně využívaných 
otevřených sportovních ploch. V oblasti jižního svahu pod Dlážděnkou je potvrzeno převážně ozeleněné území, 
kterým prochází celoměstský systém zeleně a územní systém ekologické stability, pouze s drobnou zástavbou v 
rámci ploch zahrad. Možnost obytné dostavby rodinnými domy je pouze v nejnižší části západně od Kuchyňky.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně - RS  
veřejné vybavení - VV  
obytné - OB 
smíšené - SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní  - ZN  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výšková hladina 1 - do 3. NP 
výšková hladina 3 - do 8. NP 
výšková hladina 5 - nad 14. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 10 - 40 %  

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější komunikací z hlediska širších vztahů bude Městský okruh, ul. V Holešovičkách, most Barikádníků 
a nový most mezi ul. Partyzánskou a pravým vltavským břehem. Napojení na celoměstský komunikační systém 
bude prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek na pravobřežním předmostí obou uvedených mostů. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude tvořit Městský okruh, ul. V Holešovičkách, která je do výhledu navržena zčásti v 
nové tunelové trase s napojením na stávající stopu v předmětném území. V území bude v souvislosti s výstavbou 
Městského okruhu zrealizován nový most přes Vltavu z Holešovic (ul. Partyzánské) do Troje. 
 

Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována autobusovou MHD a zčásti ¨tramvajovou dopravou přes nový 
most z ul. Partyzánské do Trojské. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s výrazným uplatněním cyklistické a pěší dopravy, podél vltavského břehu vede cyklistická 
trasa celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Využití záplavových území v tomto transformačním území musí být v souladu s regulativy funkčního a 
prostorového uspořádání území hlavního města Prahy. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území musí být vytvořený prostor pro celoměstský systém zeleně. 
ÚSES 
Příbřežní pás Vltavy je vyhrazen pro nadregionální biokoridor N4/4 a část vloženého lokálního biocentra. V 
severní části území jsou doplněny chybějící úseky lokálního biokoridoru L4/250. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Po dokončení městského okruhu lze očekávat zhoršení imisní situace. 
Hluk 
Výhledově vzrostou současné nadlimitní hodnoty hluku v souvislosti s vedením Městského okruhu v  ulici V 
Holešovičkách. Hlukové zatížení je limitující pro funkční využití, návrh ochranných opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
8/DK   - Městský okruh Pelc Tyrolka - Balabenka 
6/ZV - Praha 8 - VŠ areál Pelc - Tyrolka - západ 
7/ZV - Praha 7 - VŠ areál Pelc - Tyrolka - sportovní plochy 
9/ZV - Praha 8 - VŠ areál Pelc - Tyrolka - východ 
všechny prvky ÚSES v území 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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T/4  LETŇANY - AVIA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 18 a Praha Čakovice, k.ú. Letňany, Čakovice 
Lokalita je vymezena ulicemi Kosteleckou, Za Avií, K Avii, železniční tratí Praha - Všetaty, zahrádkářskou osadou 
a ulicemi Veselskou, Novosvětskou, Žamberskou a Tupolevovou.  
Plocha celého území je přibližně 72 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při severovýchodním okraji Prahy v severní části Letňan. Jedná se o území bývalého průmyslového 
areálu, které je tvořeno velkoprostorovými výrobními halami a směsí jedno až třípodlažních objektů různých 
velikostí pro administrativní a jiné účely. Sporadicky je zastoupena i vzrostlá zeleň. 
Lokalita na jihu bezprostředně sousedí se sídlištěm Letňany, na severu s nákupním centrem Globus. Od městské 
části Čakovice je oddělena železniční tratí. 
V územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená mezi brownfields  - B 7. V Zásadách územního 
rozvoje hl. m. Prahy je vymezená plocha zařazená mezi nadmístní transformační oblasti, jmenovitě se jedná o 
transformační oblast T/1.  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační síť tvoří komunikace na obvodě území - ul. Veselská na jihu, ul. Tupolevova na západě, na 
severu ul. Kostelecká. Obsluha území veřejnou dopravou je zajišťována autobusovými linkami MHD (PID). Podél 
východní hranice území vede jednokolejná železniční trať Praha - Turnov se železniční stanicí Praha Čakovice. 

Technická infrastruktura 
V území jsou sítě v omezeném rozsahu pro zásobování stávajících objektů. Není vybudována vodovodní síť 
celoměstského systému zásobování vodou. V části území je vybudována jednotná stoková síť. Přes lokalitu vedou 
optické kabely. 
Jedná se území v povodí Mratínského potoka. Toto území spadá do oblastí citlivých na podíl zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
V území se nachází porosty průměrné až nadprůměrné kvality, některé lokality byly zakládány s určitým 
kompozičním záměrem 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s dobrou kvalitou ovzduší. Pouze roční koncentrace PM10 místy na hranici limitu. 
Nadlimitní hluková zátěž na komunikacích Tupolevova a Veselská. 
Poměrně nevýznamným zdrojem hluku je železniční trať Praha - Všetaty na severovýchodní hranici území. 
V řešeném území se vyskytují staré ekologické zátěže. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Rozsáhlé transformační území na území kompaktního města s potenciálem vytvoření smíšené městské struktury 
s nabídkou nových pracovních příležitostí pro velké sídelní útvary v souvisejících územích. 

LIMITY ÚZEMÍ  
Ochranné pásmo dráhy (železnice Praha - Turnov). 
Silniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Tepelná přípojka pro areál Avie. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. 
Navrhovaná VTL plynovodní přípojka a regulační stanice Veselská. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je přestavba území bývalého průmyslového areálu v plnohodnotnou městskou čtvrť včetně občanské 
vybavenosti s podílem nerušící výroby a logistiky, včetně založení vnitřních systémových vazeb dopravy a zeleně.  

Urbanistická koncepce 
Městská čtvrť rezidenčního charakteru s podílem služeb a občanského vybavení.  V těžišti území je navržena 
parková plocha, která je pásy zeleně propojena se zelení v kontaktním území a sleduje důležité pěší trasy. Ve 
východní části území je vymezena výrobní a logistická zóna jako zdroj pracovních příležitostí.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné - OB  
smíšené - SM 
produkce - PR 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN  
zeleň parková - ZP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V  
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací v širším spádovém území je na západě ul. Cínovecká, na kterou v 
mimoúrovňové křižovatce s Pražským (silničním) okruhem u Březiněvsi na okraji Prahy bude navazovat dálnice 
D8. Na ul. Cínoveckou je komunikační systém území napojen mimoúrovňovou křižovatkou západně od Čakovic. 
Prostřednictvím ul. Veselské je území na celoměstský komunikační systém napojeno v mimoúrovňové křižovatce 
Kbelská - Cínovecká - Liberecká u Střížkova. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území bude zajišťována autobusovými linkami MHD (PID). 
Železniční doprava 
Území je v docházkové vzdálenosti železniční stanice Praha Čakovice na trati Praha - Turnov. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešený v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rostoucí význam cyklistické a pěší dopravy, který bude podpořen vhodným uspořádáním 
komunikační sítě území. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. Přes území je navržena VTL plynovodní přípojka a VTL/STL regulační stanice Veselská. 
Vodní toky 
V tomto území je nezbytné uplatňovat opatření v oblastech citlivých na podíl zpevněných ploch. Pro efektivní 
využití prostředků na tato opatření doporučujeme zpracování vodohospodářské studie všech rozvojových oblastí v 
povodí Labe. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Hodnotnou stávající zeleň je nutné zachovat a chránit. Územím by měla projít linie zeleně s návazností na ulice Za 
Avií a Beranových.  
ÚSES 
Do území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Dobře provětrávané území s dobrou kvalitou ovzduší. 
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Odpady 
V území by měla být vymezena plocha pro sběrný dvůr. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/5  LETŇANY - LETOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 18, k. ú. Letňany 
Lokalita je vymezena ulicemi Tupolevova, Beranových, Příborská, Boletická, Beranových, Toužimská a severním 
okrajem sportovního letiště Letňany.  
Plocha celého území je přibližně 22 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v severovýchodním segmentu Prahy, na jihovýchodním okraji městské části Letňany. Území v jedné části 
tvoří velkoprostorové výrobní haly bývalého průmyslového areálu, ve druhé části jde o smíšenou rozdrobenou 
zástavbu s nejrůznějšími typy nízkopodlažních objektů a objekty prozatímního Pražského výstavního areálu. 
Území je z jedné strany v těsném kontaktu s obytným územím tvořeným převažující zástavbou rodinnými domy, z 
druhé strany sousedí se sportovním letištěm Letňany. Přes areál prozatímního pražského výstaviště váže na 
rozsáhlé rozvojové území Letňany - výstaviště, č. R 2. 
V územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená mezi přestavbové plochy - T6. V Zásadách územního 
rozvoje hl. m. Prahy je vymezená plocha zařazená mezi nadmístní transformační oblasti, jmenovitě se jedná o 
transformační oblast T/1.  

Dopravní infrastruktura 
Dopravní obsluha území je zajištěna s využitím stávajících komunikací ve vazbě na ul. Beranových. Plošná 
obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). V navazujícím území pro 
leteckou dopravu slouží letiště Letňany. 

Technická infrastruktura 
V území jsou sítě v omezeném rozsahu pro zásobování stávajících objektů.  
Není vybudovaná vodovodní síť celoměstského systému zásobování vodou. V areálu Letov Letňany je 
vybudována areálová stoková síť, napojená na celoměstský systém odvodnění. Ostatní území je bez kanalizace. 
Území se nachází v povodí Mratínského potoka. Realizované rozvoje po roce1989 způsobují při významných 
dešťových událostech zpětné vzdutí Mratínského potoka v nekapacitním korytě toku V Topolech a tím i  záplavy 
zejména v lokalitě Na Blatech a v obcích za hranicí Prahy. Toto území spadá do oblastí citlivých na podíl 
zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
V území se nachází zeleň průměrné až nadprůměrné kvality, u které je patrno, že byla zakládána i s určitým 
kompozičním záměrem. 
Vzhledem k současné míře urbanizace území se zde nenacházejí žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s vcelku dobrou kvalitou ovzduší. 
Zdroje hluku jsou na obvodu území, komunikace Beranových a Toužimská. Nadlimitní hluk z provozu sportovního 
letiště Letňany je omezen na vlastní plochu letiště. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v docházkové vzdálenosti stanice metra, v sousedství plánovaného výstavního areálu mezinárodních 
rozměrů. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma letiště Letňany, tepelná přípojka pro areál Letov, radioreléová trasa. Na jihovýchodě území 
těsně sousedí s národní přírodní památkou Letiště Letňany, která je zároveň součástí evropsky významné lokality 
Natura 2000. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Výrobní a smíšený charakter s podílem služeb a pracovních příležitostí nevýrobního charakteru. 



4. Rozvojový potenciál 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení 81

Urbanistická koncepce 
V plochách kolem stanice metra a v přestavbovém území v místě dnešního výstaviště a provizorních objektů se v 
rámci funkčních ploch SM počítá s výstavbou hotelových kapacit, služeb, obchodu a administrativy a také bytové 
výstavby. Na tuto část transformačního území je třeba zpracovat podrobnější dokumentaci. Navazující funkční 
plocha SM mezi letňanským letištěm a ulicí Beranových až po ulici Toužimskou je využívána pro výrobní funkci, 
areály skladování a služeb a prochází postupnou transformací. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
smíšené - SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnějšími komunikacemi v širším spádovém území budou ul. Kbelská a Vysočanská radiála a 
Mladoboleslavská. Komunikační systém území bude doplněn o nové komunikační propojení mezi ul. Kbelskou a 
severovýchodní části Pražského okruhu podél východního okraje areálu Letov. V oblasti veřejné dopravy je v 
širším spádovém území nejvýznamnější prodloužená trasa C s koncovou stanicí Leťnany a přestupním 
terminálem. 
Letecký provoz na letišti Letňany zůstane zachován. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikačního skeletu území bude tvořit nové komunikační propojení oblasti u koncové stanice 
metra Letňany se severovýchodní částí Pražského okruhu a ul. Beranových. 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována autobusovými linkami PID ve vazbě na koncový 
terminál veřejné dopravy u stanice metra Letňany. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Letecká doprava 
Letecký provoz na letišti Letňany bude do budoucna zachován. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se do budoucna počítá s výraznějším uplatněním cyklistické dopravy v uličním prostoru komunikací, kde 
dle místní situace budou podmínky pro pěší a cyklisty postupně zkvalitňovány. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
S ohledem na vyčerpání kapacity Mratínského potoka a na problémy, které naplnění koryta způsobuje v lokalitě 
Na Blatech a za hranicí Prahy již v současnosti, je nezbytné odtok dešťových vod z území důsledně v rozvojových 
plochách retenovat a retardovat, včetně realizace veřejně prospěšných opatření v oblastech citlivých na podíl 
zpevněných ploch. Pro efektivní využití prostředků na tato opatření doporučujeme vodohospodářskou studii všech 
rozvojů v povodí Labe. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V návrhu kvalitní plochy zeleně by měly být respektovány a chráněny.  
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
22/DK - Letňany - páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rozvojový potenciál 

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení 82 

T/6  VYSOČANY  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 9, k. ú. Vysočany, Hloubětín, Libeň 
Území vymezené ze severu svahy Krocínky, Klíčova a železniční tratí Praha - Lysá nad Labem, z východu ulicí 
Kbelskou, z jihu Hořejším rybníkem a železniční trati Praha - Kolín, ze západu ulicemi Ocelářská a K Moravině. 
Plocha celého území je přibližně 314 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Rozsáhlé území bývalých průmyslových areálů ve východní části kompaktního města, v některých částech již 
probíhá transformace. 
V Územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazeno mezi transformační plochy T 28. V Zásadách 
územního rozvoje je zařazeno jako součást transformačního území T/3. 

Dopravní infrastruktura 
Základ komunikační sítě území tvoří v severojižním směru na východě území ulice Kbelská, v západovýchodním 
směru ul. Kolbenova, Poděbradská a Českomoravská. Významnou severojižní komunikací v západní části území 
je ulice Freyova. Uvedené komunikace jsou sběrného významu. Ostatní komunikace v území mají obslužnou 
funkci.  
Obsluha území veřejnou dopravou je zajišťována trasou B metra, tramvajovými a autobusovými linkami MHD. 
Na severu vedou u okraje území železniční tratě Praha - Turnov, Praha - Lysá nad Labem se železniční stanicí 
Praha Vysočany, na jihu se území částečně dotýká železniční trať Praha - Kolín. 

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány distribuční rozvody pro bývalé průmyslové areály, v současné době probíhá výstavby 
sítí pro potřeby nové zástavby. 
Území se nachází v povodí Rokytky, která prochází přibližně jeho středem. Koryto nemá v některých místech 
kapacitní rezervu. 

Příroda a krajina 
Území s plochami pokrytými kvalitativně podprůměrným až nadprůměrným vegetačním krytem. Nejcennější jsou 
břehové porosty při Rokytce. 
V území se nachází lokální biokoridor L4/255 vázaný na Rokytku a její břehy, na něm jsou vložena dvě lokální 
biocentra. Všechny zmíněné prvky ÚSES nejsou plně funkční. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Imisně zatížené území s častým výskytem nízkých teplotních inversí a zhoršenými rozptylovými podmínkami. V 
severovýchodní části území nadlimitní průměrné roční koncentrace  NO2, podél zatížených dopravních tahů 
nadlimitní průměrné roční koncentrace PM10. 
Nejvýznamnějším zdrojem emisí je automobilová doprava po páteřních komunikacích s významným podílem trasy 
Průmyslová - Kbelská. 
Hluk 
Nadlimitní hlukové zátěže na komunikacích Freyova, Poděbradská, Kbelská a Kolbenova. Významným zdrojem 
hluku jsou rovněž železniční tratě Libeň - Běchovice na jihu a Vysočany - Počernice na severu území. 
Severozápadní část území je mírně zasažena i leteckým hlukem, promítá se zde navrhované ochranné hlukové 
pásmo vojenského letiště Kbely,  
Odpady  
Staré zátěže na lokalitách podnikatelských aktivit, podniků ČKD, Barvy Tebas, Spofy, bývalé spalovny 
a dalších. Jedná se především o kontaminaci půdy, často i zdiva a podzemní vody. Velmi častý výskyt černých 
skládek. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Výhodná poloha v centru města, rozsáhlé plochy pro transformaci a dobrá dopravní dostupnost. 
Kvalitní přírodní zázemí, dochovaná zeleň v nevyužívaných částech průmyslových areálů v okolí Rokytky. 

Připravuje se projekt Park Rokytka s rekreačními aktivitami včetně cyklostezky, využívající tělesa zrušené vlečky 
(zhodnocení území pro navazující investice). 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo dráhy (železničních tratí Praha - Turnov, Praha - Lysá nad Labem). 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se vztahuje na výše 
uvedené sběrné komunikace v území (mimo souvisle zastavěné území). 
Ochranné pásmo specielní dráhy (metra). 
Ochranné pásmo tramvajové dráhy. 
Letecká ochranná pásma letiště Kbely. 
Územím prochází od jihu k severu kmenová stoka F. 
Přes území vedou optické kabely a páteřní radioreléové trasy. 
Přes území je veden nadřazený vodovodní řad DN 600 a nadřazený průmyslový vodovod DN 500. Vodovodní 
řady s ochrannými pásmy je nutno respektovat dle zákona 274/2001Sb., v platném znění. 
Hlavní tepelný napáječ 2xDN1000-800 v tunelu, tepelné napáječe v oblasti Vysočan 2xDN500 a 2xDN350  

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Transformace na atraktivní plnohodnotnou městskou čtvrť včetně občanského vybavení a pracovních příležitostí, 
s městskými funkcemi podél komunikací a s bydlením ve vazbě na zeleň podél Rokytky.  
Je nutno respektovat ochranné pásmo letiště Praha - Kbely s hlukovou zátěží a výškovým omezením staveb 

Urbanistická koncepce 
Založení vnitřních systémových vazeb dopravy (včetně pěší) a zeleně s nezbytnou prostupností území ve směru 
sever - jih, podpora polyfunkčnosti území. 
Při Kolbenově ulici ve vazbě na metro umístění celoměstsky významné funkce kulturního nebo sportovního 
charakteru,  
Transformace areálu bývalých mlýnů Odkolek na polyfunkční centrum 
Podpora transformace výrobních areálů jižně Ocelářské (Auto Kelly) a jižně Poděbradské ulice (Tesla, železniční plochy),  
Území mezi Kbelskou a Hořejším rybníkem ponechat pro zeleň a rekreaci, bez podpory dalšího rozvoje zástavby. 
Řešit potřebu retence srážkových vod v urbanistickém řešení navrhovaných obytných areálů. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - DP 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 
rekreace přírodní - RP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 20 % 
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Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi v širším spádovém území budou na východě ulice Kbelská, která 
spolu s ul. Průmyslovou představuje významné spojení severního a východního sektoru města. Do budoucna se 
předpokládá přestavba dnešní trasy ul. Kbelské v Hloubětíně s uplatněním mimoúrovňových křižovatek s ul. 
Kolbenovou a Poděbradskou. 
Základní skelet komunikací v území se do budoucna nezmění, do výhledu je navržena severně od území územní 
rezerva pro západní část Vysočanské radiály, která by byla z velké části realizována v tunelech. Počítá se s 
přestavbou křižovatky Harfa, kdy směr mezi ul. K Žižkovu a Freyovou by světelně řízenou křižovatku křížil 
podjezdem. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní skelet komunikační sítě předmětného území je do výhledu zachován bez zásadních změn. Obslužné a 
zklidněné komunikace území budou v území řešeny v souladu s urbanistickými požadavky. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována trasou metra B, tramvajovými linkami v ul. Českomoravské, 
Poděbradské, Sokolovské, Kolbenově a tramvajovou tratí mezi ul. Kolbenovou a Poděbradskou na východě 
území. Obsluhu kolejovými systémy budou doplňovat autobusové linky MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Dopravní vybavenost 
Na východě území v západním sousedství ulice Kbelské je do výhledu zachována tramvajová vozovna. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy rozšířením cyklotras navazujících na celoměstsky 
významné cyklistické trasy v území. Zlepšit by se měly rovněž podmínky pro pěší dopravu zajištěním odpovídající 
prostupnosti území a nabídkou kvalitních pěších vazeb ke stanicím a zastávkám MHD. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Navrhovaná transformace musí respektovat Rokytku jako centrální odvodňovací systém s požadavky na kvalitu 
vody v souladu s vyhláškou 61/2003 Sb. Vzhledem ke kapacitnímu vytížení toku je nutné srážkové vody před 
zaústění retenovat a retardovat, nejlépe jako přírodní vodní prvky v navrhovaných plochách zeleně. 
Zároveň je potřebné ponechat podél toku nezastavěný pruh 6,0 m pro obsluhu při povodňových stavech a pro 
údržbu koryta vodního toku (viz. vodní zákon 254/2001 Sb.). 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Podpořit a chránit průběh celoměstského systému zeleně při Rokytce. 
ÚSES 
V území je stabilizován lokální biokoridor vázaný na Rokytku a na něm dvě lokální biocentra. Biocentrum ve 
Vysočanech je nutno založit a biocentrum na Hořejším rybníce doplnit výsadbami. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Navrhované tunelové vedení komunikace Kbelská významně přispěje ke zlepšení hlukové a imisní situace v 
severovýchodní části území. Nejvýznamnějším zdrojem emisí však zůstává i do budoucna automobilová doprava 
Hluk 
Podél nadlimitně zatížených dopravních tahů nelze umisťovat citlivé funkce. Z hlediska funkčního využití je třeba 
rovněž respektovat ochranné hlukové pásmo letiště Kbely 
Odpady 
Před regenerací průmyslových areálu je nutné provést sanaci kontaminovaných lokalit. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
67/DK - Praha 9 - mimoúrovňová úprava křižovatky ul. Českomoravská - Poděbradská - Freyova - K Žižkovu 
79/DK - Praha 9 - veřejné komunikace v transformovaných plochách jižně od ul. Kolbenovy 
80/DK - Praha 9 - komunikační propojení Freyova - U Elektry 
95/DK - přestavba ulice Kbelské a Průmyslové 
222/DZ - Modernizace trati Praha - Lysá n. L. 

223/TK - Podzemní záchytná nádrž na stokové síti ZN Freyova 
224/TK - Podzemní záchytná nádrž na stokové síti ZN Hloubětínská vozovna 
63/VS - Praha 9 - základní škola 
64/VS - Praha 9 - mateřská škola 
47/SR - Praha 9 - sportovní plochy u základní a mateřské školy 
4/VO - Praha 9 - hasičská stanice, ulice Kolbenova 
všechny prvky ÚSES v území 
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T/7  PRŮMYSLOVÁ - MALEŠICE, HOSTIVAŘ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 10, 14 a 15, k. ú. Malešice, Strašnice a Hostivař 
Území je zhruba vymezeno ze severu, západu a jihu železničními tratěmi, východní hranici tvoří ulice Průmyslová 
a Kutnohorská.  
Plocha celého území je přibližně 594 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha uvnitř kompaktního města. Jedná se o velmi rozsáhlé území velikosti městské čtvrti, založené jako 
monofunkční průmyslová oblast. Jde v podstatě o konglomerát areálů převážně průmyslové produkce a 
skladování, vybudovaný na zelené louce jako koncentrované výrobní zázemí města.  
V Územně analytických podkladech je území zařazeno do oblastí s vysokou koncentrací pracovních 
příležitostíPP9.10. 
V Zásadách územního rozvoje je zařazeno do transformačních území T/6. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační skelet v území tvoří Štěrboholská radiála, ulice Průmyslová, Černokostelecká, Kutnohorská, 
Tiskařská a Teplárenská. V současné době je kritickým místem v komunikační síti území vyčerpaná kapacita 
světelně řízených křižovatek během dopravní špičky v prostoru mimoúrovňové křižovatky Štěrboholská radiála-
Průmyslová-Černokostelecká. Příznivým faktorem je skutečnost, že v území je založen systém vlečkový systém 
napojený do železniční stanice Praha -Hostivař a Praha -Malešice.  
Veřejná doprava MHD v území je zastoupena trasou A metra se stanicí Depo Hostivař s navazujícím terminálem a 
depem, tramvajovými linkami v ulici Černokostelecké. Plošnou obsluhu území veřejnou dopravou zajišťují z velké 
části autobusové linky MHD (PID). 
U stanice metra Depo Hostivař je záchytné parkoviště P+R. 

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury, odvodněno je nesouvislou stokovou sítí. Z 
hlediska vodních toků se jedná o jižní část transformačního území, které je  citlivé k urbanizaci v povodí.  

Příroda a krajina 
Rozsáhlé různorodé území s pozůstatky zemědělské krajiny a lesíků. Industrializace do území přinesla celou řadu 
devastovaných ploch zeleně s náletovými a ruderálními porosty, ale i drobné sadové úpravy zakládané s určitým 
kompozičním záměrem 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území, v souvislosti s dopravním zatížením zhoršená kvalita ovzduší s výrazným 
překračováním imisních limitů NO2 a PM10. Nadlimitní hlukové zatížení v okolí komunikací Průmyslová, 
Černokostelecká, Jižní spojka. 
V území se nacházejí staré ekologické zátěže, navážky sutí a výkopových zemin a drobné černé skládky. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Koncentrace všech rušivých elementů vznikajících v území do jednoho celku a z toho vyplývající jejich snadnější 
eliminace. Hodnotou je již založená relativně kapacitní dopravní a technická infrastruktura. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, podmínky zákona se vztahují na 
výše uvedené komunikace. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 
Stavební uzávěra trasy městské kolejové dopravy.  
Ochranné pásmo metra. 
Ochranné pásmo železnice. 
Ochranné pásmo vlečky. 
Ochranné pásmo tramvajové trati. 

Nadzemní vedení 110 kV vč. ochranného pásma dle zákona 458/2000 Sb. 
Kanalizační sběrač Solidarita v severní části území a Záběhlický sběrač v jižní části území. 
Páteřní radioreléové trasy. 
V severní části území procházejí nadřazené " káranské řady" 2 x DN 1100, při jižním a západním okraji území 
nadřazené řady DN 1200 a DN 600. 
Bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu. 
Teplárna Malešice, tepelné napáječe Třeboradice - Malešice 2xDN 800, Malešice - Jižní Město 2xDN 800-700, 
Malešice-jih 2xDN 600. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Hlavním cílem je postupné omezení výrobních areálů zatěžující své okolí, které svým charakterem nepatří do 
rozšířeného centra města. Umožnění transformace již přežitých nebo zastaralých provozů na polyfunkční území 
spíše smíšeného funkčního využití. 

Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce včetně komunikačního rastru je dána a není navrhována její zásadní proměna. Principiálně 
je celé území členěno na dílčí segmenty, paprskovitě se sbíhající v dopravním ohnisku při mimoúrovňové 
křižovatce na ulici Průmyslová. Celkovou tendencí je návrh postupného umožnění větší pestrosti funkčního využití 
území, včetně možnosti zapojování funkcí bydlení a veřejného vybavení na k tomu vhodných lokalitách. Důležité 
je i iniciování kvalitativního přerodu současné stavební struktury do soudobé podoby a formy. Hlavními 
konkrétními navrhovanými transformačními kroky v území jsou zejména připravovaný areál citylogistiky při 
železniční trati na severu území, dále plochy a zařízení při stanici metra a areál centrálních dopravních dílen. 
Nadále je třeba věnovat zvýšenou pozornost městské a krajinné zeleni jako nezbytnému prvku v celkově 
výstavbou přehuštěné oblasti.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
smíšené - SM 
produkce - PR 
dopravní - DP 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 5 - 20 % 

Dopravní infrastruktura  
Širší dopravní vztahy 
Největší význam z hlediska širších dopravních vztahů v území plní Štěrboholská radiála, která je součástí 
nadřazené celoměstsky významné komunikační sítě a která propojuje na východě Prahy Městský okruh u 
Rybníčků s Pražským okruhem u Počernic. Východní část Městského okruhu podél západní hranice území 
umožní rozvedení velké části vnitroměstské automobilové dopravy od východu mimo centrum města. V 
severojižním směru bude ulice Průmyslová ve vazbě na ulici Kbelskou součástí významného komunikačního 
spojení mezi severním a východním sektorem města od Hostivaře po Letňany a Prosek. Pro radiální vztahy do 
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centra města bude sloužit ulice Černokostelecká ve vazbě na ulici Vinohradskou. Vztahy jihovýchodním směrem 
do oblasti Dolních Měcholup a Uhříněvsi umožní v předmětném území ulice Kutnohorská. 
Z hlediska veřejné dopravy ve vztahu k centrální oblasti bude rozhodující roli plnit trasa A metra se stanicí Depo 
Hostivař a tramvajové linky v ulici Černokostelecké. U konečné stanice metra Depo Hostivař je navržena 
tramvajová smyčka kolem terminálu veřejné dopravy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní skelet komunikační sítě bude v území tvořen Štěrboholskou radiálou, ulicí Průmyslovou, 
Černokosteleckou, Kutnohorskou, novým komunikačním propojením ve stopě ulice Ke Kablu mezi Městským 
okruhem u Rybníčků a východním obchvatem Dolních Měcholup. 
Městská hromadná doprava 
Trasa A metra je do výhledu v území stabilizována v současném rozsahu. Tramvajová doprava bude v ulici 
Černokostelecké a doplněním o smyčku u terminálu stanice Depo Hostivař. Plošnou obsluhu území budou z větší části 
zajišťovat autobusové linky MHD (PID). 
Doprava v klidu 
U stanice metra Depo Hostivař bude záchytný parking P+R. Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s 
platnými vyhláškami a předpisy. 
Dopravní vybavenost 
V území jižně od ulice Černokostelecké Na homoli bude kapacitní areál s tramvajovou vozovnou a servisním 
zázemím pro potřeby MHD. Stávající depo metra je do výhledu zachováno v současném rozsahu.  
Železniční doprava 
U terminálu veřejné dopravy Depo Hostivař je navržena nová železniční zastávka. Územím je navržena nová 
železniční trať Praha - Bystřice u Benešova. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k rozvoji cyklistické a pěší dopravy. Rozšíří se nabídka místních cyklotras a 
cyklostezek napojených na cyklotrasy celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Zásobování vodou 
Obnova nadřazeného vodovodního řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - Kyjský uzel. Část území je 
zásobována vodou ze zásobního pásma vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v současné době 
vyčerpána a další napojení větší zástavby bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem Kozinec 
vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a obnovou 
vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu Kozinec. 
Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu 
Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
Území je citlivé na podíl zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Stávající hodnotné plochy zeleně a solitérně rostoucí dřeviny by měly být zachovány a chráněny. V území je nutné 
založit několik linií celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
V území je navržen interakční prvek procházející východozápadním směrem. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Nadlimitně překračované imisní hodnoty ovzduší a hluku podél zatížených komunikací Černokostelecká, Jižní 
spojka a Průmyslová s výrazným maximem v místě křížení těchto komunikací jsou limitujícím faktorem pro 
umístění citlivých funkcí (bydlení, sport, školství). 
Odpady 
Před započetím výstavby, resp. regenerací areálů je nutné provést sanaci starých zátěží v zasažených lokalitách. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
203/TV - Hostivař-obnova vodovodního řadu DN 1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, výkop, SO 01 
16/DK - Hostivařská radiála - úsek Městský okruh - ul. Přátelství 
7/DK - Městský okruh Balabenka - Štěrboholská radiála 
203/DP - P + R Depo Hostivař 
210/DT - Tramvajová trať - přesunutí tramvajové smyčky Černokostelecká ke stanici metra Depo Hostivař 

216/DZ - Nová železniční zastávka Malešice 
212/DT - Tramvajová trať - Průmyslová - Kutnohorská - Nové Štěrboholy 
všechny prvky ÚSES v území 
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T/8  ŠTĚRBOHOLY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 14 a Praha Štěrboholy, k. ú. Kyje, Štěrboholy  
Území je zhruba vymezeno ze severu ulicí U technoplynu, z východu ulicí Nedokončená, z jihu Štěrboholskou 
spojkou a ze západu ulicí Průmyslová.  
Plocha celého území je přibližně 68 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha uvnitř kompaktního města v prostoru rozsáhlé průmyslové oblasti. Řídícím a rozhodujícím prvkem celého 
území je centrální spalovna komunálního odpadu. Dalšími významnými provozy jsou především areál cihelny s 
netěženým dobývacím prostorem a nově vzniklá nákupní centra. Nezastavěné plochy jsou většinou nevyužívané 
a v různém stadiu devastace. 

Dopravní infrastruktura 
Komunikační systém tvoří na okraji území Štěrboholská radiála, která je součástí nejzatíženější západovýchodní 
trasy přes hlavní město, v severojižním směru podél západního okraje území vede ulice Průmyslová. Obě 
komunikace jsou propojeny v mimoúrovňové křižovatce u Štěrbohol, jejíž kapacita je v současné době v 
dopravních špičkách vyčerpána. Podél východního okraje je území přístupné s využitím ulice Nedokončené.  
Plošná obsluha území je zajišťována autobusovými linkami v ul. Průmyslové. 

Technická infrastruktura 
Distribuční sítě jsou vybudovány pouze pro stávající objekty (např. Spalovna Malešice). 
Východním směrem odtéká z území přítok Hostavického potoka 

Příroda a krajina 
Území bez významné a hodnotné zeleně 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenou kvalitou ovzduší, imisní zatížení ovzduší je na hranici imisních limitů, s překračováním limitů 
pro PM10. Ve vazbě na komunikace Průmyslová a Štěrboholská radiála dochází rovněž k nadlimitnímu 
hlukovému zatížení. 
V lokalitě je umístěna jediná pražská spalovna odpadů. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha uvnitř kompaktního města, mimo jeho centrální část v jeho produkčním segmentu. Pro navrhované využití 
je výhodou dobré dopravní připojení včetně vazby na železniční síť.  

LIMITY ÚZEMÍ 
Limitujícím je v centrální části řešeného území stanovený dobývací prostor výhradního ložiska cihlářské suroviny 
Štěrboholy. 
Silniční ochranné pásmo definuje zákon č.13/1997 Sb. v platném znění a vztahuje se na Štěrboholskou radiálu a 
ulici Průmyslovou a Nedokončenou. 
Páteřní radioreléové trasy. 
VTL plynovod 2 x DN 500. 
Středotlaký parovod ze ZEVO Malešice a do oblasti Kyjí. 

NÁVRH  

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je transformace a rozvoj v rámci určené dosavadní koncepce, zohlednění nově formulovaných potřeb a 
limitů v území a celková koordinace a provázanost možné výstavby v území.   
 
 

Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce je již založena stávající strukturou. Hlavní kompoziční osou území je nově navržená 
komunikace sdružená se souběžnou větví vlečky, procházející územím v severojižním směru paralelně s ulicí 
Průmyslová. Navržené schéma zástavby rozšiřuje a doplňuje existující areály, vychází z možností dopravní 
obsluhy a z očekávání a potřeb rozvoje oblasti. V sousedství a s provozními vazbami na rozšiřovanou spalovnu 
jsou navrhovány plochy pro vybudování multifunkčního recyklačního centra na dotřiďování komunálního odpadu. 
Rozvojové plochy smíšeného funkčního určení jsou situovány severně od Štěrboholské radiály.  Transformace 
prostoru areálu cihelny je v nejbližším časovém horizontu limitována existencí dobývacího prostoru. Navrhované 
pásy a linie zeleně plní ponejvíce izolační roli, v centru oblasti jsou navrženy poměrně rozsáhlé plochy k 
zalesnění.   

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
smíšené - SM 
dopravní - DP 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 20 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Vazby vůči ostatním částem hlavního města bude zajišťovat Štěrboholská radiála, ul. Průmyslová a lokálně též ul. 
Nedokončená. V oblasti veřejné dopravy vazby k okolnímu území budou zajišťovat autobusové linky 
MHD:Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém v území bude tvořit nová severojižní a nová západovýchodní komunikace. Severojižní 
komunikace východně od areálu spalovny bude napojena na komunikační propojení mezi ul. Průmyslovou a 
komerčně obchodními areály u Štěrbohol s přemostěním Štěrboholské radiály, které bude propojeno novou 
rampou se Štěrboholskou radiálou za účelem snížení automobilového zatížení na stávající křižovatce 
Štěrboholská radiála - Průmyslová 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována autobusovými linkami MHD 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k uplatnění cyklistické dopravy ve vazbě na cyklotrasy v širším spádovém 
území. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Zásobování vodou 
Území bude zásobováno vodou ze zásobního pásma vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v 
současné době vyčerpána a další napojení větší zástavby bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem 
Kozinec vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a 
obnovou vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu 
Kozinec. Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu 
Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
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Vodní toky 
Z hlediska vodních toků se jedná o území citlivé k urbanizaci v povodí.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Součástí obytné zástavby dle územního plánu musí být jeden centrální park. 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k imisnímu a hlukovému zatížení oblasti není toto území vhodné pro umístění citlivých funkcí.  
Odpady 
V těsné blízkosti stávající spalovny odpadů jsou navrhovány další plochy pro nakládání s odpady - pro 
multifunkční dotřiďovací centrum. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
56/DK - Komunikační propojení rozvojových ploch na západním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou 
227/DZ - Vlečka ZEVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/9  ŽIŽKOV - NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 3, k. ú. Žižkov  
Území je vymezeno ze severu ulicí Malešická, z východu a jihu ulicí U nákladového nádraží, ze západu ulicí Jana 
Želivského.  
Plocha celého území je přibližně 31 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v olšanském prostoru na východním okraji kompaktní rostlé zástavby horního Žižkova. Převážně 
autonomní ucelený prostor, s vlastní specifickou kompozicí. Latentní kontakt s historickým jádrem Prahy 
(Památková rezervace v hlavním městě Praze).  
Plocha stávajícího železničního nákladového nádraží je pro svůj původní účel již téměř nevyužívána. Nadzemní 
objekty jsou většinou funkčně i fyzicky dožilé, výjimkou je původní provozní nádražní budova. Z hlediska 
urbanistické kompozice je řídícím prvkem kolmé křížení dopravních os Želivského - Olšanská a Basilejské 
náměstí.  
V Územně analytických podkladech hl. m. Prahy je plocha zařazená mezi brownfields (B23), v Zásadách 
územního rozvoje je území zařazeno mezi transformační oblasti (T/5)  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační kostru území tvoří ul. Jana Želivského, která je součástí významného komunikačního 
spojení mezi Vršovicemi a Žižkovem, ul. Malešická propojující území s oblastí Malešic, ul. U nákladového nádraží. 
Plošná obsluha území je zajištěna tramvajovými linkami v ul. Želivského a autobusovými linkami vedenými po 
obvodě území. V prostoru nádraží jsou situovány překládkové funkce a další služby. Rozsah kolejiště již 
neodpovídá současným nárokům spádového území.  

Technická infrastruktura 
V území jsou většinou umístěny areálové rozvody sítí, distribuční sítě jsou pouze na obvodu území. 
V území se nevyskytují povrchové vodoteče ani vodní plochy. 

Příroda a krajina 
V území se ojediněle vyskytují vzrostlé dřeviny 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území, kde nedochází k překračování limitů pro kvalitu ovzduší, pouze koncentrace 
polétavého prachu PM10 dosahují limitních až nadlimitních hodnot.  Zvýšené hladiny hluku jsou především v 
důsledku automobilové a tramvajové dopravy v okolí komunikace Jana Želivského. 
V území se vyskytují staré ekologické zátěže.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v centrální části města v sousedství s historickým jádrem Prahy. Ucelený svébytný prostor se značným 
rozvojovým potencionálem.  Kontakt s významnými komplexy zeleně v okolí.  
Relativně dobrá dopravní obsluha území. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění, který se vztahuje na komunikace 
po obvodě území. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trat Praha Malešice-nákladové nádraží Žižkov). 
Územím prochází pohledový horizont v linii ul. Jana Želivského, ohraničující prostor historického jádra. 
V komunikacích na obvodu území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady.  
Tepelný napáječ při jižní a západní hranici území. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 
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NÁVRH  

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Dosavadní způsob a charakter využití území je překonán. Cílem návrhu řešení je odstranění existující bariery v 
propustnosti lokality, její zapojení do existující urbánní struktury a doplnění území o velkoměstskou zástavbu s 
ambicemi nového centra nadmístního významu. Navrženo je vytvoření plnohodnotné smíšené městské čtvrti 
včetně bydlení, potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí.  

Urbanistická koncepce 
Transformační území leží v kompaktním městě, uprostřed žižkovské zástavby. Navržená koncepce zástavby 
navazuje na tradiční urbanizační a kompoziční osu v území - ulici Jana Želivského. Principiálně je území 
rozčleněno dvěma řídícími osami na čtyři kvadranty. Velká dopravní osa protíná území ve směru 
západovýchodním, zelená osa je tvořena městským parkem ve směru severojižním. Celková kompozice je 
založena na pravoúhlém uspořádání, umožňujícím členit konkrétní zástavbu na autonomní části. Předpokládána 
je soudobá podoba zástavby, vztahující se k tradiční formě kompaktního města, s kombinací bloků a solitérů uvnitř 
vymezeného uličního rastru, s jasným stanovením veřejných a privátních prostor.  Potřebné veřejné vybavení pro 
základní školskou vybavenost bude agregováno v rámci obytných nebo smíšených ploch a bude upřesněno v 
rámci požadované územní studie. Výška objektů bude strukturována do maximální možné hladiny 8 nadzemních 
podlaží, očekáváno je umístění dominant. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravní vztahy vůči okolnímu území města se budou realizovat především ulicí Jana Želivského, Malešickou a 
novou západovýchodní komunikací propojující předmětné území s oblastí Jarova, kde bude tato nová komunikace 
napojena na východní část Městského okruhu. Z hlediska veřejné dopravy bude důležitou roli ve vazbě na území 
města plnit tramvajová doprava, přičemž do výhledu se na úrovni územní rezervy navrhuje trasa pro východní 
tramvajovou tangentu od Jižního Města do Kobylis a Bohnic přes Vršovice, Žižkov a Libeň s tunelovým úsekem 
mezi Žižkovem a Vršovicemi. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační systém řešeného území bude vůči současnému stavu doplněn o novou komunikaci v 
prodloužení ul. Olšanské navazující na koridor železniční trati do nákladového nádraží Žižkov, která bude 
napojena na východní část Městského okruhu jižně od Jarova. 
Městská hromadná doprava 
Obsluhu území veřejnou dopravou zajistí v budoucnu tramvajové linky vedené  ul. Želivského, Olšanskou a novou 
západovýchodní komunikací území v prodloužení ul. Olšanské. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky k výraznějšímu uplatnění cyklistické a pěší dopravy s využitím systému 
cyklotras a vhodně řešených veřejných prostorů. Místní cyklotrasy budou navazovat na celoměstský systém 
cyklotras v širším spádovém území. 
 
 

Technická infrastruktura 
V území bude vybudována kompletní síť technické infrastruktury, napojená na stávající celoměstské sítě a 
dimenzovaná dle potřeb území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Stávající vzrostlé hodnotné stromy by měly být zachovány, jako doplňková zeleň v zástavbě. 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Organizaci obslužní dopravy a ochranné zeleně je nutno navrhnout tak, aby nedocházelo k překračování limitů pro 
kvalitu ovzduší a hladinu hluku v území s navrhovanou obytnou zástavbou. 
Odpady 
Další výstavba je podmíněna sanací starých ekologických zátěží. Dále je nutné respektovat plochu pro nakládání 
s odpady (pro sběrný dvůr), případně v území vymezit odpovídající náhradu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
19/DK - Jarovská spojka 
209/DT - Tramvajová trať Olšanská - Nákladové nádraží Žižkov - Habrová 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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T/10  BOHDALEC, SLATINY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 10, k. ú. Vršovice, Michle. 
Území je zhruba vymezeno ze severu opouštěnou větví železniční tratě, z jihovýchodu komunikací Jižní spojky a 
ze západu ulicemi Bohdalecká a Chodovská.  
Plocha celého území je přibližně 191 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území je sevřeno a vymezeno dopravními stavbami, především koridory železničních tratí, což determinuje i jeho 
urbanistickou osnovu. Formálně i z hlediska možnosti využití je tento územní celek bez adekvátního propojení 
předělen na tři části. Část Bohdalec má poměrně jasně stabilizovanou dopravní kostru a schéma zástavby, 
charakter a struktura vychází z historické zástavby, způsob využití je značně různorodý a pestrý. Části Slatiny jih 
dominuje chaotická změť zahrádkářských kolonií podél Slatinského potoka v kombinaci s obytnou skupinou a 
technologickým areálem. Část Slatiny sever je typickým brownfields na místech uvolňovaných železničních ploch.  
V Územně analytických pokladech je území zařazeno mezi transformační území T27, brownfields B 31 a mezi 
oblasti pohledově exponované z Památkové rezervace v hl. m. Praze. 
V Zásadách územního rozvoje je zařazeno mezi transformační území T/4.  

Dopravní infrastruktura 
Základní skelet komunikační sítě území tvoří v severojižním směru ul. Chodovská, Bohdalecká a ul.  U 
Vršovického hřbitova. Tyto komunikace jsou součástí značně zatížené severojižní trasy mezi Spořilovem, 
Vršovicemi a Žižkovem. Na jihu území vede jižní část Pražského okruhu, který je v západovýchodním směru 
součástí nejzatíženějšího automobilového spojení přes hlavní město. K významnějším komunikacím území dále 
patří ul. Záběhlická a lokálně ul. Nad Vršovskou horou. 
Jižní část území je z hlediska veřejné dopravy obsluhována tramvajovou dopravou v ul. Chodovské a U plynárny, 
zbývající část území je obsluhována autobusovými linkami MHD. 

Technická infrastruktura 
V území je rozvedena vodovodní síť. 
Přes lokalitu vedou optické kabely. 
Území odvodněno ojedinělými stokami. 
Územím prochází vodní toky Botič a Slatinský potok, se stanoveným záplavovým územím. 

Příroda a krajina 
V území se nachází několik významných ploch se zelení. Cenná jsou zejména mokřadní společenstva v oblasti 
Slatin. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES s výjimkou malého lesního pásu podél Jižní spojky, který plní funkci 
interakční prvku. Okolí Botiče i Slatinského potoka je nevhodně využito, absentují zde kvalitnější vegetační 
porosty. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenou bonitou klimatu, zhoršené rozptylové podmínky. V oblasti frekventovaných komunikací Jižní 
spojky, křižovatky Záběhlická a Bohdalecká jsou překračovány imisní limity koncentrací škodlivin v ovzduší. Území 
Slatin je zatíženo nadlimitními hodnotami hluku z automobilového provozu po komunikaci Jižní spojky a rovněž 
hlukem ze železnice. 
V území se vyskytují staré ekologické zátěže a černé skládky. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v centrální části města v nepřímém sousedství s historickým jádrem Prahy. Svébytný prostor se značným 
rozvojovým potencionálem a bezprostředními vazbami na centrum městské části s ambicemi vytvoření nového 
centra.  
Relativně dobrá dopravní obsluha území. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 

Ochranné pásmo dráhy (železniční tratí na obvodě území). 
Územím prochází pohledový horizont, ohraničující prostor historického jádra. 
Územím prochází Záběhlický kanalizační sběrač a sběrač Jižní Město /oba v jižní části území/. 
Územím prochází Slatinský kanalizační sběrač. 
Přes území vede nadzemní vedení 110 kV, jehož ochranné pásmo je třeba respektovat. 
Tepelný napáječ Malešice-Michle 2xDN 500 a tepelný rozvod Nad Vršovskou horou. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Současný charakter a způsob využití převážné většiny území je nevyhovující a vzhledem ke své citlivé poloze nadále 
neúnosný. Cílem návrhu řešení je odstranění existujících barier v propustnosti lokalit, jejich vzájemné dopravní 
propojení a celkové zapojení do existující urbánní struktury. Postupnou transformací stávajících ploch a doplněním 
území o velkoměstskou zástavbu by mělo vzniknout nové centrum místního významu. Navržena je možnost 
vytvoření plnohodnotné smíšené městské čtvrti včetně bydlení, potřebné vybavenosti, pracovních příležitostí a 
poměrně rozsáhlých ploch zeleně.  

Urbanistická koncepce 
Transformační území je jasně vymezenou enklávou v kompaktním městě. Navržená koncepce zástavby vychází z 
dané morfologie terénu, možností dopravní obsluhy a z očekávání a potřeb rozvoje oblasti. Hlavními 
kompozičními osami jsou nově navrhované komunikace, bohdalecká severojižní a slatinská východozápadní. 
Území Bohdalce je i při vložení nové páteřní komunikace organizováno na základě již založeného dopravního 
rastru, vyšší koncentrace zástavby je předpokládána v náhorní oblasti místního centra. Z hlediska funkčního 
využití jsou zde většinou navrhovány smíšené plochy, umožňující poměrně pestré využití, včetně bydlení. 
Kompozice Slatin vychází z potvrzení motivu významných ploch městské zeleně podél Slatinského potoka, ale 
zejména z nového dopravního připojení, podél nějž jsou koncentrovány rozvojové plochy funkčně smíšeného 
způsobu využití. Obecně je předpokládána kompaktnější forma zástavby na Bohdalci a rozvolněnější ve Slatinách, 
výška objektů bude strukturována podle jednotlivých lokalit do maximální možné hladiny 5. a 8. nadzemních 
podlaží, očekáváno je umístění dominant a akcentů.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - DP 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
vodní plochy a toky - VO 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 20 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Vazby území na ostatní oblasti města bude zajišťovat jižní část Městského okruhu, ul. Chodovská navazující u 
Spořilova na Spořilovskou spojku umožní rovněž dopravní vztahy ¨k oblasti Jižního Města a k dálnici D1. 
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Západním směrem k centru města bude využívána zčásti ul. Vršovická spolu s dalšími komunikacemi včetně nově 
navrženého komunikačního propojení mezi ul. Moskevskou a Bartoškovou v Nuslích, která bude součástí 
budoucího komunikačního propojení podél železnice až do ulice Čiklovy. 
Komunikační systém řešeného území 
Základ komunikačního systému území budou tvořit Městský okruh na jihu, ul. Chodovská, Bohdalecká a U 
Vršovického hřbitova na západě. Tyto stávající komunikace budou v severojižním směru doplněny o novou 
komunikaci podél odstavného nádraží. V západovýchodním směru bude ul. Nad Vršovskou horou prodloužena do 
ul. V Korytech a zároveň bude propojena komunikační spojkou s novým mimoúrovňovým napojením na Městský 
okruh, 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna tramvajovou a autobusovou dopravou MHD. Tramvajová sít v 
území bude založena na nové severojižní tramvajové trati vedené rozvojovým územím od ul. Chodovské novou 
stopou rozvojovým územím, mimoúrovňově vykříží železniční trať Praha - Benešov, umožní přestupní vazby na 
železniční dopravu u nové železniční zastávky Eden a bude zaústěná do ul. U Slávie a do tramvajové trati v ul. 
Vršovické s výhledovým pokračováním tunelovým úsekem na sever k Žižkovu. Stávající tramvajová trať v ul. 
Chodovské bude u křižovatky s ul. Záběhlickou zrušena a přeložena do přilehlého úseku ul. Záběhlické ve vazbě 
na novou stopu severojižní tramvajové tratě. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny dle platných předpisů a vyhlášek. 
Železniční doprava 
Územím prochází železniční trať Praha - Benešov, která bude modernizována dle celoměstské koncepce, počítá 
se s novou železniční stanicí u Zahradního Města s přestupní vazbou na tramvajové a autobusové linky MHD, 
novou železniční zastávkou Eden. Stávající úsek železniční trati u Strašnic (se železniční zastávkou Strašnice) 
bude zrušen. Odstavné nádraží JIH bude zachováno.  
Dopravní vybavenost 
V území bude areál garáží pro autobusy MHD. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy ve vazby na celoměstské cyklistické trasy. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Zásobování vodou 
Jihozápadní část území je zásobována vodou ze zásobního pásma vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu 
Kozinec je v současné době vyčerpána a další napojení větší zástavby bude možné až po realizaci posílení 
nátoku na vodojem Kozinec vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová - manipulační 
komora Košík a obnovou vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. Stejně nutné bude provedení vnitřních 
úprav vodojemu Kozinec. Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče DN 1000 a 
DN 800 z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
Vodní toky 
Území je citlivé na navyšování podílu zpevněných ploch, takže bude nezbytné navrhované rozvoje posoudit 
vodohospodářskou studií.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Stávající hodnotné plochy zeleně budou zachovány. V území bude vytvořen celoměstský systém zeleně, do 
kterého budou začleněny přírodně krajinářské plochy i parkové úpravy městského typu. 
ÚSES 
Kolem odkrytého úseku Botiče je navrženo lokální biocentrum. Širší okolí Slatinského potoka bude rehabilitováno, 
doplněno o plochy zeleně, čímž vytvoří interakční prvek prostupující zastavěným územím. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k současnému zatížení části území hlukem a emisemi bude rozsah bytové funkce (nebo jiné 
navrhované citlivé funkce) limitován výsledky rozptylové a hlukové studie, k ochraně území před nepříznivými vlivy 
doporučujeme vybudování ochranných opatření ve formě izolační zeleně a opatření, jež zabezpečí splnění 
stanovených hygienických limitů pro hluk a koncentrace škodlivin v ovzduší dle platné legislativy. 
Odpady 
Realizace navrhované výstavby je podmíněna sanací starých ekologických zátěží a černých skládek. 
 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
227/TK - Podzemní záchytná nádrž na stokové síti ZN Nad Elektrárnou 
200/VS - Praha 10 - základní školská vybavenost, Bohdalec 
209/DB - Garáže BUS MHD - Michle 
222/DT - Tramvajová vozovna Chodovská 
211/DZ - Nová železniční zastávka - Eden 
209/DK - Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - V korytech 
208/DK - Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - Městský okruh 
219/DK - Nové komunikace rozvojového území Bohdalec 
216/DT - Tramvajová trať Vršovická - Bohdalec - Chodovská 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky 
Rozvoj území je podmíněn novou tramvajovou tratí Vršovice - Bohdalec - Spořilov, novou železniční zastávkou 
Eden a zkvalitněním komunikačního spojení Otakarova - Bartoškova - Moskevská.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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T/11  NUSLE - SLADOVNA  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, k. ú. Nusle 
Území je zhruba vymezeno ze severu železniční tratí, z jihu ulicí Křesomyslovou a Sekaninovou, z východu 
Bělehradskou.  
Plocha celého území je přibližně 5 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Plocha nejsevernější části MČ Praha 4, v kompaktním městě, sousedící s MČ Praha 2, nedaleko od nám. Bratří 
Synků. 

Dopravní infrastruktura 
Komunikační systém území je zastoupen na jižní hranici ul. Křesomyslovou, na východě ul. Bělehradskou, od 
severu a jihu se dopravní obsluha zástavby v území realizuje s využitím obslužné komunikace Závišovy. 
Severní okraj území vymezuje železniční těleso trati propojující železniční stanice Praha Smíchov a Praha 
Vršovice. Plošná obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna tramvajovými linkami vedenými ul. Křesomyslovou 
a Bělehradskou. 

Technická infrastruktura 
Území s areálovou kanalizací pivovaru a vodovodu. 
Jižní okraj území omezuje potok Botič. 

Příroda a krajina 
Území s velmi kvalitními porosty. 
Z jižní strany s územím sousedí lokální biokoridor vázaný na tok Botiče. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Koncentrace NO2 i PM10 na hranici imisního limitu. Hlukové 
poměry dobré. 
V území lze očekávat výskyt kontaminací horninového prostředí a stavebních konstrukcí nebezpečnými látkami. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Dobrá dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou, lokalita pěšky dostupná z centrální oblasti Prahy 2, 
obtékaná vodotečí Botič. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma inženýrských sítí,  území zasažené exhalacemi z dopravy. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha Smíchov - Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov - Praha Vršovice). 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Přeložka sběrače Folimanka, vedená středem území. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Postupná přestavba a dostavba území se zachováním památkově chráněných objektů, vytvoření "filtru" mezi 
Prahou 4 a 2, s poskytnutím kvalitních služeb pro občany.  

Urbanistická koncepce 
Navržený způsob přestavby a dostavby území předpokládá zachování a rekonstrukci památkově chráněných 
budov bývalého pivovaru, demolici nevyhovujících staveb převážně halového charakteru a dostavbu území - 
převážně blokovou zástavbou v duchu smíšeného využití s podílem bytové funkce. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené – SM 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
20 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravní vazby území na širší spádovou oblast budou zajištěny prostřednictvím ul. Bělehradské, Otakarovy a 
nového komunikačního propojení Čiklova - Bělehradská - Otakarova - Bartoškova, které je navrženo v řešeném 
území podél stávajícího železničního tělesa. Z hlediska veřejné dopravy budou širší dopravní vztahy zajišťovat 
tramvajové linky vedené (tak jako v současné době) ul. Křesomyslovou a Bělehradskou. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní skelet komunikačního systému území bude v budoucnu tvořit nové komunikační propojení mezi ul. 
Čiklovou, Křesomyslovou, Bělehradskou a Otakarovou podél tělesa dráhy, ul. Bělehradská a Křesomyslova. Tyto 
komunikace budou uvnitř předmětného území doplňovat úseky obslužných a účelových komunikací pro obsluhu 
stávající zástavby. 
Městská hromadná doprava 
Rozhodující význam pro obsluhu území veřejnou dopravou budou mít tramvajové linky MHD vedené ul. 
Křesomyslovou, Bělehradskou, Otakarovou a Nuselskou. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny dle platných vyhlášek a předpisů. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s cyklistickou a pěší trasou sledující koridor Botiče. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Je potřebné ponechat podél toku nezastavěný pruh 6,0 m pro obsluhu při povodňových stavech a pro údržbu 
koryta vodního toku (viz. vodní zákon 254/2001 Sb.). 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Při návrhu je nutné respektovat a chránit stávající hodnotné vzrostlé stromy. 
ÚSES 
Do území není navrhován žádný prvek ÚSES. Sousední biokoridor nebude řešením ovlivněn. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
34/DK - Komunikační propojení Čiklova - Otakarova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rozvojový potenciál 

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení 92 

T/12  BRANÍK - PIVOVAR  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, k. ú. Braník 
Území je vymezeno dvěma tělesy železnice a z jihozápadu ulicí Údolní, nedaleko Jižní spojky. 
Plocha celého území je přibližně 4 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha v jižní části území Prahy 4, pohledově velmi vnímána při průjezdu městským okruhem od Barrandovského 
mostu. Areál pivovaru Braník s památkově chráněnými budovami, který dnes neslouží již původní  výrobě piva. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní obsluha území je zajištěna přístupovými komunikacemi napojenými na ul. Údolní, která je zaústěna do 
ul. Modřanské. Severně od předmětného území vede od Barrandovského mostu Krčským údolím Jižní spojka 
(jižní část Městského okruhu), která je dopravně nejzatíženější komunikací v Praze. Obsluha území veřejnou 
dopravou je zajištěna tramvajovými linkami v koridoru ul. Modřanské a autobusovou linkou v ul. Údolní. Okrajem 
území procházejí železniční tratě (Praha - Vrané nad Vltavou a nákladní železniční spojka) a v docházkové 
vzdálenosti je železniční stanice Praha Braník.  

Technická infrastruktura 
Území je zásobováno z distribučních sítí technické infrastruktury. 
Území je odvodněno oddílnou stokovou sítí. 
Jižním okrajem území prochází zatrubněný Branický potok. 

Příroda a krajina 
Území je začleněno do lesních porostů. Samotný areál pivovaru je bez hodnotné vzrostlé zeleně. 
V území není žádný prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nadlimitní zatížení ovzduší emisemi z automobilové dopravy na páteřní 
komunikaci Jižní spojka a Modřanská. Imisní limity pro NO2 a PM10 překročeny. Hlukové zatížení území je na 
hranici hygienického limitu. 
V území je možný výskyt starých ekologických zátěží. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Dopravně dobře dostupné z Jižní spojky a z ulice Modřanské, pohledově exponované území s kvalitní 
architekturou objektů. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a předmětném území se vztahuje 
k Jižní spojce. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Vrané nad Vltavou, nákladní železniční spojky v Krčském údolí). 
Ochranné pásmo inženýrských sítí v areálu. 
Do území okrajově zasahuje ochranné pásmo přírodní památky U Branického pivovaru. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Transformace území spočívající v logické a kvalitní přestavbě celého areálu. 

Urbanistická koncepce 
Nejdůležitějším předpokladem je vytvoření harmonického celku, co do vazeb a poměru nejvhodnějších funkcí v areálu, ale 
také zachování celistvého výrazu formy a struktury tak, aby funkce promítnuté do hmot objektů nerušily kompaktnost jeho 
výrazu. 
 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené - SM 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi ve spádovém území bude Městský okruh a ul. Modřanská. Městský 
okruh je základním prvkem celoměstského komunikačního systému, který umožní převádět značnou část 
vnitroměstské automobilové dopravy po technicky vybavené trase převážně mimo centrum města. Ul. Modřanská 
bude významnou radiální sběrnou komunikací v pravobřežní části Prahy, která zajistí realizaci radiálních 
dopravních vztahů mezi oblastí Modřan a Komořan a centrem města. Obě uvedené komunikace budou propojeny 
v mimoúrovňové křižovatce na pravobřežním předmostí Barrandovského mostu. Z hlediska širších dopravních 
vztahů ve veřejné dopravě bude významná pravobřežní tramvajová trať propojující oblast Modřan a centrem 
města. Propojení s centrem města i v tangenciálních vazbách umožní v předmětném území též železniční 
doprava v Krčském údolí se železniční stanicí Praha Braník. Železniční trať Praha - Vrané nad Vltavou zajistí 
rovněž spojení do jižní části regionu. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území bude zastoupen ul. Údolní, obslužnými a zklidněnými komunikacemi pro obsluhu 
jednotlivých objektů. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajišťována tramvajovými linkami se zastávkami v ul. Modřanské a u 
konečné tramvajové smyčky v Braníku, autobusovými linkami v ul. Údolní.  
Železniční doprava 
Významnější roli v území bude mít v budoucnu železniční doprava, kdy se předpokládá kvalitnější nabídka 
železničních spojů v rámci PID. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny vhodné podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě k železniční stanici Praha 
Braník. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Respektovat zatrubněný Branický potok tak, aby nedošlo k narušení konstrukce. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Navrhovaná zeleň v areálu bude jako doplněk k zástavbě. 
ÚSES 
Do území není navržen žádný prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Území není vhodné k umístění citlivých funkcí. 
Odpady 
Na území bývalého pivovaru bude nutné provést průzkum potenciálních kontaminací nebezpečnými látkami a na 
jeho základě navrhnout a provést případné sanační opatření. 
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T/13  HODKOVIČKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, 12, k. ú. Hodkovičky, Modřany 
Lokalita je vymezena na severu Mostem inteligence, na západě Vltavou, na jihu areálem Chirany, na východě ul. 
Pod Kopcem a V Mokřinách. 
Plocha celého území je přibližně 23 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Urbanismus a širší vztahy 
Území je rozděleno na tři pásma - západní mezi Vltavou a železniční tratí, mezi tratí a ul. Modřanskou a pásmo na 
východ od ul. Modřanské. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační osu území tvoří ul. Modřanská, která je významnou severojižní sběrnou komunikací v 
pravobřežní části Prahy, ostatní komunikace území slouží pro obsluhu stávající zástavby. Územím probíhá 
významná zčásti segregovaná tramvajová trať od Modřan přes Braník do centra města. Při západním okraji území 
vede železniční regionální trať Praha - Vrané nad Vltavou. Z hlediska cyklistické a pěší dopravy vede v území 
významná pravobřežní cyklistická trasa vedená od centra města podél Vltavy ke Zbraslavi. 

Technická infrastruktura 
Území je odvodněno oddílnou stokovou sítí. 
V území je položena vodovodní síť. 
Jižním okrajem území protéká Zátišský potok. 

Příroda a krajina 
Území se zelení převážně podprůměrné kvality. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Porosty kolem Zátišského potoka nesplňují potřebné požadavky. 

Životní prostředí 
Území dobře provětrávané, kvalita ovzduší dobrá, avšak imisní limity stanovené pro PM10 jsou překračovány. Zatížení 
hlukem na hranici hygienického limitu v důsledku provozu na komunikaci Modřanská, Strakonická a železniční trati. 
Na území se nacházejí drobné černé skládky. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Území přiléhající přímo k Vltavě, dopravně dostupné po ul. Modřanské, vhodné pro přestavbu. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma sítí, záplavové území. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha-Vrané nad Vltavou). 
Ochranné pásmo tramvajové tratí. 
Na severu s územím těsně sousedí přírodní památka U Branického pivovaru. 
Do území zasahuje bezpečnostní pásmo VTL  plynovodu 2x DN 500. 
Dešťová usazovací nádrž Komoko II na rohu ulic Šífařská a V Náklích. 
Modřanský kanalizační sběrač, který prochází středem území. 

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Uskutečnit postupnou přestavbu území, nahradit nevyhovující objekty novou zástavbou a rekultivovat devastované 
plochy. 

Urbanistická koncepce 
Je zakotvena v projednané a schválené Urbanistické studii Hodkovičky V Náklích, která řeší území takto: Pobřežní 
pásmo je určeno pro sport a rekreaci s velkým podílem území pro golf. Střední pásmo zahrnuje funkce smíšené, 
na jihu je počítáno s tramvajovou vozovnou. Ve východní oblasti je zastoupena funkce bydlení a smíšená. 
 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně - RS 
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
lesní porosty - ZL 
zeleň nelesní ZN 
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 65 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahu bude nejvýznamnější ul. Modřanská, která umožňuje realizaci radiálních dopravních 
vztahů v pravobřežním území podél Vltavy. V oblasti Bráníka je tato komunikace napojena na jižní část Městského okruhu 
(dnes tzv. Jižní spojku). V jižní části Modřan ul. Modřanská navazuje na ul. Komořanskou, která by v budoucnu měla být 
napojena na jihu Prahy na nadřazený komunikační systém města. Z hlediska veřejné dopravy bude pro území i v budoucnu 
významná stávající segregovaná tramvajová trať od Modřan do centra města. Spojení území s jižní částí regionu zajistí 
železniční trať Praha - Vrané nad Vltavou. 
Komunikační systém řešeného území 
Dopravně nejvýznamnější sběrnou komunikací zůstane do výhledu ul. Modřanská, ostatní komunikace v 
předmětném území budou plnit obslužnou funkci. 
Městská hromadná doprava 
Dominantní význam pro obsluhu území veřejnou dopravou bude i v budoucnu mít stávající tramvajová trať od 
Modřan do centra Prahy. Do území zasahuje část areálu navržené nové tramvajové vozovny Hodkovičky, která by 
měla sloužit pro potřeby rozvoje tramvajové dopravy v Praze. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny dle platných vyhlášek a předpisů. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy, v severojižním směru od centra 
města podél Vltavy povede pravobřežní cyklistická trasa celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Respektovat Zátišský potok tak, aby byla možná jeho revitalizace. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Monofunkční plochy zeleně při jižním okraji území budou součástí celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
V území je potvrzen lokální biokoridor L4/270 kolem Zátišského potoka, který bude nutno v podstatě zcela založit 
stejně jako lokální biokoridor L4/269 propojující nivu zmíněného potoka s lesem (stávajícím biocentrem) nad ulicí 
V mokřinách. 
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Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie, na jejímž 
základě bude nutno navrhnout ochranná opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
3/DT - Tramvajová vozovna Modřany - Hodkovičky 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/14  MODŘANY - NESTLÉ  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 12, k. ú. Modřany 
Lokalita je vymezena železniční tratí a ulicí Modřanskou. 
Plocha celého území je přibližně 20 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Urbanismus a širší vztahy 
Poloha při západní hranici území MČ Praha 12, od Vltavy oddělena železniční tratí, z východu ji dělí ul. 
Modřanská od Tylovy čtvrti. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační osu území tvoří ul. Modřanská, která je významnou severojižní sběrnou komunikací v 
pravobřežní části Prahy, ostatní komunikace území slouží pro obsluhu stávající zástavby. Území probíhá 
významná zčásti segregovaná tramvajová trať od Modřan přes Braník do centra města. Při západním okraji území 
vede železniční regionální trať Praha - Vrané nad Vltavou. Z hlediska cyklistické a pěší dopravy vede v území 
významná pravobřežní cyklistická trasa vedená od centra města podél Vltavy ke Zbraslavi. 

Technická infrastruktura 
Území bez kanalizace a vodovodu. 
Území se nachází v záplavovém území určeném k ochraně, zajišťované městem. 

Příroda a krajina 
V území se nachází nepatrné množství vzrostlých stromů. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území s dobrou kvalitou ovzduší, pouze stanovené imisní limity pro PM10 jsou překračovány. 
Hlukové zatížení území dosahující hygienického limitu v důsledku automobilového provozu na komunikacích 
Modřanská, Strakonická a přilehlé železniční trati. 
Na území lze očekávat kontaminace horninového prostředí a stavebních konstrukcí nebezpečnými látkami. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Dobrá dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou - tramvaj, autobus, blízkost Vltavy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma sítí, záplavové území, ochranná pásma komunikací. 
Přes území vede páteřní radioreléová trasa. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Uskutečnit postupnou přestavbu území, nahradit nevyhovující objekty novou zástavbou a rekultivovat 
devastované plochy. 

Urbanistická koncepce 
Navrhované řešení dělí území ve směru sever - jih na dvě pásma. Jedno přilehlé k železniční trati a druhé 
přiléhající k ulici Modřanské. Mezi nimi je situována lokalita zeleně, oddělující tyto dvě smíšené zóny. Oblast blíže 
k Vltavě představuje umístění vysokopodlažních bodových objektů s bytovou funkcí. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené - SM 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní – ZN 
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Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 5 - nad 14. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahu zůstane nejvýznamnější ul. Modřanská, která umožňuje realizaci radiálních 
dopravních vztahů v pravobřežním území podél Vltavy. V oblasti Braníka je tato komunikace napojena na jižní 
část Městského okruhu (dnes tzv. Jižní spojku). V jižní části Modřan ul. Modřanská navazuje na ul. Komořanskou, 
která by v budoucnu měla být napojena na jihu Prahy na nadřazený komunikační systém města. Z hlediska 
veřejné dopravy bude pro území i v budoucnu významná stávající segregovaná tramvajová trať od Modřan do 
centra města. Spojení území s jižní částí regionu zajistí železniční trať Praha - Vrané nad Vltavou. 
Komunikační systém řešeného území 
Dopravně nejvýznamnější sběrnou komunikací zůstane do výhledu ul. Modřanská, ostatní komunikace v 
předmětném území budou plnit obslužnou funkci. 
Městská hromadná doprava 
Dominantní význam pro obsluhu území veřejnou dopravou bude i v budoucnu mít stávající tramvajová trať od 
Modřan do centra Prahy. Severně od řešeného území je navržena nová tramvajová vozovna Hodkovičky, která by 
měla sloužit pro potřeby rozvoje tramvajové dopravy. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny dle platných vyhlášek a předpisů. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy, v severojižním směru od centra 
města podél Vltavy povede pravobřežní cyklistická trasa celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vybudování stokové sítě a napojení na celoměstský systém odvodnění. 
Vodní toky 
Využití záplavového území je možné pouze v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V návrhu stávající hodnotné stromy je nutné respektovat a chránit. 
ÚSES 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. Vzhledem ke stavu pozemků nevyplývají nové návrhy ani z polohy v 
ochranné zóně nadregionálního biokoridoru. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie, k ochraně 
území před nepříznivými vlivy doporučujeme vybudování ochranných opatření ve formě izolační zeleně a opatření, 
jež zabezpečí splnění stanovených hygienických limitů pro hluk dle platné legislativy. 
Odpady 
Před transformací území bude nutné provést průzkum kontaminací a navrhnout případná sanační opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
3/DT - Tramvajová vozovna Modřany - Hodkovičky 
 
 
 
 

T/15  MODŘANY - CUKROVAR 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 12, k. ú. Modřany 
Lokalita je vymezena železniční tratí, ulicí Komořanskou a územím východně od ní, na jihu sahá téměř k ulici U 
soutoku. 
Plocha celého území je přibližně 15 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha nedaleko Vltavy je oddělena železniční tratí, severojižní osu tvoří ul. Komořanská. Dnešní stav je 
charakterizován jako devastované území, vzniklé po demolici objektů cukrovaru. 

Dopravní infrastruktura 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území je ul. Komořanská, představující významnou severojižní sběrnou 
komunikací v oblasti Komořan, ostatní komunikace území slouží pro obsluhu stávající zástavby. Severně od 
předmětného území probíhá významná zčásti segregovaná tramvajová trať od Modřan přes Braník do centra 
města. Plošná obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami. Při západním okraji území 
vede železniční regionální trať Praha - Vrané nad Vltavou. Z hlediska cyklistické a pěší dopravy je významná 
pravobřežní cyklistická trasa vedená od centra města podél Vltavy ke Zbraslavi. 

Technická infrastruktura 
Není vybudovaná vodovodní síť celoměstského systému zásobování vodou, pouze areálový rozvod vody. Území 
s areálovou kanalizací bývalého cukrovaru. 
Část území se nachází v záplavovém území určeném k individuální ochraně. Protipovodňová opatření nejsou 
dosud realizována. 

Příroda a krajina 
Území s výskytem zeleně převážně průměrné kvality. 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Velmi dobře provětrávané území, kvalita ovzduší dobrá. Hlukové poměry dobré, zvýšené hodnoty lze očekávat v 
okolí komunikace Komořanská a nárazově též v blízkosti železniční trati. 
Na lokalitě je možný výskyt starých ekologických zátěží. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v blízkosti Vltavy a jejího soutoku s Berounkou, území dostupné od severu tramvajovou a železniční tratí. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Záplavové území, bariera železniční trati pro přístup k Vltavě, ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Ochranné pásmo dráhy (železniční trati Praha - Vrané nad Vltavou). 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Revitalizace území po demolici cukrovaru za účelem umístění bydlení a deficitních funkcí, které v širokém okolí 
nejsou zastoupeny. 

Urbanistická koncepce 
Hlavním motivem zástavby území je vytvoření optického i fyzického spojení území východně od bývalého 
cukrovaru s Vltavou. Umožněno je situování obytné zástavby v atraktivní lokalitě,  s možností umístění potřebné 
vybavenosti na úrovni polyfunkčního centra. 
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Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené – SM 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
výškové pásmo 4 - do 14. NP 
Podíl zeleně 
25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahu bude nejvýznamnější ul. Komořanská, která je navržena u předmětného 
území k rekonstrukci a rozšíření, směrem k jihu je navržena v nové trase s napojením na Pražský okruh. Ve vazbě 
na ul. Modřanskou umožňuje realizaci radiálních dopravních vztahů mezi oblastí Komořan a centrální oblastí 
Města. V oblasti Braníka je ul. Modřanská napojena na jižní část Městského okruhu (dnes tzv. Jižní spojku). V 
předmětném území je podél ul. Komořanské navržena územní rezerva pro tramvajovou trať do Komořan, která 
bude napojena na stávající tramvajovou trať v jižní části Modřan. Spojení území s jižní částí regionu zajistí 
železniční trať Praha - Vrané nad Vltavou. 
Komunikační systém řešeného území 
Dopravně nejvýznamnější sběrnou komunikací území bude rozšířená ul. Komořanská, ostatní komunikace v 
předmětném území budou plnit obslužnou funkci.  
Městská hromadná doprava 
Před zprovozněním tramvajové trati do Komořan budou plošnou obsluhu území veřejnou dopravou zajišťovat 
autobusové linky. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny dle platných vyhlášek a předpisů. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy, v severojižním směru od centra 
města podél Vltavy vede pravobřežní cyklistická trasa celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Využití území je možné pouze v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V návrhu řešení je nutné stávající hodnotné dřeviny zachovat a chránit. 
ÚSES 
V území nejsou žádné prvky ÚSES. Vzhledem ke stavu pozemků nevyplývají nové návrhy ani z polohy v 
ochranné zóně nadregionálního biokoridoru. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie. 
Odpady 
Na lokalitě bude nutné provést podrobný průzkum kontaminací nebezpečnými látkami a případně navrhnout 
sanační práce a opatření. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
207/DK - Nová Komořanská včetně napojení na Pražský (silniční) okruh 
230/DZ - Přeložka trati Čerčany - Praha Braník 

T/16  NOVÉ DVORY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, k. ú. Kamýk,  Krč, Lhotka 
Území je zhruba vymezeno na západě ul. Novodvorskou, na severu Durychovou a V Štíhlách, na jihu Chýnovskou 
a Jalodvorskou. 
Plocha celého území je přibližně 22 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na budoucí trase metra D, jižně od sídliště Krč. Území většinou nezastavěné, při ulici Novodvorské stojí 
skupina administrativních objektů. 

Dopravní infrastruktura 
Komunikační systém území tvoří ul. Libušská, Durychova, Novodvorská, Chýnovská. Na východě se řešeného 
území dotýká ul. Vídeňská. Ul. Libušská ve vazbě na ul. Štúrovu a ul. Vídeňská jsou významné z hlediska 
realizace radiálních dopravních vztahů v jižním sektoru města i z hlediska vazeb do jižní části regionu. Plošná 
obsluha území veřejnou dopravou je zajištěna autobusovými linkami MHD (PID). 

Technická infrastruktura 
Území bez kanalizace a bez vodovodu. 

Příroda a krajina  
Výrazné zastoupení krajinné zeleně v území. 
V území není žádný funkční prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Území s přijatelnou až zhoršenou kvalitou klimatu, rozptylové podmínky zhoršené. Na křižovatce komunikací 
Durychova - Novodvorská dosahují hodnoty PM10 imisního limitu, rovněž hladina hluku zde dosahuje limitních 
hodnot. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha na budoucí trase metra, na radiální komunikaci Libušská. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranná pásma inženýrských sítí. 
Tepelný napáječ pro sídliště Jalodvorská, MBÚ a IKEM. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění a vztahuje se k výše uvedeným 
komunikacím. 
Přes území je veden nadřazený vodovodní řady DN 1200, který je nutno respektovat i s jeho ochranným pásmem 
dle zákonu 274/2001 Sb. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je dostavět území v centrální části nad stanicí metra v duchu území s nejvyšší škálou vybavenosti a na 
východě od ulice Libušské realizovat areál pro sport. 

Urbanistická koncepce 
Navrhovaný způsob zástavby vychází z platné územně plánovací dokumentace, která umísťuje do území dvě 
majoritní funkce. Západně od Libušské ulice kompaktní blokovou zástavbu s převahou administrativní funkce, 
východně sportovní areál, který je obklopen zelení. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně - RS 
obytné - OB 
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smíšené - SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů zůstane významnou komunikací ul. Vídeňská, která je v Krčském údolí 
napojena na Městský okruh, jižním směrem pokračuje do regionu. Navržená nová severojižní komunikace mezi 
Libuší a Kunraticemi zaústěná na ul. Vídeňskou u Mikrobiologického ústavu bude navazovat na východní obchvat 
Písnice napojený na jižním okraji Prahy na Pražský (silniční) okruh. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní skelet komunikační sítě území budou tvořit ul. Novodvorská, Durychova, Libušská, Chýnovská, na 
východě ul. Vídeňská, která bude s ul. Libušskou v předmětném území propojena novou západovýchodní 
komunikací. Ostatní komunikace v území budou obslužného a zklidněného charakteru. 
Městská hromadná doprava 
Rozhodující roli v obsluze území veřejnou dopravou bude v budoucnu plnit trasa D metra s dvouvestibulovou 
stanicí Nové Dvory a autobusové linky MHD (PID). 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy ve vazbě na vestibuly stanice metra. Územím 
bude procházet v západovýchodním směru cyklistická trasa propojující oblast Michelského lesa s oblastí Kamýku. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Transformační území se nachází v málo zastavěném území v povodí Kunratického potoka. Území je citlivé na 
navyšování podílu zpevněných ploch. Již v současnosti dochází k erozi koryta Kunratického potoka v místech 
vyústění dešťových kanalizací do koryta.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
V uvažované zástavbě vzniknou dva městské parky propojené liniovou zelení. Tyto plochy budou začleněny do 
celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
V jižní části území je navržen interakční prvek propojující oblast Kamýku s Kunratickým lesem. 

Životní prostředí 
Ovzduší a hluk 
Vzhledem k současnému zatížení území hlukem a emisemi bude třeba navrhnout a realizovat příslušná ochranná 
opatření, aby bylo vyhověno požadavkům dle platné legislativy. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
20/DP - P + R Nové Dvory 
30/DK - Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská 
203/DM - Trasa I. D1 metra .- úsek Pankrác - Nové Dvory 
204/DM - Trasa I. D2 metra .- úsek Nové Dvory - Písnice včetně depa Písnice 
všechny prvky ÚSES v území 

T/17  LIPENCE - VÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 16, k. ú. Lipence, Zbraslav 
Území je vymezené na západě okrajem rekultivované skládky v Lipencích, na severu terénním zlomem na 
rozhranní městských části Lipence a Zbraslav jižně od stávající transformovny. Na východě tvoří hranici ulice 
Strakonická a na jihu pomyslná čára v prodloužené ulici Ke štěrkovně v Lipencích.  
Plocha celého území je přibližně 36 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na jižním okraji města a na rozhranní městských částí Lipence a Zbraslav. Převážnou část území zaujímá 
bývalá skladka při západním okraji ulice Strakonické na vyvýšeném ostrohu nad údolní nivou Berounky. V 
Územně analytických podkladech je klasifikovaná jako devastované území (D 52). 

Dopravní infrastruktura 
Základ komunikačního systému tvoří silnice I/4, na kterou na mimopražském území navazuje rychlostní silnice R4 
Praha - Přibram. Ostatní komunikace zasahující do území plní funkci pro lokální obsluhu zástavby. Dopravní 
obsluha veřejnou dopravou je omezena pouze na autobusové linky v ul. Josefa Houdka severně od předmětného 
území. 

Technické vybavení 
V území nejsou vybudovány distribuční sítě technické infrastruktury. Území bez vybudovaného vodovodu. Území 
bez kanalizace. 
V území se nevyskytují povrchové vodoteče ani vodní plochy. 

Příroda a krajina 
Území je tvořeno z devastovaných a ladem ležících ploch. Stávající dochovaná vegetace je převážně 
podprůměrné kvality s výrazným zastoupením ruderálních porostů.    
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Porosty v rámci lokálního biokoridoru L4/247 jsou zcela nedostatečné. 

Životní prostředí 
Řešené území je zatíženo hlukem, k překračování limitů kvality ovzduší zatím nedochází. 
Lokalita dříve sloužila jako skládka, dnes je již rekultivovaná.  

HODNOTY ÚZEMÍ 
Možnost dobré dopravní obsluhy. Pohledově exponovaná lokalita. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Východním okrajem území prochází nadzemní vedení 400 kV s ochranným pásmem ve smyslu s, jehož ochranné 
pásmo je třeba respektovat. 
Silniční ochranné pásmo stanovuje zákon č.13/1997 Sb. v platném znění. Týká se silnice I/4. 

NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření podmínek pro výstavbu nové velkotržnice Lipence, která by nahradila stávající areál umístěný v 
nevyhovující poloze uvnitř záplavového území.  
Dopravní napojení nové zástavby v Lipencích na ulici Strakonickou. 

Urbanistická koncepce 
Vymezené území je ve směru východ západ rozděleno novou komunikací zapojenou do mimoúrovňové křižovatky na 
ulici Strakonické. Tato komunikace prochází lokalitami určenými pro novou výstavbu a je pro rozvoj této městské části 
nezbytná.   
Nový areál pro Velkotržnice Lipence je vymezen severně od mimoúrovňové křižovatky na ulici Strakonické. 
Vzhledem k pohledově exponované poloze je areál obklopen plochami zeleně.  Na jihozápadním okraji areálu je 
vymezená plocha pro nakládání s odpady. Jižně od mimoúrovňové křižovatky je vymezené smíšené území. 
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Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené - SM 
produkce - PR 
technická infrastruktura - TI 
dopravní - komunikace - DK 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 3. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 20 - 25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude rychlostní silnice R4 (Praha - Příbram), napojená u Lahovic na 
jižní část Pražského okruhu. Území bude na silnici R4 (ul. Strakonickou) napojeno novou mimoúrovňovou 
křižovatkou, která kromě vazby na nadřazený komunikační systém města nabídne nové kvalitní dopravní 
propojení předmětného a navazujícího území s oblastí Zbraslavi. 
Komunikační systém řešeného území 
Základním prvkem komunikačního systému bude rychlostní silnice R4 na východní hranici předmětného území. 
Ostatní komunikace umožní přímou dopravní obsluhu území. Na nadřazený komunikační systém budou místní 
komunikace napojeny v nové mimoúrovňové křižovatce na R4 u východní hranice předmětného území. 
Městská hromadná doprava 
Dopravní obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna autobusovými linkami MHD. 
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Řešení dopravy v klidu pro 
novou zástavbu a funkce je mimo podobnost ÚPn. 
Cyklistická a pěší doprava 
Návrh nové mimoúrovňové křižovatky na rychlostní komunikací R4 zlepší též podmínky pro rozvoj cyklistické 
dopravy v území mezi Lipenci a Zbraslaví. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Zásobování vodou 
Návrh VDJ Lipence a propojovací řady s navrhovaným VDJ Baně (ten je mimo lokalitu) a připojení na stávající 
vodovodní síť. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V řešeném území by se měly objevit dva významnější komplexy zeleně. Pás zeleně při Strakonické, který by 
zastával izolační a ochrannou funkci a pás zeleně, který by z oblasti Kyjova prostupoval do nově vzniklé zástavby. 
Oba tyto komplexy by byly součástí celoměstského systému zeleně. 
ÚSES 
V území je navržen lokální biokoridor L4/2447. Vzhledem k velmi nízké kvalitě nynějších roztroušených porostů jej 
bude nutno zcela založit. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Při západním okraji ulice Strakonické by bylo vhodné realizovat pás ochranné a izolační zeleně. 
Hluk 
V případě výstavby chráněných funkcí, je nutné na základě hlukových studií vhodnými opatřeními zabezpečit 
dodržení hygienických limitů dle platné legislativy.  
 
 

Odpady 
V řešeném území je nutné respektovat plochu pro nakládání s odpady, která by měla sloužit pro výstavbu 
sběrného dvora. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
nová obvodová komunikace  
mimoúrovňová křižovatka na ulici Strakonická 
všechny prvky ÚSES v území 
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T/18  SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Smíchov 
Lokalita je vymezena na západě ulicí Nádražní, na severu železničním mostem, Hořejším nábřežím a pomyslným 
prodloužením ulice Pivovarské. Východní hranici tvoří břeh řeky Vltavy a smíchovský přístav, jižní hranici část 
městského okruhu včetně Zlíchovského tunelu.  
Plocha celého území je přibližně 24 ha. 

SOUČASNÝ STAV  

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na levém břehu Vltavy v jižní části Smíchova, v centrální části města v kontaktu s historickým jádrem 
Prahy (Památková rezervace v hlavním městě Praze). Severní okraj vymezeného území navazuje na stávající 
blokovou zástavbu. Území má úzký protáhlý tvar ve směru sever - jih a od břehu řeky je oddělené dopravně 
kapacitní ulicí Strakonickou. Severní okraj lokality je tvořen blokovou zástavbou, stávajícím stadionem a lokalitou 
severně od železničního mostu klasifikovanou v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy jako brownfields (B 
27). Převážná část vymezeného území je využívaná jako různé sklady, jižní okraj tvoří areál bývalého lihovaru, 
který je v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy klasifikován jako brownfields (B 57). 
Bezprostředně sousedí s transformační plochou Nádraží Smíchov.  

Dopravní infrastruktura 
Dopravní obsluha území je zajištěna ve vazbě na ul. Strakonickou a Nádražní. Území je v docházkové vzdálenosti 
stanice metra Smíchovské nádraží, zastávek tramvajových a autobusových linek MHD (PID), které jsou situovány 
v ul. Nádražní. Území je rovněž v příznivé vzdálenosti od železniční stanice Praha Smíchov. Území sousedí s 
přístavem Smíchov. Územím prochází páteřní cyklotrasa celoměstského systému vedená podél Vltavy.  

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby. 
Územím prochází zatrubněný Radlický potok, který musí být respektován. Část území se nachází v záplavovém 
území určeném k ochraně zajišťované městem. 

Příroda a krajina 
Území s nepatrným zastoupením stávající zeleně. Hodnotnou zelení jsou břehové porosty při Vltavě a urbanisticky 
významné jsou ostrůvky zeleně při železniční trati směrem k Vltavě.  
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. Podle Zásad územního rozvoje okrajem prochází nadregionální 
biokoridor N4/4 (s vloženým regionálním biocentrem R/21 na Císařské louce) vázaný na řeku Vltavu. Břehové 
porosty této řeky nemají dostatečnou kvalitu. 

Životní prostředí 
V řešeném území se vyskytují staré ekologické zátěže. 
Území je silně zatíženo hlukem z provozu na okolních komunikacích a dochází zde k překračování limitů 
znečištění ovzduší. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v centrální části města v  kontaktu s vyhlášeným historickým jádrem Prahy. Severní část transformační 
plochy zasahuje přímo do vyhlášeného historického jádra Prahy. Bezprostřední vazba na vyhlášenou městskou 
památkovou zónu Smíchov. Území má kontakt s řekou, od které je však oddělené dopravně kapacitní ulicí 
Strakonickou. Blízké rekreační zázemí na ostrově Císařská louka. 
Dobrá dopravní obsluha území (městský okruh s budoucím zaústěním Radlické radiály, železnice, metro, 
tramvajové linky, autobusová nádraží, říční přístav). 
Nedostatkem jsou chybějící mosty (komunikační i tramvajový) propojující transformační plochy na Smíchově se 
zástavbou na pravém břehu Vltavy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Okrajově zasahuje do vyhlášeného historického jádra hl. m. Prahy. 
Do území zasahuje ochranné pásmo železnice a metra.)  
Leží v ochranném pásmu historického jádra Prahy (Pražské památkové rezervace). 

Částečně zasahuje do vyhlášené městské památkové zóny Smíchov. 
Dle platného ÚPnSÚ hl. m. Prahy leží v území se zákazem výškových staveb. 
Územím procházejí nadřazené vodovodní řady DN 800, DN 600 a DN 475. Řady je nutno respektovat i s jejich 
ochrannými pásmy dle zákonu 274/2001 Sb. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 
Omezujícím prvkem budoucí zástavby je Smíchovský sběrač II, který územím prochází. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Zhodnotit výjimečnou polohu v kontaktu s řekou. Vytvořit novou podobu nábřeží, které naváže na kvalitní stávající 
zástavbu Hořejšího a Janáčkova nábřeží. Koordinace a prostorové a funkční propojení s transformačním územím 
Nádraží Smíchov. Zhodnotit potenciál smíchovského přístavu a Císařské louky pro rekreační využití.  Omezit 
nepříznivé působení dopravně zatížené ulice Strakonické.  Propojit zástavbu na obou březích Vltavy novými 
mosty.  

Urbanistická koncepce 
Transformační plocha leží v kompaktním městě na hranici historického jádra města. Návrh nové zástavby 
navazuje na tradiční urbanizační a kompoziční osu v území, tj. na ulici Nádražní. V daném území nejsou navržená 
nová veřejná prostranství.   
Severním okrajem prochází železniční most určený k rekonstrukci dle podrobnější studie. Jižně od železničního 
mostu je navržená územní rezerva pro Výtoňský most komunikační. Severně od železničního mostu se 
předpokládá mezi Hořejším nábřežím a břehem Vltavy umístění architektonicky významné lokální dominanty 
uzavírající jihozápadní okraj historického jádra města.  Vytvoření nového předmostí Výtoňského mostu se 
předpokládá i na jeho jižní straně v místě dnešního fotbalového hřiště. Lokální dominanta se předpokládá i na 
jižním okraji transformačního území, která by měla signalizovat vstup do centrální části města. 
Úzký pás území sevřený mezi ulicemi Nádražní a Strakonická je významný pro vytvoření jejich nové uliční fronty a 
současně pro vytvoření nového nábřeží, které by mělo uzavřít jihozápadní okraj centrálního prostoru města.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
veřejné vybavení - VV  
obytné - OB  
smíšené - SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní -  ZN  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V  
Výška zástavby 
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
Podíl zeleně 
v rozmezí 25 - 30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Území je napojeno na dopravní systém Smíchova, z hlediska IAD na ul. Strakonickou a Nádražní. Veřejná 
doprava (metro trasa B se stanicí Nádraží Smíchov, tramvajové linky v ul. Nádražní a autobusové linky PID 
umožňují kvalitní dopravní vazby do ostatních částí města i do oblasti jižní části regionu. V souběhu se 
železničním mostem je podél jeho jižního okraje vymezená územní rezerva pro Výtoňský komunikační most.  
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační skelet území tvoří ul. Strakonická a Nádražní, které jsou vzájemně propojeny systémem 
obslužných komunikací. 
Městská hromadná doprava 
Obsluhu území veřejnou dopravou zajišťuje trasa B se stanicí Smíchovské nádraží, tramvajové linky se 
zastávkami v ul. Nádražní, autobusové linky MHD (PID) rovněž v ul. Nádražní. 
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Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude v řešeném území řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území bude posílen význam cyklistické dopravy rozšířením nabídky cyklotras přes novou lávku na Císařskou 
louku. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Zachovat konstrukci a průtočnost zaklenutého Radlického potoka, v případě potřeby provést rekonstrukci. Využití 
záplavového území je možné pouze v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Vytvořit monofunkční plochy zeleně, které by byly součástí celoměstského systému zeleně, který by propojoval 
Paví Vrch s Vltavou. 
ÚSES 
Břehové partie Vltavy jsou zařazeny do nadregionálního biokoridoru. V těchto plochách je třeba posílit výsadby 
zeleně. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Vzhledem k překračování imisních limitů znečištění ovzduší, není lokalita vhodná pro umisťování obytných funkcí 
a citlivých funkcí. 
Hluk 
V okolí dominantních zdrojů hluku, tj. ulic Nádražní a Strakonické, je nutné na základě hlukových studií přijmou 
ochranná opatření, např. výstavba protihlukových clon, organizační opatření apod., které zabezpečí dodržení 
hlukových limitů. 
Odpady 
Na základě inženýrsko-geologických průzkumů je nutné navrhnout sanační opatření kontaminovaných lokalit. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
6/DT - tramvajová trať - Zlíchov - Dvorce 
5/DZ - Praha 2 - ztříkolejnění úseku žst Smíchov - výhybna Vyšehrad 
5/DZ - Praha 5 - ztříkolejnění úseku žst Smíchov - výhybna Vyšehrad 
6/VZ - Praha 5 - výjezdová záchranná služba 
všechny prvky ÚSES v území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/19  NÁDRAŽÍ SMÍCHOV (OBSAHUJE E/12) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Smíchov 
Lokalita je vymezena na severu ulicí Ostrovského, na východě ulicí Nádražní, na jihu Zlíchovským tunelem a na 
západě ulicemi Dobříšská a Radlická 
Plocha celého území je přibližně 38 ha. 
Plocha území řešeného v etapě je přibližně 2 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na levém břehu Vltavy v jižní části Smíchova v centrální části města v kontaktu s historickým jádrem Prahy 
(Památková rezervace v hlavním městě Praze). Severní okraj vymezeného území navazuje bezprostředně na 
rozšířené celoměstské centrum u křižovatky Anděl, které je současně centrem Smíchova.  
Plocha stávající železniční stanice Praha - Smíchov s poměrně rozsáhlými v současné době nevyužívanými 
plochami. V územně analytických podkladech hl. m. Prahy je zařazená mezi brownfields (B 48). Po přestavbě a 
modernizaci nádraží lze uvolnit zbývající plochy pro dostavbu městské čtvrti. 
Bezprostředně sousedí s transformační plochou Nádraží Smíchov.  
V Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy je vymezená plocha zařazená mezi nadmístní rozvojové oblasti, které 
svým významem přesahují více městských částí hl. m. Prahy, jmenovitě se jedná o transformační oblast T/7.  

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační kostru spádového území tvoří zprovozněná západní část Městského okruhu (ul. Dobříšská 
s tunely Mrázovka), ul. Radlická na západním okrají železniční stanice, ul. Nádražní u východního okraje 
železniční stanice Praha Smíchov. 
Z hlediska veřejné dopravy je území obslouženo trasou B metra se stanicemi Anděl a Smíchovské nádraží, 
tramvajovými linkami v ul. Nádražní, Radlické a Za Ženskými domovy, autobusovými linkami PID. 
Železniční stanice Praha Smíchov patří k nejvýznamnějším stanicím v pražském železničním uzlu z hlediska 
osobní i nákladní železniční dopravy. 

Technická infrastruktura 
V území jsou vybudovány distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby. 
Územím prochází zatrubněný Radlický potok, který musí být respektován. 

Příroda a krajina 
Území bez stávajících významných ploch zeleně a stromů. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
V řešeném území jsou překračovány hlukové hygienické limity pro chráněné venkovní prostory staveb. 
Dále jsou překračovány krátkodobé imisní limity pro PM10 a NO2, jako přímý důsledek intenzivní automobilové 
dopravy na okolních komunikacích. 
V transformačním území se vyskytují kontaminace horninového prostředí a stavebních konstrukcí. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v centrální části města v kontaktu s historickým jádrem Prahy Bezprostřední vazba na vyhlášenou 
městskou památkovou zónu Smíchov. Území vymezené zelenými svahy na západě a tradiční urbanizační osou 
ulice Nádražní na východě. Blízké rekreační zázemí v západních zelených svazích Dívčích hradů a na ostrově 
Císařská louka. 
Dobrá dopravní obsluha území (městský okruh s budoucím zaústěním Radlické radiály, železnice, metro, 
tramvajové linky, autobusová nádraží, blízký říční přístav). 
Nedostatkem jsou chybějící mosty (komunikační i tramvajový) propojující transformační plochy na Smíchově se 
zástavbou na pravém břehu Vltavy. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Leží v ochranném pásmu historického jádra Prahy (Pražské památkové rezervace). 
Okrajově zasahuje do vyhlášené městské památkové zóny Smíchov. 
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Dle platného ÚPnSÚ hl. m. Prahy leží v území se zákazem výškových staveb. 
Smíchovský kanalizační sběrač I a sběrač P, které územím procházejí. 
Územím procházejí nadřazené vodovodní řady DN 600 a DN 475. Řady respektovat i s ochrannými pásmy dle 
zákonu 274/2001 Sb. 
Ochranné pásmo metra, ochranné pásmo železnice. 
Silniční ochranné pásmo je definováno zákonem č.13/1997 Sb. v platném znění. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí. Vytvoření 
dopravního terminálu, jehož součástí bude rekonstruovaná železniční stanice, městský distribuční areál, záchytné 
parkoviště P+R a kapacitní terminál autobusové dopravy.  
Ve stávajícím Územním plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) hl. m. Prahy je plocha nádraží součástí velkého 
rozvojového území Smíchov - jih. Nachází se v území se zákazem výškových staveb. Nový návrh vychází ze 
základní koncepce obsažené v dosud platném ÚPn SÚ. Na základě prověření podrobnější studií je upřesněn 
rozsah a vymezení jednotlivých funkčních ploch. Jmenovitě je zmenšená plocha dopravního terminálu, nového 
školského areálu, upřesňuje se poloha centrálního parku. Oproti platnému ÚPnSÚ se předpokládá tunelové 
propojení nádraží Praha - Smíchov s nádražím - Praha Masarykovo tzv. "Nové spojení II. etapa". 

Urbanistická koncepce 
Transformační plocha leží v kompaktním městě na hranici rozšířeného celoměstského centra. Návrh nové 
zástavby navazuje na tradiční urbanizační a kompoziční osy v území, tj. na ulice Nádražní a Radlickou. V lokalitě 
Na Knížecí při jižním vestibulu stanice metra Anděl se předpokládá pokračování centra Smíchova. Další lokální 
centrum je uvažováno při ústí Radlického údolí do prostoru Smíchova. Návrh vytváří nová veřejná prostranství 
odpovídající svou polohou a velikostí historickému založení okolní čtvrti, tj. náměstí Na Knížecí a v průsečíku nové 
severojižní kompoziční osy s osou Radlického údolí. Největším veřejným prostranstvím je park severojižní 
orientace v centru řešeného území. Okolo parku jsou navržené obytné plochy s rezervou pro veřejné vybavení 
určené pro školské zařízení - základní školu. Plochy pro zařízení mateřských škol nejsou vymezeny; budou 
zřizovány v rámci obytných území. Při dopravně zatížených ulicích jsou situované smíšené plochy. Mezi nově 
vymezeným územím železniční stanice Praha - Smíchov a Městským okruhem (ulicí Dobříšskou) je umístěn 
dopravní terminál. Prostor autobusového nádraží a záchytného parkoviště P+R je napojen na prodloužené 
podchody železničního nádraží a tím i na stanici metra. V jižní části je situován městský distribuční areál napojený 
jak na železnici, tak na městský okruh.  
Etapové řešení je navrženo v pásu určeném pro budoucí tunel "Pražského diametru". 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB  
smíšené - SM  
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň  nelesní -  ZN  
zeleň  parková  - ZP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
Výška zástavby 
Výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Výškové pásmo 2 - do 5. NP . 
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 25 % 
 
 

Dopravní infrastruktura  
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější komunikací z hlediska širších dopravních vztahů je Městský okruh, který tvoří základní článek 
celoměstsky významné komunikační sítě. Ostatní komunikace ve spádovém území odpovídají historicky 
vzniklému založení zástavby a jsou součástí komunikačního systému centrální oblasti. 
Komunikační systém řešeného území 
Komunikační systém území tvoří na západním okraji Městský okruh, východní okraj území je vymezen ul. 
Nádražní, která významná především z hlediska veřejné dopravy. Ostatní komunikace v území budou mít význam 
pro obsluhu zástavby a funkcí v předmětném území. 
Městská hromadná doprava 
Obsluhu území veřejnou dopravou v území zajistí trasa B metra se stanicemi Anděl a Smíchovské nádraží, 
tramvajové linky v ul. Nádražní, Za Ženskými domovy, Radlické, dále autobusové linky PID. Na západním okraji 
železniční stanice Praha Smíchov je navrženo nové autobusové nádraží, které bude sloužit pro vnější 
autobusovou dopravu a případně i pro PID. 
Železniční doprava 
V území je potvrzena do návrhu železniční stanice Praha - Smíchov v upraveném rozsahu, do které budou 
zaústěny železniční tratě od Berouna, Hostivice a Rudné, počítá se i s budoucím provozem vysokorychlostní 
železniční trati Praha - Plzeň/SRN. Železniční trať v úseku Praha Smíchov - Praha hlavní nádraží bude 
ztříkolejněna. V severní části území je navržena územní rezerva pro "Nové spojení II. etapa, městský železniční 
tunel". V rámci železniční stanice Praha Smíchov je navržena překládková plocha pro potřeby city-logistiky. 
Doprava v klidu 
U železniční stanice Praha - Smíchov je navržen kapacitní parking P+R, nároky na dopravu v klidu pro novou 
zástavbu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. Konkrétní řešení dopravy v klidu je mimo 
podrobnost ÚPn. 
Dopravní vybavenost 
Dopravní vybavenost území bude řešena se zřetelem na potřeby funkcí v území. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území budou zajištěny kvalitní přestupní vazby mezi jednotlivými subsystémy veřejné dopravy, v rámci nové 
zástavby a areálů bude zajištěna prostupnost pro pěší v území. Veřejné prostory a uliční profily budou řešeny se 
zřetelem na rozvoj cyklistické dopravy. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Vodní toky 
Respektovat zaklenutý Radlický potok. Zachovat jeho konstrukci a průtočnost, v případě potřeby provést 
rekonstrukci.  

Příroda a krajina 
Zeleň 
Součástí území bude centrální park, jehož lokalizace a rozsah bude vycházet ze stávajícího územního plánu. V 
území budou navrženy monofunkční plochy zeleně, které budou součástí celoměstského systému zeleně. Tento 
celoměstský systém bude propojovat Paví Vrch s břehovými porosty Vltavy.  
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Navrhovaná zástavby by měla být co nejvíce doplněna doprovodnou zelení, nejlépe podél zatížených ulic 
Dobříšská, resp. Radlická a Nádražní. Pro vytápění je nejvhodnější využívat CZT, případně nízkoemisní systémy 
vytápění. 
Hluk 
Podél zatížených komunikací situovat bariérové objekty, které budou plnit protihlukovou funkci. Uvnitř území 
využívat veškerá protihluková opatření tak, aby docházelo k dodržování hygienických limitů v chráněných 
venkovních prostorách staveb. 
Odpady 
Před zahájením výstavby je nutné provést průzkum kontaminací a následnou sanaci zasažených lokalit. V 
řešeném území by bylo vhodné vybudovat malý sběrný dvůr. 
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Veřejně prospěšné stavby a opatření 
5/DZ - Praha 5 - ztříkolejnění úseku žst. Smíchov - výhybna Vyšehrad 
25/DP - Praha 5 - P + R - Smíchovské nádraží 
202/DB - Terminál autobusové dopravy Smíchov 
228/DZ - Překladiště Praha Smíchov 
5/VS - Praha 5 - základní škola Smíchovské nádraží  
1/TV - Praha 5 - vodovodní řad -  Malvazinky - Nikolajka, včetně VDJ Nikolajka 

Etapizace  
Severně od železničního mostu (Výtoňského) je vymezená etapa, která je podmíněná výstavbou tunelu tzv. 
"Nového spojení - II. etapa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/20  RADLICKÉ ÚDOLÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Radlice, Jinonice 
Lokalita je vymezena na západě ohybem železniční trati Praha - Hostivice. Severní hranici tvoří vnější okraj 
bývalého areálu Walter Jinonice, severní okraj areálů podél ulice Radlické až k novému objektu ČSOB a dále ulice 
Radlická. Východní okraj tvoří rozhranní sportovních areálů Motorlet Praha a Tj. Radlice Praha a okraj školského 
areálu v ulici Výmolova. Jižní hranici tvoří železniční trať Praha - Hostivice a ulice Radlická.  
Plocha celého území je přibližně 42 ha. 

SOUČASNÝ STAV  

Urbanismus a širší vztahy 
Poloha na levém břehu Vltavy v západní části údolí podél ulice Radlické mezi stanicemi metra linky B Radlická a 
Jinonická. Zahrnuje původní průmyslové areály, dnes většinou nevyužívané k původním účelům. Areál Walter 
Jinonice je dle ÚAP klasifikován jako brownfields (B34), ostatní areály a lokality jsou klasifikovány jako 
přestavbové území (T 16) a devastované území (D 21).  
Území je součástí rozvojové osy Radlice - Západní Město - Zličín (O/2) vymezené v návrhu Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy.  
Transformace území byla zahájená výstavbou nového ústředí ČSOB u stanice metra Radlická.  
Částečně sousedí s rozvojovým územím Dívčí hrady. 
Do západní části transformačního území ústí ulice Klikatá v prodloužení ulice Jinonické. V této části území se 
stýkají dva různé charaktery zástavby: kompaktní bloková zástavba podél Radlické a volná vilová zástavba s 
dominantami historických usedlostí podél ulice Jinonické.  
V území se nalézají sportovní areály Motorlet Praha a TJ Radlice Praha s dobrou vazbou na stanici metra 
Radlická a základní škola pro sluchově postižené v ulici Výmolova.  

Doprava 
Základní dopravně nejvýznamnější osou území je ul. Radlická, umožňující realizaci radiálních dopravních vztahů 
mezi oblastí Jihozápadního Města a oblastí Smíchova, kde umožňuje napojení na západní část Městského 
okruhu. 
Dominantní roli v obsluze území veřejnou dopravou plní trasa B metra se stanicemi Radlická a Jinonice. Část 
území je v docházkové vzdálenosti konečné zastávky tramvajové dopravy situované u vestibulu stanice metra 
Radlická. 
V jižní části území vede jednokolejná železniční trať Praha - Hostivice se železniční stanicí Praha - Jinonice. 

Technické vybavení 
V území jsou vybudovány distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby. 
Údolím prochází Radlický potok, který je převážně zatrubněný. Od tohoto toku byla v současné době odpojena 
jednotná kanalizace a připravuje se přeložka toku. Tok je kapacitně vytížen a nemá rezervy. 

Příroda a krajina 
V území se nachází místy až rozsáhlé náletové porosty a to v oblasti usedlosti Vysoká a jižně od Radlické ulice 
mezi bankou a železnicí. 
V území nejsou žádné funkční prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
V okolí obvodových komunikací řešeného území jsou překračovány hlukové limity pro novou výstavbu. 
Centrální část území je relativně dobře provětrávána, proto zde nejsou překračovány imisní limity koncentrací 
škodlivin v ovzduší. 
V bývalém areálu Walter Jinonice jsou zaznamenány staré ekologické zátěže. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Poloha v blízkosti celoměstského centra a centra MČ Prahy 5. 
Dobrá dopravní obsluha včetně HD: dvě stanice metra, železniční stanice Praha - Jinonice. 
Blízkost rekreačních ploch ve svazích severně od stanice metra Radlická a v zeleni na vrcholu Vidoule a na 
Dívčích hradech. 
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LIMITY ÚZEMÍ 
Leží v ochranném pásmu historického jádra Prahy (Památkové rezervace v hl. m. Praze). 
Do území zasahuje ochranné pásmo železnice (železniční trati Praha - Hostivice), ochranné pásmo metra (trasy 
B). 
Při západním okraji lokality prochází nadřazený vodovodní řad DN 600 s ochranným pásmem dle zákona 
274/2001 Sb. 
Smíchovský kanalizační sběrač I, který územím prochází od západu k východu. 
Přes lokalitu vedou optické kabely. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Transformace vymezené části Radlického údolí na plnohodnotnou městskou část a transformace ulice Radlické 
na městskou třídu. Výškové a hmotové navázání na zástavbu ve východní části Radlického údolí a na vilovou 
zástavbu ve svazích. 
Přestavba areálu bývalé továrna Walter Jinonice na obytnou čtvrť včetně pracovních příležitostí a veřejného 
vybavení.  
V platném ÚPnSÚ hl. m. Prahy je areál Walter Jinonice určen pro funkční využití výroba, sklady, distribuce a pro 
nerušící výrobu a služby. Pořizuje se změna ÚPnSÚ hl. m. Prahy č. 1898/07 pro nové funkční využití.  

Urbanistická koncepce 
Vymezené transformační území leží v kompaktním městě. Tradiční urbanizační a kompoziční osou v území je 
ulice Radlická. Návrh funkčního využití i prostorové regulace reaguje na rozdílný charakter území podél ulice 
Radlické a na doznívání Jinonického údolí podél ulice Klikaté.  
Po vybudování Radlické radiály by se ulice Radlická měla stát městskou třídou, která ústí do jižní části Smíchova. 
(transformační území Nádraží Smíchov). Podél severní hrany ulice Radlické se předpokládá kompaktní dostavba, 
podél jižní hrany pak rozvolněná zástavby reagující na strmý svah. Ve vazbě na stanici metra Radlická se 
předpokládá dostavba polyfunkčního komplexu navazujícího na stávající sportovní areály a stanice nové lanovky 
směřující na Dívčí hrady k okraji vysokoškolského areálu. Předpokládá se dostavba školského areálu v ulici 
Výmolova.  
V bývalém areálu Walter Jinonice je navržená nová obytná čtvrť s centrem v jihozápadní části území. Centrum má 
být mimoúrovňově propojené se stanicí metra Jinonická. Veřejné vybavení pro základní školskou vybavenost 
bude agregované v obytném a smíšeném území podle potřeby. 
Na rozdíl od stávajícího ÚPnSÚ nepovede středem území komunikace propojující ulice Radlickou a Peroutkovu. 
Místo ní je po obvodě areálu navrženo dopravní propojení mezi ulicemi Radlická a Klikatá v souběhu se železniční 
tratí. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB 
smíšené - SM  
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
specifická  - S 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP  
výškové pásmo 2 - do 5. NP 
výškové pásmo 3 - do 8. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 25 % 

Doprava 
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vazeb bude pro území nejvýznamnější Radlická radiála s mimoúrovňovou 
křižovatkou Jinonice, která umožní napojení území na nadřazený komunikační systém města. MUK Jinonice 
propojí Radlickou radiálu s ul. Radlickou v lokalitě západně od železniční stanice Jinonice. Na východním okraji 
Radlického údolí u Smíchova je ul. Radlická napojena na západní část Městského okruhu.  
Z hlediska veřejné dopravy jsou širší dopravní vazby vůči městu zajištěny trasou B metra, tramvajovou tratí ve 
východní části Radlického údolí a částečně i železniční tratí Praha - Hostivice. 

Komunikační systém řešeného území 
Základní západovýchodní komunikační osu území tvoří ul. Radlická, která v území plní sběrnou funkci. Stávající 
komunikační systém bude rozšířen o Radlickou radiálu procházející jižně od předmětného území v tunelech, nové 
komunikační propojení podél železniční trati mezi ul. Radlickou a Klikatou. Ostatní komunikace v předmětném 
území budou mít obslužný charakter. 
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna trasou B metra se stanicemi Radlická a Jinonice, tramvajovou 
dopravou ukončenou u stanice metra Radlická a dále autobusovými linkami MHD. Systém veřejné dopravy je do 
výhledu rozšířen o lanovku od stanice metra Radlická na Dívčí hrady 
Železniční doprava 
V území je do výhledu zachována železniční trať Praha - Hostivice se železniční stanicí Praha -Jinonice.  
Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. Konkrétní řešení dopravy v klidu je 
mimo podrobnost ÚPn.  
Cyklistická a pěší doprava 
Rozvoj cyklistické dopravy v předmětné oblasti se předpokládá především ve vazbě na rekreační území Dívčích 
hradů 

Technické vybavení 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Předpokládané rozvoje musí důsledně retenovat a retardovat odtok vod na pozemcích investorů a to i pro n - leté 
odtoky přívalových vod z území.   

Příroda a krajina 
ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Součástí navrhované zástavby musí být i zeleň, která minimalizuje dopady znečišťujících polutantů v ovzduší z 
provozu na pozemních komunikacích na obytné funkce. Pro vytápění je vhodné použít systémy centrálního 
zásobování teplem, nebo nízkoemisní způsoby vytápění. 
Hluk 
Na základě hlukových studií musí být navržena protihluková opatření, která prokáží splnění hygienických limitů. 
Odpady 
V areálu bývalého závodu je nutné sanovat staré ekologické zátěže,  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
207/DM - Lanovka Radlická - Dívčí hrady 
218/DK - Komunikační propojení Klikatá - Radlická 
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T/21  ZLIČÍN 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 17, k. ú. Zličín, Třebonice  
Lokalita je vymezena na západě hranicí stávající obytné zástavby Zličína, trasou Silničního okruhu kolem Prahy, 
na východě hranicí k.ú. Zličín a následně železniční tratí a na ní navazující vlečkou k depu metra Zličín. Dále 
parkem u stanice metra Zličín a ulicí Na Radosti až k bývalým průmyslovým areálům. Lokalita zahrnuje 
brownfields, transformační a devastovaná území D8, B15, B16 a T10 vymezená v ÚAP. 
Plocha celého území je přibližně 151 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Území se nachází na západním okraji kompaktního města, v těsné blízkosti obytné zástavby a hodnotných 
přírodních a krajinných prvků. Severní část území je převážně nezastavěná zemědělská krajina s bývalým 
zemědělským areálem a čističkou dešťových vod. Jihovýchodní část lokality je v současné době využívána 
zejména pro průmyslovou výrobu a skladování. Původní jednotné využití se změnilo na druhotný pronájem 
drobným firmám nebo se blíží brownfields. 
V jihozápadní části se nachází areál Siemens a bývalá zahrádková osada, dnes transformující se na rodinné 
bydlení. 

Dopravní infrastruktura  
Základní komunikačního skeletu ve spádovém území tvoří ul. Na Radosti a Hrozenkovská, na které je obslužný 
komunikační systém území napojen. Východní okraj území tvoří železniční trať Praha -Hostivice se železniční 
stanicí Praha Zličín. Na žst. Praha Zličín je napojena železniční vlečka k areálu SIEMENS a na ni navazující kolej 
depa Zličín. 

Technická infrastruktura 
V území je jsou vybudovány distribuční sítě pro potřeby stávající zástavby. Je rozvedena vodovodní síť, 
průmyslové areály mají pravděpodobně vlastní areálové rozvody vody. 
Část území má vybudovanou oddílnou stokovou síť.  
Z hlediska vodních toků se jedná stabilizovanou lokalitu v povodí Zličínského a Litovicko - Šáreckého potoka. 
Území je citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch. 

Příroda a krajina 
Území s podílem různorodé stávající zeleně spíše průměrné až podprůměrné kvality. 
V území nejsou žádné stávající prvky ÚSES s výjimkou Velkého rybníka. 

Životní prostředí 
Území je zatíženo nadlimitním hlukem kolem dominantních komunikací v území - Silniční okruh, Na radosti, 
Hrozenkovská a Strojírenská. Železniční trať a zastávka Praha - Řepy nemají, vzhledem ke své poloze, relevantní 
vliv na hlukovou situaci ve svém okolí. 
V centrální části řešeného území jsou rozptylové poměry relativně dobré, v okolí Silničního okruhu dochází k 
překračování limitních koncentrací škodlivin v ovzduší. 
V průmyslových areálech lze očekávat staré ekologické zátěže. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Zázemí pro centrální část Zličína. Potenciál pro rozvoj a obohacení funkční struktury Zličína, který se dnes rozvíjí 
zejména v oblasti obytné zástavby. Relativně dobré obsloužení hromadnou dopravou, kontakt s volnou krajinnou. 

LIMITY ÚZEMÍ 
Ochranné pásmo dráhy - železniční trať Praha Smíchov - Hostivice. 
Vedení VTL plynu (několik větví) a jejich bezpečnostní pásma ve smyslu zákona 458/2000 Sb. 
Dešťová usazovací nádrž Karlovarská spojka. 
 
 
 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Záměrem je zejména snížení zátěže v území změnou produkčních funkcí na smíšené a obytné, a zároveň 
podpořit městotvorné funkce a vybavenost Zličína. 
V jižní části je cílem vytvořit přechodovou strukturu mezi výrobními halami Siemens a okolní drobnou zástavbou, 
respektive výraznou krajinnou enklávou na jižní hranici. Obytná zástavba se ve větší míře nepředpokládá, 
vhledem k rozsahu území ji však nelze vyloučit.  

Urbanistická koncepce 
Celkový charakter území je smíšený s důrazem na drobnou nerušící výrobu v jižní části, v severní části smíšený s 
převahou rezidenční funkce s veřejnou vybaveností. 
Nejvýraznější odchýlení od předchozího územního plánu je ve střední části lokality, kde je předpokládán rozvoj 
obytné zástavby s výrazným poměrem vybavenosti. 
Střední část lokality by měla poskytnout nové plochy pro rozšíření městotvorných funkcí centra Zličína, včetně 
rezerv pro základní a mateřskou školu. Zelený pás spojující centrum s vodní nádrží je oproti předchozí koncepci 
posílen.  
V severní části převažuje obytná funkce, a je doplněna přírodním a rekreačním zázemím místního významu. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS 
veřejné vybavení - VV 
obytné - OB   
smíšené - SM  
produkce - PR  
dopravní - DP 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZN 
rekreace přírodní - RP 

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V 
kompaktní - K 
specifická - S 
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP  
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
Podíl zeleně 
v rozmezí 15 - 30 %  

Dopravní infrastruktura  
Širší dopravní vztahy 
Z hlediska širších dopravních vztahů je v území nejvýznamnější ul. Na Radosti, na kterou u Motola navazuje ul. 
Plzeňská, Ul. Strojírenská ve vazbě na ul. Žalanského umožňuje propojení Zličína a Řep. Ul. Na Radosti je v 
návrhu propojena s Pražským okruhem u Třebonic.  
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační kostru území tvoří ul. Na Radosti, Strojírenská a Hrozenkovská (vně předmětného území). 
Veřejné komunikace v řešeném území bude převážně obslužného charakteru. 
Městská hromadná doprava 
Plošná obsluha území bude zajištěna převážně autobusovými linkami, část území bude v docházkové vzdálenosti 
konečné zastávky tramvajových linek. 
Železniční doprava 
K lepší obsluze území přispěje kromě MHD též železniční doprava po trati Praha - Hostivice se železniční stanicí 
Praha Zličín. Do stanice zaústěná vlečka k areálu SIEMENS a depu Zličín bude zachována. 
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Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými normami a předpisy. 
Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá se zlepšováním podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy, místní cyklotrasy budou propojeny s 
celoměstskou cyklistickou trasou vedenou od Bílé hory přes Zličín a Sobín do regionu.  

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury dobudovány dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Navrhovaným rozvojem dojde k výraznému navýšení odtoku dešťových vod při přívalových srážkách. Místní 
drobné vodní toky jsou nekapacitní. Území (zejména jeho západní část) je citlivé na zvyšování podílu zpevněných 
ploch je třeba navrhnout opatření nestavebního charakteru. Spolu s rozvojem Sobína je potřebné prověření 
potřebnosti poldru Zličín na základě vodohospodářské studie. 
 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Územním plánem navržený park, při západním okraji rozvojového území, bude respektován. Tento park bude i 
nadále součástí celoměstského sytému zeleně. Hodnotnější porosty zeleně by měly být citlivě začleněny do 
navrhované zástavby. 
ÚSES 
Je navrženo doplnění systému formou interakčního prvku ve vazbě na Velký rybník, odtok z této vodní plochy a 
pás podél Pražského okruhu. 

Životní prostředí 
Ovzduší  
Navrhovanou zástavbu je nutné doplnit doprovodnou zelení a vybudovat ochrannou a izolační zeleň podél 
frekventovaných komunikací, které sníží dopady znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Pro vytápění je vhodné 
využívat centrální dodávky tepla. 
Hluk  
Kolem zatížených komunikací je v případě navrhované zástavby realizovat protihluková opatření, která zabezpečí 
splnění hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor staveb. 
Odpady 
Na základě průzkumů znečištění, je nutné navrhnout sanační práce starých ekologických zátěží. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
52/DK - Zličín - obvodová komunikace na západním okraji Zličína 
99/DK - Zličín - přeložka úseku ulice Na Radosti 
218/VS - Zličín - základní škola, Zličín - západ 
219/VS - Zličín - mateřská škola, Zličín - západ 
223/VS - Zličín - mateřská škola - Sobín 
4/TT - Zličín - zásobování teplem - oblast JZM 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky              
Pokud bude vodohospodářskou studií prokázána potřebnost poldru Zličín, bude tento podmínkou plánovaného 
rozvoje v dotčených částech. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie na centrální a jihovýchodní část rozvojové lokality. 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/22  STRAHOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Břevnov 
Území je součástí "Břevnovské" náhorní planiny navazující na západní opevnění Pražské památkové rezervace. 
Ze západu je vymezeno ulicí Běžeckou, ze severu terénní hranou svahu nad Bělohorskou ulicí a z jihu 
pokračujícími hradbami a hranou Smíchovských svahů. 
Plocha celého území je přibližně 47 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Chátrající a problematicky využívané středisko vrcholového sportu a souvisejících ploch, kterým dominuje 
chátrající a nevhodně využívaný bývalý sletový Masarykův stadion s morálně a fyzicky zastaralým areálem 
vysokoškolských kolejí.  
V Zásadách územního rozvoje je lokalita zařazena do Specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu 
pod označením SO/3.  
V Územně analytických podkladech je zařazena mezi brownfields B 24. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační skelet území vytváří ul. Vaníčkova napojená v Břevnově na ulici Bělohorskou, dále ul. 
Atletická, a další komunikace pro obsluhu stávající zástavby a převážně sportovních areálů. Veřejnou dopravu 
území zajišťují autobusové linky MHD. 

Technická infrastruktura 
V území je vybudována jednotná stoková síť a vodovodní síť. 
V území jsou vybudovány v omezené míře distribuční sítě technické infrastruktury pro stávající objekty. 
Území se nachází v povodí Motolského potoka a Brusnice. 
Přes lokalitu vedou optické kabely. 

Příroda a krajina 
Významné plochy zeleně se nacházejí těsně při hranici rozvojového území. Zeleň ve vlastním území je převážně 
průměrné kvality. 
Území nezahrnuje žádný prvek ÚSES, těsně s ním sousedí regionální biokoridor R/31 ve smíchovských svazích a 
regionální biocentrum R/26 Petřín. 

Životní prostředí 
Dobře provětrávané území, kde nedochází k překračování limitů pro kvalitu ovzduší, pouze koncentrace 
polétavého prachu PM10 dosahují hranic limitu. Významnějším zdrojem znečištění ovzduší je výdech 
Strahovského tunelu, vlastní území však prakticky neovlivňuje. 
Nadlimitní hodnoty hluku podél komunikace Vaníčkova. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Atraktivní náhorní poloha v přímém kontaktu s historickým jádrem města, s kvalitním životním prostředím a s 
možností každodenní rekreace.  
Určitým negativem je problematická dopravní obsluha veřejnou městskou dopravou.   

LIMITY ÚZEMÍ 
Přes území jsou vedeny nadřazené vodovodní řady DN 300 a DN 600, které je nutno respektovat i s jejich 
ochrannými pásmy dle zákonu 274ú2001 Sb. 
Památková ochrana Masarykova stadionu. 
Součást území se zákazem výškových staveb. 
Leží v ochranném pásmu Památkové rezervace hl. m. Praha. 
Těsné sousedství Evropsky významné lokality Natura 2000 a přírodní památky Petřínské skalky. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. Lokalita leží v kruhovém ochranném pásmu vysílacích zařízení. 
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NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Funkční a prostorová transformace území s chátrajícími stavbami problematicky využívanými plochami v atraktivní 
části města na živou, městskou lokalitu se sportovními a parkovými plochami. 

Urbanistická koncepce 
Koncepce rozvoje je výrazně ovlivněna nutným zachováním památkově chráněného Masarykova stadionu, jehož 
základní hmota musí být zachována. Rozsah zastavěných ploch s dnešními vysokoškolskými kolejemi je 
zredukován ve prospěch parkové plochy, která vytváří zelený pás podél památkově chráněného opevnění. Na 
tréninkových plochách a Rošického stadionu se předpokládá kvalitativní transformace. Obytná, volná struktura 
nové zástavby je možná ve vazbě na zástavbu Břevnova a na ploše severně od Masarykova stadionu. Navrženo 
je pokračování parkového pásu "Ladronka" východním směrem, které má symbolizovat pokračování historické osy 
Bílá hora - Hradčany. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
rekreace sportovní, lázně - RS  
obytné - OB  
smíšené - SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň parková - ZP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná - V  
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
Podíl zeleně 
30 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Nejvýznamnější komunikací zůstane do výhledu ulice Vaníčkova, která umožní ve vazbě na ulici Bělohorskou 
dopravní vztahy na území Břevnova, kde je možné u Malovanky napojení na celoměstský komunikační systém - 
Městský okruh a ve výhledu též Břevnovskou radiálu. Jižním směrem do oblasti Smíchova a Košíř bude možné 
využívat stávající komunikační systém, který nedozná do výhledu zásadních změn. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní komunikační osou zůstane ulice Vaníčkova, na kterou budou napojeny další komunikace pro obsluhu 
území. Dopravní obsluha nové zástavby u Břevnova bude založena s využitím nových úseků komunikací 
napojených na stávající komunikační skelet této části města.   
Městská hromadná doprava 
Veřejnou dopravu území budou zajišťovat autobusové linky MHD.  
Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu pro obsluhu nové zástavby navazující na stávající zástavbu Břevnova budou řešeny v 
souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Pro náročnější funkce v území, které by vyvolaly zvýšenou 
návštěvnost, budou nároky na dopravu v klidu v území řešeny v přiměřeném rozsahu. 
Cyklistická a pěší doprava 
Specifický charakter území umožňuje výraznější uplatnění cyklistické a pěší dopravy. Pro další rozvoj cyklistické 
dopravy budou v území vytvořeny příznivé podmínky, lokální cyklotrasy budou řešeny ve vazbě na cyklotrasy 
celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
 
 

Vodní toky 
V případě navýšení zpevněných ploch a tím i odtoku velkých vod z povodí je tyto vody nezbytné před napojením 
na systémy dešťových kanalizací retenovat. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
Navrhnout místní systém zeleně, který by měl vazby na celoměstský systém zeleně, který se nachází v těsném 
sousedství rozvojové oblasti.  
ÚSES 
V území není navrhován žádný prvek ÚSES. 

Životní prostředí 
Hluk 
Hlukové zatížení komunikace Vaníčkova bude limitující pro případné umístění citlivých funkcí v bezprostředním 
okolí. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 

VARIANTA 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Nové využití památkově chráněného Masarykova stadionu a území dnešních vysokoškolských kolejí pro bydlení a 
parkovou plochu. Rozvoj ploch pro sportovní rekreaci na místě Rošického stadionu a tréninkových ploch, rozvoj 
bydlení a parkových ploch ve vazbě na zástavbu Břevnova. 

Urbanistická koncepce 
Koncepce rozvoje je výrazně ovlivněna nutným zachováním památkově chráněného Masarykova stadionu, který 
je určen k funkční transformaci. K funkční a prostorové transformaci je určena část území dnešních 
vysokoškolských kolejí pro bydlení a parkovou plochu.   
K rehabilitaci jsou určené stávající sportovní plochy (Rošického stadion a tréninková hřiště) na západ od sletového 
stadionu.  
Rozvoj je možný ve vazbě na zástavbu Břevnova a na ploše severně od stadionu TGM.  
Navrženo je pokračování parkového pásu "Ladronka" východním směrem. 

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
rekreace sportovní, lázně - RS   
obytné - OB 
smíšené - SM 
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň parková - ZP  

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
volná -V  
Výška zástavby 
výškové pásmo 1 - do 3. NP 
výškové pásmo 2 - do 5. NP  
Podíl zeleně 
30 %  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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T/23  HOLEŠOVICE - BUBNY - ZÁTORY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 7, k. ú. Holešovice 
Území je vymezeno ze západu ulicí Bubenská a železničními tratěmi Praha - Kladno a Praha - Děčín, z východu 
ulicí Argentinská, z jihu Nábřežím kpt. Jaroše a Bubenským nábřežím a ze severu železniční tratí při nádraží 
Holešovice. 
Plocha celého území je přibližně 67 ha. 

SOUČASNÝ STAV 

Urbanismus a širší vztahy 
Převážnou část tvoří plochy železnice převážně neužívané či nevhodně užívané, oddělující dvě centrální čtvrti - 
Letnou a vlastní Holešovický meandr. Menší, severní části lokality dominuje Holešovické nádraží s návazným 
terminálem městské hromadné dopravy, zbývající plochy Zátor pokrývají torza blokové zástavby a solitéry škol. 
Lokalita je obsloužena kapacitními prostředky MHD - metro, tramvaj a železnice připravovaná k modernizaci.  
Podstatné vazby zde jsou na sever na Pelc - Tyrolku, do oblasti Tróje a na jih k PPR a západně na Výstaviště a 
Stromovku. 
V Zásadách územního rozvoje je zařazena do transformačních oblastí pod označením  T/8. V Územně 
analytických podkladech je zařazena mezi brownfields B 19. 

Dopravní infrastruktura 
Základní komunikační skelet území tvoří ul. Argentinská, Bubenská, přilehlý úsek Bubenského nábřeží na jižní 
hranici území, dále ulice Veletržní, U výstaviště, Partyzánská a Vrbenského. Plošná obsluha území veřejnou 
dopravou je zajišťována trasou C metra se stanicemi Vltavská a Nádraží Holešovice, tramvajovými linkami na 
Bubenském nábřeží s přestupní vazbou na stanici metra Vltavská, na severu tramvajovými linkami v ulice 
Plynární, Partyzánské a U výstaviště s přestupní vazbou ke stanici metra Nádraží Holešovice. V území je 
významná železniční doprava, která je zde zastoupena tratěmi Praha - Kralupy nad Vltavou, Praha - Hostivice - 
Kladno se zastávkami Praha Bubny, v případě trati do Kralup ještě zastávkou Praha Holešovice a železniční 
stanicí Praha Holešovice.  
U železniční stanice Praha Holešovice a stejnojmenné stanice metra je situováno autobusové nádraží pro vnější 
autobusovou dopravu a záchytné parkoviště systému P+R. 

Technická infrastruktura 
V severní části území je rozvedena vodovodní síť, v ostatní části není vodovodní síť vybudována. 
V severní části území je vybudována jednotná kanalizace. Ostatní území kanalizaci nemá. 
V území jsou vybudovány v omezené míře distribuční sítě pro stávající objekty. 
Území se nachází částečně v záplavovém území Vltavy. V území byla vybudována protipovodňová opatření 
zajišťovaná městem. V území se nacházejí tyto kategorie záplavových území: neprůtočné, určené k ochraně 
zajišťované městem, určené k ochraně zajišťované individuálně.   
Přes lokalitu vedou optické kabely, potrubní pošta. 

Příroda a krajina 
Pro toto území a jeho bezprostřední okolí je charakteristický vysoký deficit zeleně.  
V území není žádný funkční prvek ÚSES. Podle Zásad územního rozvoje zde má procházet nadregionální 
biokoridor N/5. 

Životní prostředí 
Území je špatně provětrávané, s častým výskytem teplotních inversních situací. V  souvislosti s intenzivní 
automobilovou dopravou dochází k výraznému překračování hygienických limitů koncentrací NO2 a PM10  v širší 
oblasti předmostí Hlávkova mostu a mostu Barikádníků, na zbývajícím území dosahují tyto koncentrace hranice 
limitu. 
Zdrojem nadlimitních hlukových imisí je automobilová doprava na enormně vytíženém dopravním skeletu 
Bubenská, Argentinská, Za viaduktem a Vrbenského a doprava železniční, tj. železniční trati Praha - Kladno a 
Praha - Kralupy. 
Odpady 
Staré zátěže na území celého železničního areálu, resp. plochy kontaminované nebezpečnými látkami. 

HODNOTY ÚZEMÍ 
Kladem je poloha v centru města, dobrá obsluha MHD, relativní blízkost celoměstsky významných ploch rekreace, 
jako je Královská obora, Výstaviště Holešovice a oblast Tróje s areály ZOO, PBZ a Trojského zámku. Negativem 
je zhoršená kvalita ovzduší; nadlimitní hlukové zatížení a zatížení tranzitní automobilovou dopravou a nedostatek 
ploch zeleně pro každodenní rekreaci. 

LIMITY ÚZEMÍ 
V území se nachází rozvodna 110/22 kV Holešovice, do které vedou v tunelech kabely 110 kV a v zemi kabely 22 
kV. 
Přes území vedou páteřní radioreléové trasy. 
Teplárna Holešovice, parní rozvody soustavy CZT Holešovice v severní části území, navrhovaný tepelný napáječ 
Libeň - Holešovice 2xDN 500. 

NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Cílem je založit novou čtvrť, určenou pro rozvoj funkcí typických pro celoměstské centrum, která propojí dosud 
oddělené čtvrtě - Letnou a Holešovice.  
Oproti stávajícímu územnímu plánu není podrobněji členěno funkční využití území vzhledem k neujasněné 
koncepci majoritního vlastníka pozemků, především co se týče umístění ploch pro vysoké školy (VV). Upřesněn je 
průběh "nové Bubenské" ulice a vymezena centrální parková plocha. Upřesněno je dopravní řešení. 

Urbanistická koncepce 
Navržená kompozice předpokládá propojení stávajících, kompaktně zastavěných částí Holešovic - tj. Letné a 
Holešovického meandru, nově založenou "čtvrtí", tvořenou především zástavbou po obvodě lokality a centrálním 
parkem uvnitř. Lokalita je v podstatě tvořena dvěma celky, severním s těžištěm při železniční stanici Holešovice s 
navazující novou zástavbou a jižním s těžištěm při stanici metra Vltavská a s budoucí novou železniční zastávkou 
Bubny.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné 
smíšené -  SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné   
zeleň nelesní - ZN 
zeleň parková - ZP   

Prostorová a plošná regulace 
Struktura 
kompaktní - K 
volná - V 
Výška zástavby 
výškové pásmo 3 - do 8. NP 
výškové pásmo 4 - do 14. NP 
Podíl zeleně 
25 % 

Dopravní infrastruktura 
Širší dopravní vztahy 
Základní komunikační skelet území plnící v území sběrnou funkci bude prostřednictvím mostu Barikádníků a 
nového mostu mezi Trójou a ulicí Partyzánskou napojen na severní část Městského okruhu na levém vltavském 
břehu u Pelc Tyrolky, na jihu ve vztahu k historickému centru bude nejvýznamnější i v budoucnu Hlávkův most, 
který je součástí tzv. severojižní magistrály. Na úseku veřejné dopravy bude největší roli z hlediska širších 
dopravních vztahů plnit trasa C metra, dále železniční tratě, které jsou významné rovněž z hlediska vazeb do 
regionu. 
Komunikační systém řešeného území 
Základní kostru komunikací v území bude plnit ulice Bubenská, která v budoucnu bude řešena zčásti v tunelu, 
ulice Argentinská, doplněná o novou paralelní severojižní komunikaci v rozvojových plochách. Ulice Partyzánská 
bude napojena na nový most přes Vltavu s vazbou na Městský okruh. Další nové komunikace v rozvojových 
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plochách budou mít obslužný charakter s kvalitním parterem umožňujícím výrazné uplatnění pěšího a 
cyklistického provozu.  
Městská hromadná doprava 
Obsluha území veřejnou dopravou se zkvalitní především v oblasti tramvajové dopravy, kdy se předpokládá 
doplnění tramvajové sítě o nové úseky v západním úseku ulice Bubenské ve vazbě na novou severojižní 
tramvajovou trať rozvojovým územím Buben. Nový most přes Vltavu je určen rovněž pro tramvajový provoz. 
Úpravy tramvajové sítě jsou navrženy též u stanice metra Nádraží Holešovice. 
Železniční doprava 
Železniční doprava bude v území v budoucnu plnit významnou roli, bude zastoupena modernizovanou 
dvoukolejnou tratí Praha - Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně, dále dvoukolejnou železniční tratí Praha -Kralupy 
nad Vltavou. V území budou železniční zastávky Praha Bubny, Praha Výstaviště a železniční stanice Praha 
Holešovice, do které bude napojena vlečka do přístavu Holešovice. 
Doprava v klidu 
Nároky na parkování budou řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy, v případě kapacitních komerčně 
obchodních funkcí jsou možné výjimky, kdy bude zohledněna výhodná obsluha území systémy veřejné dopravy. 
Vnější autobusová doprava 
U stanice metra Nádraží Holešovice bude zachováno autobusové nádraží pro vnější autobusovou dopravu pro 
spoje směřující od severu, které je možné integrovat do nové zástavby. 
Cyklistická a pěší doprava 
S ohledem na polohu území ve městě bude kladen důraz na vytvoření kvalitních podmínek pro cyklistickou a pěší 
dopravu v území ve vazbě na cyklistické trasy celoměstského významu. 

Technická infrastruktura 
V lokalitě budou sítě technické infrastruktury přizpůsobeny požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití 
území. 
Odvodnění 
V území je nutno vybudovat stokovou síť a napojit ji na celoměstský systém odvodnění a provést přeložku 
sběrače B.  
Vodní toky 
Pro plánovaný objekt umístěný mezi tratí a Vltavou je nezbytné vybudovat protipovodňové opatření zajišťované 
individuálně.  V opačném případě nebude možné objekt realizovat. 

Příroda a krajina 
Zeleň 
V území dle územního plánu by měl vzniknout významný centrální park o rozloze více jak 6 ha. Ve směru východ 
západ je nutné vytvořit zeleň liniového charakteru s vazbou na Stromovku. Tato linie a centrální park budou 
součástí celoměstského systému zeleně.  
ÚSES 
Navržená parková plocha bude součástí nadregionálního biokoridoru N/5. 

Životní prostředí 
Ovzduší 
Doprava vyvolaná transformací území by měla být minimalizována s ohledem na velmi dobrou dostupnost MHD, S 
ohledem na imisní zatížení lokality je třeba u nové výstavby využívat nízkoemisní způsoby vytápění, nebo systémy 
centrálního vytápění a ve větší míře uplatnit zeleň. 
Hluk 
Možnosti uplatnění citlivých funkcí budou podmíněny splněním hygienických limitů. Omezení hlukové zátěže lze 
dosáhnout navržením bariérových objektů, překrytím úseku Bubenské, rozdělením dopravní zátěže Argentinské 
do dvou paralelních komunikací, překrytím železniční trati, atd. 
Odpady 
Transformace území je podmíněna odstraněním starých zátěží. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
10/TK - přeložka kmenové stoky B 
9/TT - Praha 7 - napojení zdroje EHOL na PTS (Pražskou teplárenskou soustavu) 
69/DK - Ulice Bubenská 
8/DM - Druhý vestibul stanice metra Vltavská 
204/DT - Tramvajová trať Vltavská - Bubny - Nádraží Holešovice (Plynární) 
205/DT -Tramvajová trať Za viaduktem - Holešovická tržnice - Komunardů 
206/DT - Tramvajová trať Dělnická 

6/DZ -  Modernizace tratě Praha Bubny - Praha - Ruzyně 
202/DZ - Nová železniční zastávka Bubny 
202 DT/ - Tramvajová trať - Nový Trojský most - Nádraží Holešovice (Plynární) 
203/DT - Tramvajová trať - Nádraží Holešovice - Na Zátorách - U Výstaviště 
všechny prvky ÚSES v území 

Podmínky  
Podmínkou je vybudovat stokovou síť a napojit ji na celoměstský systém odvodnění a provést přeložku sběrače 
B.; další sítě technické infrastruktury přizpůsobit požadavkům vyplývajících z nového funkčního využití území. 
Dokončení přestavby a výstavbu dopravní infrastruktury v oblasti silniční a železniční dopravy, vč. vybudování 
nové železniční stanice. Realizace protipovodňových opatření (zajišťovaná individuálně). 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 

VARIANTA 

NÁVRH  

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Území smíšené, určené pro rozvoj funkcí typických pro celoměstské centrum, propojující stávající čtvrtě.  
Oproti stávajícímu územnímu plánu není podrobněji členěno funkční využití území vzhledem k neujasněné 
koncepci majoritního vlastníka pozemků, především co se týče umístění ploch pro vysoké školy (VV). Upřesněn je 
průběh "nové Bubenské" ulice a vymezena centrální parková plocha. 

Urbanistická koncepce 
Navržená kompozice předpokládá propojení stávajících, kompaktně zastavěných částí Holešovic - tj. Letné a 
Holešovického meandru, nově založenou "čtvrtí", tvořenou z podstatné části zástavbou po obvodě lokality a 
centrálním parkem uvnitř. Lokalita je v podstatě tvořena dvěma celky, severním, s těžištěm při nádraží Holešovice 
s navazující novou zástavbou a jižním s těžištěm při stanici metra Vltavská a s budoucí novou železniční 
zastávkou Bubny.  
V lokalitě je vymezeno území pro veřejné vybavení, umožňující výstavbu vysokoškolského areálu - kampusu pro 
potřeby Univerzity Karlovy.  

Funkční využití 
Plochy zastavitelné  
veřejné vybavení - VV 
smíšené -  SM  
dopravní - komunikace - DK 
Plochy nezastavitelné 
zeleň nelesní - ZM 
zeleň parková - ZP   

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
viz. základní varianta 
2/ZV/7 - Praha 7 - vysokoškolský areál Bubny 

Podmínky 
Podmínkou je vybudování dopravní a technické infrastruktury. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Je požadováno zpracování územní studie. 
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4.6 Významné územní rezervy 

U/1 Vinoř - zámecký golf 
U/2 Východní město - Dubeč 
U/3 Východní město - Dolní Měcholupy 
U/4 Sport Olšanský rybník 
U/5 Zbraslav - rekreační areál 
U/6 Slivenec - severozápad 
U/7 Barrandov - filmové ateliery 
U/8 Dívčí hrady - jih 
U/9 Motol - Třešňovka 
U/10 Vysočanská radiála 
U/11 Tunel Holešovičky 
U/12 Tramvajové propojení Podbaba - Bohnice 
U/13 Kolejové propojení Praha - Brandýs n. L. 
U/14 Tramvajová trať Hostivař - Štěrboholy 
U/15 Tramvajová trať Modřany - Komořany 
U/16 Výtoňský most 
U/17 Propojení Evropská - Na Petřinách 
U/18 Západní obchvat Dejvic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/1  VINOŘ - ZÁMECKÝ GOLF 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Vinoř, k. ú. Vinoř 
Území obklopuje zvláště chráněné území přírodní rezervace Vinořský park a je zhruba vymezeno zastavěným 
územím Vinoře, hranicí hl. m. Prahy, ulicí K Radonicům a hranicí s MČ Satalice.  
Plocha celého území je přibližně 104 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Neurbanizovaná zemědělská příměstská krajina. Území je součástí regionálního biocentra R1/12 a je součástí 
celoměstského systému zeleně.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro rekreaci přírodní RP, pro výstavbu golfového areálu. Menší podíl území je věnován přeměně 
na zeleň nelesní - luční porosty. Předpokládaná struktura zástavby je specifická, minimální podíl zeleně v rozmezí 
90 - 95 %. Předpokládané výškové pásmo zástavby je 0 - bez zástavby, neboť zázemí golfového areálu bude 
umístěno v přilehlém zastavitelném území. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je vyčerpání rozvoje v širší oblasti lokality, konkrétně v k. ú. Vinoř "Na dlouhých", severně od 
komunikace Mladoboleslavská, které je v územním plánu navrženo pro funkci RP. 
 
 
 
 
 
 

U/2  VÝCHODNÍ MĚSTO - DUBEČ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Dubeč, k. ú. Dubeč 
Území je zhruba vymezeno Štěrboholskou spojkou, Pražským okruhem a současnou existující zástavbou Dubče.  
Plocha celého území je přibližně 61 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Převážně neurbanizovaná zemědělská příměstská krajina. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro potřeby vysokoškolského areálu. Menší podíl území věnován bydlení a smíšené funkci. 
Předpokládaný minimální podíl zeleně v rozmezí 15 - 25 %. Předpokládaná výška zástavby do 5. NP. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje vysokoškolského areálu je ověření jeho potřebnosti a reálnosti záměru v dané lokalitě. 
Rozvoj je možný až po vyřešení dopravní a technické infrastruktury, zprovoznění východní části Městského 
okruhu v úseku Pelc Tyrolka - Balabenka - Rybníčky, Pražského okruhu v úseku Běchovice - D1 a zprovoznění 
tramvajové trati pro obsluhu území z ulice Černokostelecké. 
Území bude zásobováno vodou ze zásobního pásma vodojemu Uhříněves, do kterého je voda distribuována z 
vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v současné době vyčerpána a další napojení větší zástavby 
bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem Kozinec vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi 
vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a obnovou vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. 
Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu Kozinec. Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného 
vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 
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U/3  VÝCHODNÍ MĚSTO - DOLNÍ MĚCHOLUPY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Dolní Měcholupy a Dubeč, k. ú. Dolní Měcholupy a Dubeč 
Území je zhruba vymezeno ze severu Hostavickým potokem, z východu současnou existující zástavbou Dubče, z 
jihu ulicí K Dubečku a ze západu stávající zástavbou Dolních Měcholup.  
Plocha celého území je přibližně 77 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Převážně neurbanizovaná příměstská zemědělská krajina s dílčími plochami zahrad. 
Do území zasahuje stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro výstavbu autonomního obytného celku s příslušným veřejným vybavením. Předpokládaný 
minimální podíl zeleně v rozmezí 10 - 25 %. Předpokládaná výška zástavby do 3. NP. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je vyřešení dopravní obsluhy a technické infrastruktury, zprovoznění východního obchvatu 
Dolních Měcholup včetně navazujícího komunikačního propojení západním směrem s napojením na Městský 
okruh u Rybníčků. Před výstavbou v území musí být zprovozněna tramvajová trať od Štěrbohol do Hostivaře i 
tramvajová trať z ulice Černokostelecké v prodloužení do rozvojových území u Štěrbohol.  
Území bude zásobováno vodou ze zásobního pásma vodojemu Uhříněves, do kterého je voda distribuována z 
vodojemu Kozinec. Kapacita vodojemu Kozinec je v současné době vyčerpána a další napojení větší zástavby 
bude možné až po realizaci posílení nátoku na vodojem Kozinec vybudováním (zdvojením) řadu DN 1200 mezi 
vodojemem Chodová - manipulační komora Košík a obnovou vodovodního řadu DN 1200 do Kyjského uzlu. 
Stejně nutné bude provedení vnitřních úprav vodojemu Kozinec. Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného 
vodovodního přivaděče DN 1000 a DN 800 z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy. 

U/4  SPORT OLŠANSKÝ RYBNÍK 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha Kunratice, k. ú. Kunratice 
Území se nachází mezi Olšanským rybníkem a zahrádkářskou kolonií Nad Rybníčky, jižně od bezejmenného 
přítoku do rybníku Šeberák. 
Plocha celého území je přibližně 6 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Dnes je území využíváno pro zemědělskou produkci v územním plánu jako orná půda. 

NÁVRH 
Územní rezerva pro sportovní areál, protože z centra Kunratic bude sportovní plocha vymístěna. Výškové pásmo 
1 - do 3. NP, podíl zeleně 25 - 30 %, struktura S - specifická. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je vyřešení dopravní obsluhy a technické infrastruktury. 
Území je citlivé na podíl zpevněných ploch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/5  ZBRASLAV - REKREAČNÍ AREÁL 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Zbraslav, k. ú. Zbraslav 
Území je vymezené hranicemi stanoveného dobývacího prostoru ložiska štěrkopísků na pravém břehu Berounky. 
Plocha územní rezervy je přibližně 45 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Území na soutoku Vltavy a Berounky v široké údolní nivě dosud zemědělsky využívané.   
Území je a na dalších místech bude po dostavbě silničního okruhu nadlimitně zatíženo hlukem. 

NÁVRH 
Územní rezerva pro rozšíření rekreačního areálu o vodní plochu na místě stávajícího ložiska štěrkopísku.  

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je vytěžení ložiska štěrkopísku. (5. etapa těžby v ložisku Zbraslav IV). 
 
 
 
 
 

U/6   SLIVENEC - SEVEROZÁPAD 
Je řešeno v rámci R/16 
 
 

U/7  BARRANDOV - FILMOVÉ ATELIÉRY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, Praha Velká Chuchle, k. ú. Hlubočepy, Malá Chuchle 
Území je vymezeno na severu ulicí K Barrandovu, na východě okrajem areálu filmových atelierů a na jihozápadě 
pomyslnou čárou sledující terénní zlom. 
Plocha celého území je přibližně 12 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Území převážně využívané pro potřeby filmových atelierů. 

NÁVRH 
Územní rezerva pro blíže nespecifikovanou kulturně vzdělávací funkci. 
Předpokládaná struktura, výška zástavby a minimální podíl zeleně bude odvozen od podrobnějšího konkrétního 
ověření. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je vyřešení dopravní infrastruktury. 
 
 
 

U/8  DÍVČÍ HRADY - JIH 
Je řešeno v rámci R/18 
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U/9  MOTOL - TŘEŠŇOVKA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Motol 
Území je vymezeno rozlohou stávajícího zanedbaného sadu západně od ulice Kukulovy a jižně od budoucí trasy 
Břevnovské radiály. 
Plocha celého území je přibližně 9 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
Převážně zanedbaný ovocný sad, který protíná cesta k bývalé skládce Motol. 

NÁVRH 
Územní rezerva pro potřeby vysokoškolského areálu, konkrétně pro lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, ve vazbě 
na Fakultní nemocnici Motol. 
Předpokládaný minimální podíl zeleně v rozmezí 15 - 25 %. Předpokládaná výška zástavby do 5.NP. 

PODMÍNKY 
Podmínkou rozvoje je ověření potřeb lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vyřešení dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/10  VYSOČANSKÁ RADIÁLA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, 9, 14, k. ú. Libeň, Prosek, Vysočany, Hloubětín 
Jako územní rezerva jsou vymezeny 4 plochy pro nadzemí části Vysočanské radiály (křižovatky) 
Plocha celého území je přibližně 26 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je část území využitá stávající zástavbou, část území je nezastavitelná. V území je vyhlášena 
stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. 

NÁVRH 
Územní rezerva pro západní úsek Vysočanské radiály, který ve výhledu propojí Městský okruh v oblasti Balabenky 
s ulicí Kbelskou a již realizovanou východní částí Vysočanské radiály. Větší část budoucí trasy radiály je vedena v 
tunelech. Komunikační síť území bude na západní část Vysočanské radiály napojena v křižovatkách s Kbelskou, 
Vysočanskou a na Balabence, pro které jsou vymezeny dílčí územní rezervy. 

PODMÍNKY 
Území s výjimkou lokalit se stávající zástavbou není zastavitelné. 
 
 
 
 
 
 

U/11  TUNEL HOLEŠOVIČKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 8, k. ú. Libeň, Kobylisy 
Jako územní rezerva je vymezeny dva koridory, resp. plochy, zahrnující předpokládaný průmět povrchových nebo 
hloubených úseků tunelu Holešovičky. 
Plocha obou území je přibližně 6 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je ve vymezeném území ulice V Holešovičkách, která plní funkci Prosecké radiály a přilehlá 
zeleň se zástavbou.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro komunikace pro převedení průjezdné dopravy z ulice V Holešovičkách do samostatné 
tunelové trasy pod obytnou zástavbou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/12  TRAMVAJOVÉ PROPOJENÍ PODBABA - BOHNICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, 8, Praha Troja, k. ú. Bubeneč, Dejvice, Troja 
Jako územní rezerva je vymezen koridor, zahrnující předpokládaný průmět povrchových nebo tunelových úseků 
tramvajové trati včetně nového mostu přes Vltavu, sloužícího výhradně veřejné hromadné dopravě a pěší a 
cyklistické. 
Plocha celého území je přibližně 6 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je území ve vymezeném koridoru nezastavěné nebo nezastavitelné, částečně obnáší plochy 
komunikací a zařízení sloužící ZOO Praha.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro plochy a zařízení veřejné hromadné dopravy pro potřeby tramvajového propojení Prahy 6 a 
Prahy 8 ve vazbě na další navrhovaný rozvoj tramvajové dopravy v daném segmentu města a sloužící k obsluze 
volnočasových areálů v Troji.  

PODMÍNKY 
Vedení tramvajové trati bude prověřeno studií. 
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U/13  KOLEJOVÉ PROPOJENÍ PRAHA - BRANDÝS NAD LABEM 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 19, Praha Vinoř, k. ú. Kbely, Vinoř 
Jako územní rezerva je vymezen koridor pro vedení trati kolejové dopravy, napojující souměstí Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav a přilehlou část regionu na síť kolejové dopravy v Praze. 
Plocha celého území je přibližně 10 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je území ve vymezeném koridoru nezastavěné nebo nezastavitelné, většinou jde o pole.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro plochy a zařízení železnice pro potřeby nové kolejové dopravy v severovýchodním segmentu 
města a přilehlé části regionu s možností navázání významného regionálního centra Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. Toto spojení by nahradilo stávající silně frekventovanou autobusovou dopravu. 

PODMÍNKY 
Prověřit ve spolupráci s krajským úřadem Středočeského kraje reálnost záměru a stabilizovat vhodnou stopu 
vedení kolejové dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/14  TRAMVAJOVÁ TRAŤ HOSTIVAŘ - ŠTĚRBOHOLY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 15, Praha Dolní Měcholupy, k. ú. Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Hostivař 
Jako územní rezerva je vymezen koridor, zahrnující možný průmět staveb tramvajové tratě do území. 
Plocha celého území je přibližně 3 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je území ve vymezeném koridoru nezastavěné nebo nezastavitelné.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro plochy a zařízení veřejné hromadné dopravy pro potřeby tramvajového propojení Hostivaře a 
rozvojové lokality Dolní Měcholupy-Štěrboholy, sledující žádoucí posílení vazeb veřejnou kolejovou dopravou a 
doplňující schéma řešení veřejné dopravy v daném segmentu města, zejména s integrací železniční dopravy.  

PODMÍNKY 
Vedení tramvajové trati bude prověřeno studií a stabilizováno v rámci územní studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/15  TRAMVAJOVÁ TRAŤ MODŘANY - KOMOŘANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 12, k. ú. Modřany, Komořany 
Jako územní rezerva je vymezen koridor, zahrnující předpokládaný průmět stavby tramvajové trati včetně 
variantního umístění smyčky. 
Plocha celého území je přibližně 4 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je území ve vymezeném koridoru převážně zastavěné, určené k transformaci, nebo bývalým 
tělesem železniční vlečky.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro plochy a zařízení veřejné hromadné dopravy pro potřeby tramvajového propojení stávající 
modřanské tramvajové tratě a rozvojových (transformačních) oblastí Komořan. Kvalitní tramvajová obsluha území 
je základním předpokladem nárůstu kapacit bydlení a jiných funkcí v transformačních lokalitách. 

PODMÍNKY 
Vedení tramvajové trati bude koordinováno s uvažovanou stavbou tzv. Nové Komořanské, napojující Modřany na 
Pražský okruh. Řešení bude prověřeno studií a bude vybrána výsledná varianta umístění tramvajové smyčky 
Komořany. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/16  VÝTOŇSKÝ MOST 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 2, 5, k. ú. Vyšehrad, Smíchov 
Jako územní rezerva jsou vymezeny dvě plochy pro silniční propojení (most) a navazující předpolí. 
Plocha celého území je přibližně 1 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je část území na smíchovské straně využita stávající zástavbou.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro nové místní komunikační propojení Prahy 2 a Prahy 5 (silniční most) ve vazbě na stávající 
komunikační systém. 

PODMÍNKY 
Stabilizace řešení železničního tříkolejného přemostění, které umožní případnou realizaci nového mostu. 
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U/17  PROPOJENÍ EVROPSKÁ - NA PETŘINÁCH 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Veleslavín, Vokovice 
Jako územní rezerva je vymezen koridor, zahrnující předpokládaný průmět povrchových nebo tunelových úseků 
nového místního komunikačního propojení. 
Plocha celého území je přibližně 4 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době zahrnuje území vymezeného koridoru stávající komunikace a nezastavěné nebo nezastavitelné 
plochy s výjimkou zásahů do ploch PS - sady, zahrady a vinice.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro místní komunikační propojení (ostatní dopravně významné komunikace), které se 
předpokládá realizovat částečně v podpovrchovém vedení.  

PODMÍNKY 
Prověřit reálnost záměru a stabilizovat vhodnou stopu komunikačního propojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U/18  ZÁPADNÍ OBCHVAT DEJVIC 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Dejvice 
Jako územní rezerva je vymezen koridor, zahrnující předpokládaný průmět povrchových nebo hloubených 
tunelových úseků nového komunikačního propojení, řešícího průjezd tranzitní dopravy namísto ulice 
Jugoslávských Partyzánů. Ideové řešení navazuje na komunikační propojení Evropská-Svatovítská. 
Plocha celého území je přibližně 3 ha. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době je území ve vymezeném koridoru využíváno pro funkce sportu, veřejného vybavení, částečně se 
dotýká rozvojové lokality bydlení a nezastavitelného území, severní část územní rezervy zasahuje areály nerušící 
výroby a služeb.  

NÁVRH 
Územní rezerva pro funkci sběrné komunikace městského významu, která by umožnila významově ponížit a 
dopravně zklidnit zejména ulici Jugoslávských partyzánů.  

PODMÍNKY 
Prověřit reálnost záměru a stabilizovat vhodnou stopu komunikačního propojení. 
 
 
 
 

4.7 Seznam území s variantním řešením 

S/1 Pražská památková rezervace 
S/2 Masarykovo nádraží 
S/3 Pelc - Tyrolka 
S/4 Troja 
S/5 Letňany - Avia 
S/6 Letňany - Letov 
S/7 Letňany výstaviště 
S/8 Žižkov - nákladové nádraží 
S/9 Bohdalec - Slatiny 
S/10 Východní město 
S/11 Trojmezí 
S/12 KIZ II 
S/13 Horní Roztyly 
S/14 Krč - Nemocnice  
S/15 Dívčí Hrady 
S/16 Západní město 
S/17 Zličín 
S/18 Strahov 
S/19 Holešovice - Bubny - Zátory 
 

4.8 Seznam významných lokalit řešených variantně 

- Západní Město - kogenerační tepelný zdroj 
- Zbraslav - Radotín - Černošice - komunikace a ÚSES 
- Velká Chuchle - Radotín  - Zbraslav (severní část) - rekreační areál  
- Městský okruh - východ 
- Královice - v etapě - plochy pro OB - bydlení v etapě s podmínkou vyřešení infrastruktury  
- Uhříněves - v etapě - plochy pro OB - bydlení v etapě s podmínkou vyřešení infrastruktury  
- Šeberov - Hrnčíře - plochy pro OB - bydlení a SM smíšené 
- Belárie Modřany - plochy pro OB - bydlení  
- Strahov - část plochy pro OB - bydlení 
- Holešovice - Bubny - Zátory - část plochy pro VV - vysoké školy 
- Na Krutci - Vokovice - plochy pro OB - bydlení  
- Ledárny Braník - plochy pro SM - smíšené funkce 
- Kojenecký ústav Krč - plochy pro OB - bydlení 
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5. Krajinná infrastruktura 
5.1 Úvod 
Členitý reliéf na území Prahy dal ve městě vzniknout enklávám s významnějšími rozsáhlými plochami zeleně. Tyto 
plochy zeleně jsou situovány zejména k vodním tokům v údolních polohách. Vůči centru města jsou uspořádány 
paprskovitě. Lze je definovat jako zelené klíny, které z centrální části města směřují ven a mnohdy končí až za 
hranicí Prahy. Někdy dokonce zprostředkovávají i kontakt mezi městem a krajinou středočeského regionu. Jsou 
to: 

• údolí Šáreckého a Lysolajského potoka  
• Košíře – Motol  
• Prokopské a Dalejské údolí 
• Radotínsko-Chuchelský háj 
• Komořanské polesí 
• Kunratický les – Hrnčířské louky 
• Botič – Milíčov 
• Říčanka – Rokytka 
• Klánovice – Čihadla 
• Drahaň – Troja 

Rozložení zelených klínů není zcela stejnoměrné. Absence ekologicky stabilních ploch je nejzřetelnější 
v severovýchodní části Prahy v oblasti Čakovic, Březiněvsi, Miškovic, Třeboradic. Proto zde koncept územního 
plánu navrhuje transformační plochy zeleně: Z3 Čakovice 1, Z4 Čakovice 2, Z5 Miškovice, Z6 Letňany – Kbely a 
Z1 Ďáblice. Další oblast, kde by měl být monofunkčními plochami zeleně posílen stupeň ekologické stability, je 
jihovýchodní okraj Prahy. Zde koncept územního plánu navrhuje rozvojové transformační plochy Z12 Křeslice a 
Z11 Kolovraty. Intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina na jihozápadním okraji Prahy by měla být 
obohacena rozvojovými oblastmi zeleně Z17 Sobín, Z15 Slivenec - západ a Z14 Lipence – lužní les. Velmi 
významnou rozvojovou oblastí zeleně jsou Z16 Dívčí hrady – východ, které nejen posilují ekologickou stabilitu 
v území, ale významným způsobem dotvářejí výrazný terénní útvar a umocňují krajinářskou hodnotu této 
dominanty. Další doplnění transformačními plochami zeleně je navrženo ve východní části Prahy. Je to Z7 Vinice, 
Z8 Běchovice, Z9 V Panenkách, Z10 Koloděje a při Vltavě Z1 Troja a Z 18 Bubeneč. Posledním transformačním 
územím zeleně je lokalita Z13 U Kunratické spojky. Zde koncept územního plánu počítá se zakládáním nových 
ploch zeleně převážně na orné půdě. Zelené klíny a transformační plochy zeleně jsou stěžejními kameny pro 
koncepci zeleně v Praze. Jsou bezpodmínečným základem, na kterém je založen celoměstský systém zeleně. 

5.2 Územní systém ekologické stability 

Celý systém je v rámci konceptu územního plánu hl. m. Prahy (ÚP) zakreslen v přiloženém schématu ÚSES, 
přičemž nadregionální část je označena písmenem N, regionální písmenem R a lokální písmenem L, vždy s 
připojením pořadového čísla. Interakční prvky nemají minimální parametry dané metodikou, a proto jsou pro 
odlišení označeny písmenem I (a také unikátním pořadovým číslem). Všechny prvky hierarchicky vyššího 
významu jsou stručně popsány v tabulce Přehled nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, kde je doplněno i 
číslování podle níže zmíněného územně technického podkladu. 
V době zpracování předešlého územního plánu neexistovala kategorie „veřejně prospěšná opatření“ (VPO), proto 
nový územní plán zařazuje ÚSES do VPO jako celek (bez ohledu na funkčnost či nefunkčnost jednotlivých částí) – 
celý jej totiž bude nutné právně založit a definovat z toho vyplývající omezení. Přehled všech prvků ÚSES je 
v kapitole 10.0 Veřejně prospěšné stavby a opatření.  

Koncepce ÚSES 
Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 561/2006, resp. z ploch a koridorů zde 
vymezených, jmenovitě nevyplývají úkoly týkající se problematiky ÚSES na území hl. m. Prahy. 
 
Nadregionální a regionální ÚSES 
Vedení nadregionálních a regionálních systémů odpovídá územně technickému podkladu (ÚTP) „Nadregionální a 
regionální ÚSES ČR“, jak byl koncepčně modifikován v Zásadách územního rozvoje (ZÚR). 
Řešení obsahuje jednu koncepční změnu oproti ZÚR (a tedy i ÚTP), a to doplnění regionálního biocentra na 
pravém břehu Berounky v prostoru mezi Dolními Černošicemi a Lipenci, pro zkrácení maximální vzdálenosti mezi 
regionálními biocentry (dle ÚTP jde o úsek mezi biocentry č. 1412 Svahy u Let a č. 1408 V lukách), která výrazně 
překračovala metodikou předepsaných 8 km. V reálu půjde o založení lesa lužního typu s přihlédnutím k poloze 
v zátopovém území výše jmenované řeky. Doplnění odpovídá pravidlům stanoveným v Návodu na užívání ÚTP 
regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. 
Další výraznější změnou, nevybočující však z rámce daného ZÚR, je korekce vedení nadregionálního biokoridoru 
N/8 (K 177 dle ÚTP) v rozvojovém území Západního Města. Jde o zcela nefunkční úsek. Nová trasa umožňuje 
založení příslušného pásu zeleně s menší kolizí s ochrannými pásmy inženýrských sítí, než měla původní trasa, 
a v souladu s požadavkem na vymezení zastavitelných ploch. 
Jinak došlo při vymezování jednotlivých prvků pouze ke korekcím podle reálných místních podmínek při 
maximálně možném dodržení potřebných parametrů. Nefunkční části včetně biocenter určených k založení jsou 
plošně upřesněny v podrobnosti odpovídající měřítku územního plánu. V některých případech koncept ÚP počítá 
s rozšířením ÚSES nad minimální parametry. Hranice ochranných zón nadregionálních biokoridorů odpovídají 
hranicím schváleným v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy z roku 1999 a nebyly měněny.    
 
Lokální (místní) ÚSES 
Lokální ÚSES, a to včetně interakčních prvků, doplňuje a rozvíjí nadřazené systémy. Jeho koncepce vychází z 
předešlého územního plánu. Stávající (plně či alespoň částečně funkční) skladebné prvky potvrzuje a příležitostně 
rozšiřuje. Zcela nefunkční prvky jsou buď potvrzeny, anebo dochází k jejich posunu podle nově koncipovaných 
rozvojových ploch pro zástavbu. Prioritním cílem je maximální zachování kontinuity s dřívější projekční činností. 
Bylo zrušeno pouze několik interakčních prvků, případně jejich částí, vždy tam, kde reálný stav v území vylučoval 
možnost vzniku ekologicky stabilnějšího společenstva. 
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 Regulativy pro ÚSES 
1) Na území města se nacházejí chráněné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního 
systému ekologické stability (ÚSES), které jsou jako celek součástí ÚP. Systém se skládá z biocenter, biokoridorů, 
ochranných zón nadregionálních biokoridorů a na lokální (místní) úrovni je doplněn o interakční prvky. 
2) Prvky ÚSES jsou vymezovány zejména v rámci následujících ploch s rozdílným způsobem využití: ZL (lesní 
porosty), ZN (zeleň nelesní), ZP (zeleň parková), VO (vodní plochy a toky, plavební kanály). Pouze ve 
výjimečných a odůvodněných případech na jiných plochách. 
3) Pozemky či jejich části zařazené do ÚSES mohou být využívány pouze jako zeleň a vodní plochy, a to v rámci 
ploch stávajícího i požadovaného způsobu využití. 
4) Umísťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb. 
Jiné umístění těchto staveb je podmíněně přípustné, a to pouze při zachování minimálních prostorových 
parametrů, daných příslušnou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány 
tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy. 
5) Územní systém ekologické stability v členění podle hierarchických úrovní zobrazuje v textu vložené schéma 
ÚSES. Celý systém je detailně znázorněn obrysovou čárou v hlavním výkrese územního plánu hlavního města 
Prahy. 
6) Systém ÚSES je jako celek zařazen mezi veřejně prospěšná opatření, jejichž vymezení obsahuje výkres 3 
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. 

5.3 Systém zeleně 

Souhrn vybraných ploch, zajišťující prostorové a funkční vazby, tvoří celoměstský systém zeleně. Základními 
prvky tohoto systému jsou zelené klíny, transformační plochy zeleně a rozvojové osy, které jsou zakresleny ve 
schématu Nadřazený systém zeleně.  
 
Zelené klíny tvoří stávající zelené plochy s různými funkcemi městské a příměstské krajiny, které pronikají radiálně 
do městské struktury. Jsou utvářeny především lesními porosty, zelení městskou a krajinnou, loukami, pastvinami, 
parky, sady, zahradami a zahrádkovými osadami. 
 
Rozvojové a transformační plochy zeleně jsou navrženy v místech s výraznými deficity zeleně. Jde o celky, kde je 
nutné pro další urbanizaci zajistit vyváženost krajiny kompenzací rozsáhlejších zelených ploch. 
 
Rozvojové osy zeleně dotvářejí prostorově spojitý systém na základě vazeb jednotlivých ploch s dominantním 
zastoupením vegetace. Jsou soustředěny tam, kde je žádoucí vytvořit protiváhu k urbanizovanému území nebo 
zajistit kontakt mezi významnými plochami zeleně. 
 
Celoměstský systém zeleně je tvořen stávajícími nebo navrhovanými plochami či liniemi v nezastavitelném území. 
V rámci zachování celistvosti může být výjimečně vymezen i v zastavitelném území. Regulativy celoměstského 
systému zeleně jsou dány funkční plochou, na které se systém nachází. 
 
Při obvodu města okrajové partie celoměstského systému zeleně mohou být potenciálním základem pro Zelený 
pás kolem Prahy. 
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6.  Dopravní infrastruktura 

 6.1  Úvod 

Doprava se podílí na urbanistické koncepci hlavního města Prahy zejména uliční síti sledující hlavní historické 
cesty, v novodobém pojetí postavené na koncepci radiálně-okružního systému nadřazené komunikační sítě, který 
je postaven na dvou okruzích, Pražském a Městském, a na ně navazujících sedmi radiálách. Tato základní síť 
bude doplněna významnými sběrnými komunikacemi, které budou mít výrazně městský charakter.  
Zásadní význam pro udržitelný rozvoj města má veřejná doprava, jejímž základním pilířem je založený systém 
Pražské integrované dopravy (PID) s výrazným přesahem do spádové oblasti regionu. Páteří systému je rychlá 
segregovaná kolejová doprava reprezentovaná metrem a železnicí. Tyto systémy podporují významné rozvojové 
osy města. Koncepce veřejné dopravy je postavena na úzké spolupráci všech segmentů, zejména pak na 
výrazném zapojení železniční dopravy systémem linek S. Budou vytvořeny podmínky pro realizaci nových kapacit 
záchytných parkovišť P+R.  
Systém metra bude doplněn o trasu D napojující rozsáhlé obytné soubory na jihu včetně navázání přilehlé oblasti 
regionu, prodloužena bude i linka A na západ. Významným městotvorným prvkem budou tramvajové tratě, které 
ještě více propojí rozvíjející se celoměstská centra, vytvoří tangenciální propojení odlehčující přetíženému 
přestupnímu trojúhelníku metra a díky reliéfu pražského terénu vhodně doplní systémy rychlé kolejové dopravy. V 
návaznosti na intenzivní pěší trasy a atraktivní funkce v území jsou navrženy nové lanové dráhy. 
Zvýší se kapacita historických železničních koridorů a budou vytvořeny nové zastávky, aby se železnice mohla 
významnější měrou podílet na obsluze města. Cílovým stavem je segregace jednotlivých segmentů železniční 
dopravy, což umožní i realizace výstupních ramen budoucích vysokorychlostních tratí. Dálková doprava bude 
soustředěna do železniční stanice Praha hlavní nádraží. Ve střednědobém horizontu se uvažuje o dvou 
centrálních nádražích pro příměstskou dopravu, ve výhledu se pak počítá s vytvořením městského železničního 
tunelu pod centrem s jeho přímou obsluhou. 
Vzhledem k výrazným přínosům nemotorové dopravy budou stabilizovány trasy pro cyklistickou dopravu a 
nejvýznamnější pěší propojení s cílem odstranit bariéry v území. 
Pražské Letiště Ruzyně je a bude nejvýznamnějším letištěm celonárodního významu. Jeho dráhový systém bude 
rozšířen o jednu paralelní dráhu na tři. Celkový provoz letiště musí být koncipován jako převážně zdrojové-cílové 
letiště pro osobní dopravu. Vzhledem k jeho vzdálenosti k městu není přijatelné posilování podílu tranzitů a 
nákladní dopravy. Provoz letiště musí zohledňovat hygienické limity, které budou ve vzájemném souladu s 
životem města a jeho rozvojem. 
Ve vodní dopravě jsou stabilizovány stávající přístavy a doplněna síť ochranných přístavů ve vazbě na provozní 
podmínky vodní dopravní cesty. Nový přístav v Radotíně bude určen výhradně pro sportovní a rekreační lodě. 
Významným fenoménem, který pomáhá překonávat bariéru vodního toku a nahrazující chybějící propojení, jsou a 
budou pražské přívozy. 

 6.2  Silniční doprava 

6.2.1  VÝCHOZÍ STAV 
Praha je významnou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. 
Uspořádání silniční a dálniční sítě v Čechách se vyznačuje historickým radiálním založením hlavních tras 
směřujících z jednotlivých směrů k hlavnímu městu. Do Prahy směřují dálnice D1, D5, D8, D11, rychlostní silnice 
R4, R6, R7, R10, silnice I. třídy I/2, I/9, I/12 a další silnice II. a III. třídy. 
V průběhu posledních patnácti let došlo k razantnímu nárůstu automobilové dopravy, počtu automobilů a nárůstu 
intenzit na komunikacích hlavního města. V roce 1990 činil dopravní výkon automobilové dopravy na celé 
komunikační síti v Praze 7,3 mil.  vozokm/den, v roce 2000 byl dopravní výkon v Praze 16,6 mil. vozokm/den, v 
roce 2007 dopravní výkon na komunikační síti města již dosáhl 20,9 mil. vozokm/den. Podíl osobních automobilů 
činí cca 90 %.  
V průměru se automobilový provoz v roce 2007 ve srovnání s rokem 1990 na celé komunikační síti zvýšil o 187 % 
(tj. takřka na trojnásobek). Ve vnějším pásmu města tj. na vstupech hlavních silnic a dálnic do města přijíždělo v 
roce 2007 denně do Prahy 3,6krát více vozidel (tj. o 260 % více), ve středním pásmu města se provoz zvýšil 
trojnásobně až čtyřnásobně, do oblasti rozšířeného celoměstského centra města vjíždělo o 32 % automobilů více.  
 

Přetížení komunikační sítě má v Praze v současné době již plošný charakter; za přetíženou lze považovat celou 
oblast rozšířeného celoměstského centra. Stávající komunikační systém, utvářený přirozeným historickým 
vývojem města na mnoha místech nevyhovuje a ani nemůže vyhovovat současným dopravním nárokům. Absence 
uceleného nadřazeného komunikačního systému, především absence velké části Pražského okruhu se negativně 
projevuje zejména v urbanizovaném území města. Řada komunikací v Praze převádí v nevhodných podmínkách 
tranzitní dopravu, automobilovým provozem jsou nežádoucím způsobem značně zatíženy mnohé úseky 
komunikační sítě v kontaktu s obytnou zástavbou. Přetížení stávající komunikační sítě v tradičních trasách ve 
stopě severojižní magistrály, v západovýchodním směru zejména ve stopě přes Jiráskův most, ulicí Ječnou a 
Žitnou a ve stopách dalších významných místních komunikací I. třídy je do značné míry způsobeno 
vnitroměstskou automobilovou dopravou. 

 6.2.2  NÁVRH KONCEPCE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
Navržená koncepce nadřazeného komunikačního systému v Praze je postavena na principu dvou okruhů, sedmi 
radiál a dvou spojek. Oba okruhy, Pražský okruh vedený převážně na okraji hlavního města a zčásti i mimo něj a 
Městský okruh probíhající uvnitř Prahy propojí ve výhledu sedm radiál - Chodovská, Chuchelská, Radlická, 
Břevnovská, Prosecká, Vysočanská a Štěrboholská, které doplní Libeňská a Spořilovská spojka. Západní úsek 
Vysočanské radiály a nová přeložka Prosecké radiály jsou navrženy v podobě územní rezervy do výhledu. 
Součástí nadřazeného komunikačního systému v Praze budou také úseky dálnic, rychlostních silnic a ostatních 
silnic I. třídy zaústěné na území hlavního města z regionu a napojené na Pražský okruh.  

Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy) 
Pražský okruh převede vůči Praze tranzitní dopravu na její okraj, rozvede vnější zdrojovou a cílovou dopravu po 
obvodě města, umožní realizaci části vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi Prahy a přispěje 
tak k řešení kritické situace na stávající komunikační síti hlavního města přetížené vnitroměstskou i tranzitní 
automobilovou dopravou 
Pražský okruh patří k nejdůležitějším prvkům nadřazeného komunikačního systému hlavního města. Na okraji 
Prahy a zčásti v přilehlém území Pražského regionu propojí systém dálnic a silnic směřujících k hlavnímu městu z 
ostatního území ČR. Navržená trasa Pražského okruhu respektuje zprovozněné úseky a je totožná s trasou dle 
stávajícího územního plánu hlavního města Prahy a územního plánu Velkého územního celku Pražský region. Ve 
východní části Pražského okruhu v úseku mezi křižovatkami s dálnicí D11 a s přeložkou silnice I/12 je řešení 
variantní, lišící se absencí či návrhem nové mimoúrovňové křižovatky severně od Počernického rybníka. 

Městský okruh 
Zprovoznění Městského okruhu jako celku by mělo vytvořit předpoklady k omezení současných parametrů tzv. 
severojižní magistrály, která by v budoucnu měla mít charakter městské třídy s odpovídající kvalitou parteru 
zejména v oblasti Pankráce, centra města a Holešovic.  
Městský okruh umožní realizovat velkou část dopravního výkonu vnitroměstské automobilové dopravy v 
urbanizovaném území po technicky vybavené trase s velkým podílem tunelových úseků, které snižují negativní 
vlivy automobilové dopravy. Zprovoznění Městského okruhu vytvoří předpoklady pro další rozvoj města a umožní 
výraznějším způsobem uplatnit regulační opatření k omezování automobilové dopravy v centru, zejména na území 
historického jádra města (v Památkové rezervaci v hlavním městě Praze).  
Návrh Městského okruhu respektuje zprovozněné a rozestavěné úseky a úseky se stavebním povolením. 
Severovýchodní část Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka - Balabenka je navržena pro směr od Pelc- Tyrolky 
k Balabence v trase ulice Povltavské, opačný směr od Balabenky k Pelc-Tyrolce je navržen s tunelem pod Bílou 
skálou. Východní část Městského okruhu v úseku Balabenka - Jarov - Rybníčky je navržena v základní variantě s 
převážně raženými tunely v úseku Balabenka - Malešice, druhá varianta předpokládá převážně hloubený tunel v 
koridoru ulice Spojovací a druhý tunel v úseku Jarov-Malešice. Úsek Malešice - Rybníčky je invariantní 
v povrchové trase.  

Radiály  
Radiály jsou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu, které zajistí velkou část vnitroměstských 
dopravních vztahů mezi centrální oblastí města a jeho okrajovými částmi a propojí Pražský okruh s Městským 
okruhem. 
Chodovská radiála je stávající komunikace v jižní části Prahy, která ve vazbě na dálnici D1 propojí Pražský okruh 
na jihovýchodě s Městským okruhem u Spořilova. Navržena je úprava mimoúrovňové křižovatky Opatov na Jižním 
Městě. U Újezdu u Průhonic se navrhuje nová mimoúrovňová křižovatka pro napojení Vestecké spojky 
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(komunikace propojující Pražský okruh u Jesenice s dálnicí D1 u Újezda). V souvislosti s projektem zklidnění 
severojižní magistrály je možná úprava podoby mimoúrovňové křižovatky s Jižní spojkou. 
Chuchelská radiála ve stopě ulice Strakonické v úseku jižně od Barrandovského mostu propojí Pražský okruh u 
Lahovic s Městským okruhem na levém předmostí Barrandovského mostu. Návrh respektuje současnou trasu 
ulice Strakonické. 
Radlická radiála je navržena od Pražského okruhu ve stopě Rozvadovské spojky, dále podél severního okraje 
Jihozápadního Města s tunelovými úseky zástavbou Butovic a Jinonic v koridoru ulice Radlické a raženým 
tunelem mezi Jinonicemi a Zlíchovem, kde se napojí na Městský okruh. Návrh respektuje řešení dle stávajícího 
územního plánu. 
Břevnovská radiála je navržena od Pražského okruhu u Řep územím mezi Řepy a Bílou Horou zčásti v tunelu, 
pokračuje pak přes Vypich, dále Břevnovem v koridoru ulice Patočkovy převážně v tunelu s napojením u 
Malovanky na Městský okruh.  
Prosecká radiála propojí Městský okruh v oblasti Pelc-Tyrolky s Pražským okruhem u Březiněvsi. Do výhledu je 
vymezena územní rezerva pro novou tunelovou trasu Prosecké radiály v úseku severně od Pelc- Tyrolky k 
Vychovatelně, která umožní snížit dopravní zatížení převážné části ulice V Holešovičkách.  
Vysočanská radiála v etapě propojí Pražský okruh u Horních Počernic s ulicí Kbelskou. Do výhledu je vymezena 
územní rezerva pro možné pokračování Vysočanské radiály k Balabence, kde by se napojila na Městský okruh, 
převážně v tunelu ve vazbě na zprovozněný východní úsek radiály v upravené křižovatce s ulicí Kbelskou, s 
možností dalších napojení území na západní úsek radiály tunelovými úseky z prostoru u křižovatky Kbelská-
Mladoboleslavská a u železniční stanice Praha-Vysočany.  
Štěrboholská radiála propojuje Městský okruh u Rybníčků s Pražským okruhem u Běchovic. Návrh respektuje 
současnou trasu komunikace, která bude doplněna o mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem u 
Běchovic, v níž na Štěrboholskou radiálu východním směrem naváže přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice-
Úvaly. Východně od stávající mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s ulicí Průmyslovou je navrženo nové 
částečné napojení území u Štěrbohol z uvedené komunikace. 
Spořilovská spojka propojuje nadřazený komunikační systém u Jižního Města s Městským okruhem u severního 
okraje Spořilova. S ohledem na dnešní značně nepříznivý prostorový dělicí efekt Spořilovské spojky (ulice 
Spořilovské) ve stávající zástavbě Spořilova návrh předpokládá její částečné překrytí do tunelu v úseku u křížení s 
ulicí Hlavní. 
Libeňská spojka bude významnou komunikací, která v budoucnu propojí Městský okruh v Libni s mimoúrovňovou 
křižovatkou Vychovatelna a je navržena převážně v tunelu. 
Přeložka silnice I/2 je vymezena územní rezervou v návaznosti na tzv. obchvat Říčan na jihovýchodním okraji 
Prahy u Kolovrat. 
Přeložka silnice I/12 bude součástí nadřazeného komunikačního systému města. U Běchovic bude napojena 
mimoúrovňovou křižovatkou na Pražský okruh a Štěrboholskou radiálu. Její trasa vede ve směru západ-východ 
jižně od Běchovic, Újezdu nad Lesy a pokračuje do regionu kolem jižního a jihovýchodního okraje Úval, kde se 
napojí na stávající trasu silnice I/12. Spádové území bude na přeložku silnice I/12 napojeno mimoúrovňovými 
křižovatkami. 
 

Komunikační systém nižšího dopravního významu 
Na úrovni podrobnosti územního plánu je systém komunikací nižšího dopravního významu vyjádřen návrhem 
"sběrných komunikací městského významu" a "ostatních dopravně významných komunikací". 
Stávající komunikační síť města je na úrovni uvedených typů komunikací doplněna v návrhu o tyto významnější 
nové úseky komunikací v jednotlivých sektorech města: 
Na jihu Prahy 

• Východní obchvat Písnice 
• Komunikační propojení Kunratická spojka - Dobronická, Dobronická-Vídeňská 
• Vestecká spojka (komunikace propojující Pražský okruh u Jesenice s dálnicí D1 u Újezda) 
• Východní obchvat Šeberova 
• Nová Komořanská s napojením na Pražský okruh 
• Dvorecký most (v poloze odlišné vůči platnému územnímu plánu a pouze pro tramvajový provoz, pěší a 

cyklisty, pohotovostní vozidla) 
 

Na jihozápadě Prahy 
• Nové komunikační propojení mezi Radotínem a rychlostní silnicí R4 napříč údolím Berounky (ve variantě je 

toto propojení nahrazeno novým východním obchvatem Radotína) 
• Doplnění komunikační sítě u Lochkova s napojením na Pražský okruh 
• Nové komunikace v oblasti budoucího Západního Města včetně dokončení Jinočanské spojky a úpravy 

stávající mimoúrovňové křižovatky Rozvadovská spojka - Řevnická 
Na západě Prahy 

• Západní obchvat Zličína 
• Napojení ulice Na radosti na Pražský okruh u Třebonic 
• Komunikační propojení Klikatá-Radlická s napojením do mimoúrovňové křižovatky Radlická radiála - 

Radlická (přes areál Walter) 
Na severozápadě Prahy 

• Komunikační propojení území u Dlouhé Míle a Hostivic ve vazbě na rychlostní silnici R6 
• Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 
• Územní rezerva pro výhledové komunikační propojení Evropská - Na Petřinách 
• Územní rezerva pro obchvat Jugoslávských partyzánů  
• Komunikační propojení Evropská - Svatovítská 
• Komunikační přivaděč Rybářka 

Na severu Prahy 
• Severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních Chaber  
• Komunikační propojení Spořická-Pražský okruh 
• Komunikační propojení Ďáblice-Letňany (přes ulici Cínoveckou) 
• Komunikační propojení Letňany-Prosek (přes ulici Kbelskou) 
• Východní obchvat Březiněvsi 
• Komunikační propojení Čakovice-Třeboradice (podél železniční trati Praha-Turnov) s napojením na 

Pražský okruh 
• Komunikační propojení Veselská-Mladoboleslavská (mezi Letňany a Kbely) 
• Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála (Kbely-Satalice) 
• Páteřní komunikace u výstaviště v Letňanech (podél severního okraje letiště Letňany) 

Na východě Prahy 
• Jarovská spojka (v prodloužení ulice Olšanské východním směrem k Jarovu s napojením na Městský 

okruh) 
• Přestavba ulice Kbelské v Hloubětíně s mimoúrovňovým řešením křižovatek a částečným zakrytím 

komunikace 
• Komunikační propojení Ocelkova-Lipnická (Černý Most - Satalice) 
• Komunikační propojení areálu CČM s ulicí Božanovskou (Černý Most - Horní Počernice) 
• Přeložka silnice II/611 ve vazbě na D11 u východního okraje Horních Počernic 
• Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice (Klánovická spojka ve vazbě na D11) 
• Komunikace jihovýchodního rozvojového území Horních Počernic, souběžná s dálnicí D11 

Na jihovýchodě Prahy 
• Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (severní obchvat Uhříněvsi s napojením na 

Pražský okruh) 
• Obchvat Petrovic (nová komunikace podél areálu kontejnerového překladiště Metrans) 
• Komunikační propojení Městský okruh - Přátelství (v trase ulice Rabakovské a Ke Kablu včetně východního 

obchvatu Dolních Měcholup) 
• Komunikace v rozvojovém území Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč 
• Komunikační propojení Františka Diviše - K Lipanům (podél západního okraje Uhříněvsi) 
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• Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - V korytech 
• Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - Městský okruh 
• Nové komunikace rozvojového území Bohdalec 
• Komunikační propojení Moskevská - Petrohradská - Bartoškova 

V oblasti rozšířeného celoměstského centra 
• Přeložení severojižní magistrály za Národní muzeum v úseku Wilsonova-Mezibranská včetně humanizace 

uličních prostorů navazujících úseků severojižní magistrály 
• Komunikační propojení Čiklova - Otakarova - Bartoškova - Nad vinným potokem 
• Komunikační systém v rozvojovém území Bubny včetně přestavby ulice Bubenské 
• Pobřežní IV (jižní obchvat Libně - komunikační propojení Pod plynojemem - Balabenka) 
• Pobřežní IV (komunikační propojení Balabenka-Voctářova ve stopě ulice Na Žertvách) 
• Výhledové omezení průjezdů IAD po Smetanově nábřeží a části ulice Křižovnické v úseku Divadelní-

Platnéřská 
• Výhledové omezení průjezdů IAD v ulice Karmelitské v úseku Tržiště - Malostranské náměstí  
• Nový most přes Vltavu Holešovice-Karlín (v poloze odlišné od stávajícího územního plánu) 
• Územní rezerva pro nový Výtoňský most - silniční část 

Navržený výhledový rozsah komunikační sítě na území Prahy usnadní další rozvoj města a vytvoří podmínky k 
výraznému uplatnění regulačních opatření vůči individuální automobilové dopravě zejména v oblasti rozšířeného 
celoměstského centra. Všechny problémy související s negativními vlivy individuální automobilové dopravy však 
navržený komunikační systém nevyřeší. Je proto třeba uplatnit vůči individuální automobilové dopravě výrazná 
omezení včetně mýtného systému a dále se intenzivně zabývat aplikací telematických systémů řízení dopravy tak, 
aby nabídka existující sítě komunikací maximálně vyhovovala. Optimalizace a rozsah regulačních a organizačních 
opatření pro automobilovou dopravu na komunikační sítí Prahy je mimo podrobnost a obsah územního plánu.   

6.3  Veřejná doprava osob 

6.3.1  VÝCHOZÍ STAV 
Základ veřejné dopravy tvoří systém tří tras metra spolu s tramvajovou dopravou, autobusovou dopravou, lanovou 
dráhou na Petřín a říčními přívozy. Přes dílčí nedostatky v celkové plošné obsluze města tvoří systém městské 
hromadné dopravy velmi účinný prostředek pro cestování. 
Veřejnou dopravu podle dosavadní koncepce v devadesátých letech minulého století zajišťoval tříprvkový systém 
s metrem jako základním prostředkem a tramvajovou a autobusovou dopravou jako doplňkovými systémy. 
Železniční doprava jako plně integrální součást městské hromadné dopravy dosud chápána nebyla. V době 
schvalování územního plánu v r. 1999 tvořil systém městské hromadné dopravy v celoměstském měřítku cca 
60 % a v centru až 85 % přepravní práce. V předcházejícím období v devadesátých letech byla vývojová tendence 
vcelku nepříznivá, neboť došlo k razantnímu odlivu cestujících ve prospěch IAD. Územní plán konstatoval potřebu 
zvýšit podíl elektrické trakce v MHD minimálně na hodnotu 80 % celkového objemu přepravy MHD k roku 2010. V 
rámci sítě veřejné dopravy osob lze vysledovat trend mírného navyšování podílu kolejových druhů doprav na 
celkovém počtu přepravených cestujících.  
Metro je jednou z priorit budování dopravního systému v Praze. Jako nositel rozhodujících diametrálních a 
radiálních přepravních vztahů je páteřním prvkem MHD. Celková provozní délka tratí metra dosáhla téměř 60 
kilometrů s 57 stanicemi, které jsou většinou významnými dopravními uzly a centry občanského vybavení. Systém 
metra disponuje depy Kačerov, Hostivař a Zličín. V současné době již dochází k přetížení některých úseků v 
centru města (např. trasy metra A v úseku Můstek-Muzeum a trasy C v úseku Muzeum - I. P. Pavlova). Rozvoj 
metra je proto třeba koordinovat s rozvojem celého systému veřejné dopravy osob, zejména pak tramvajové a 
železniční dopravy, které mohou nabídnout alternativní a komfortní přepravní vztahy a ulehčit přetížené části sítě 
metra. 
Tramvajová doprava dnes používá kolejovou síť v rozsahu 140,9 km. Pro potřeby tramvajové dopravy slouží v 
současné době vozovny Motol, Vokovice, Kobylisy, Hloubětín, Žižkov, Strašnice a Pankrác. Tramvajová doprava 
se na počtu přepravených osob v roce 2007 podílela 28,3 %. Kapacitou je druhou nejvýraznější součástí sítě 
MHD, v rozsahu využití však vykazuje značné rezervy a ke zlepšení tohoto stravu je třeba zajistit modernizaci a 
segregaci tramvajových těles, preferenci na křižovatkách a v neposlední řadě vhodně volit a udržovat stavebně-
technický stav tratí. 

Autobusová doprava tvoří doplňkovou síť k metru a tramvajím a zajišťuje jednak plošnou obsluhu území, jednak 
některá důležitá tangenciální spojení zejména ve vnějším pásmu města. Doplňující síť autobusů uspokojuje 
přepravní zátěže nižší intenzity spolu s plošnou obsluhou území města. V autobusové dopravě se nejvíce 
projevují problémy plošně zahlcené sítě komunikací, kde ve špičkových obdobích již dopravní nároky na řadě míst 
dosáhly kapacitních mezí klíčových křižovatek a přetížení komunikační sítě má plošný charakter.   
Veřejnou autobusovou dopravu mezi Prahou a ostatním územím regionu (mimo PID) a celé České republiky 
provozuje řada dopravců, mezinárodní linky i někteří dopravci z jiných zemí. Nejzatíženější autobusové nádraží 
sloužící této dopravě je Praha-Florenc. Další spoje (mimo PID) jsou vypravovány a ukončovány na autobusových 
terminálech Černý Most, Dejvická, Hradčanská (nyní v souvislosti s výstavbou Městského okruhu dočasně v ul. 
Na Valech), nádraží Holešovice, Na Knížecí, Roztyly, Zličín a Želivského. 
Kombinovaný způsob osobní dopravy, při němž cestující pro dosažení cíle své cesty používají osobní 
automobil a dále pak pokračují hromadnou dopravou, tzv. systém "Park and Ride" (P+R), nebyl dostatečně 
podchycen a pro takový způsob dopravy nebyl v Praze vytvořen jednotný systém ani odpovídající infrastruktura. 
Stávající územní plán předpokládal, že v roce 2010 budou v provozu záchytná parkoviště P+R celkem asi ve 
45 lokalitách, přičemž předpokládaná kapacita takto situovaných lokalit záchytných parkovišť měla být cca 12-
14 tis. stání. V současnosti je v provozu 16 parkovišť P+R ve třinácti lokalitách s celkovou kapacitou 3024 stání 
(+ 102 stání pro invalidy). Mimo území města tento systém není realizován.  

6.3.2  KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSOB 
Jedním ze zásadních momentů navrhované koncepce je chápání městské železnice jako integrální součásti 
městské hromadné dopravy osob v Praze a tomu odpovídající vytvoření podmínek. Pak lze hovořit o tom, že nová 
koncepce je vystavěna na spolupráci čtyř prvků systému s metrem a železnicí jako základními prostředky 
kapacitní kolejové dopravy a tramvajovou a autobusovou dopravou jako doplňkovými systémy. V té souvislosti 
dochází k upuštění od některých záměrů, které se doposud v území prostorově i funkčně dublovaly. Snahou 
rovněž je maximálně uplatňovat výhodné přestupní vazby, doplněné o systémy záchytných parkovišť P+R ve 
vnějším pásu města nebo v kontaktu s kapacitními komunikacemi (Pražský okruh, Městský okruh) a s kolejovými 
systémy veřejné dopravy.  

Metro 
Rozvoj sítě metra je pro návrh územního plánu do značné míry determinován rozhodnutími a započatou přípravou 
z minulých období. Projekčně již připravované stavby jsou v souladu s koncepcí územního plánu a jsou takto 
převzaty (s určitými upřesněními) i do návrhu. Výhledová síť metra je koncipována na bázi samostatných tras jako 
otevřený systém umožňující jeho další rozvoj. Cílová síť metra bude postavena na čtyřech trasách (A-D). 
V územním plánu jsou v souladu s popsanými cíli koncepce i Zásadami územního rozvoje Prahy navrženy 
následující trasy metra: 
Trasa A v rozsahu Depo Hostivař - Letiště Ruzyně, celkem 24,4 km (všude délky v osách tras) a 22 stanic; z toho 
k realizaci v návrhu 12,9 km a 9 stanic. 
Trasa B v rozsahu Černý Most - Zličín s větvením Stodůlky - Západní Město, celkem 28,9 km a 25 stanic; z toho k 
realizaci v návrhu 2,0 km a 1 stanice. 
Trasa C v rozsahu Háje - Výstaviště Letňany, celkem 23,2 km a 20 stanic; z hlediska návrhu ÚP dokončena.  
Trasa D v rozsahu Depo Písnice - Náměstí Míru, celkem 10,8 km a 10 stanic; vše k realizaci v návrhu ÚP. 
V rozsahu Náměstí Míru - Hlavní nádraží - Náměstí Republiky, celkem 2,3 km a 2 stanice, je vymezen koridor 
územní rezervy pro ověření možnosti budoucího pokračování trasy D metra. 
V rozsahu Nové Dvory - Poliklinika Modřany, celkem 4,1 km a 4 stanice, je vymezen koridor územní rezervy pro 
ověření možnosti budoucího pokračování trasy D metra formou větve.  
V západní části trasy A metra se předpokládá výstavba provozního úseku V. A Dejvická-Motol, délky cca 5,7 km 
do roku 2014 a následné vyhodnocení etap VI. A a VII. A v úseku Motol - Letiště Ruzyně, o jejichž výstavbě 
nebylo dosud rozhodnuto. V západní části trasy B metra je doplněn úsek, využívající založené odbočky za stanicí 
Stodůlky, propojující trasu B metra s rozvojovým územím Západního Města (lokalita Horka) a terminálem veřejné 
dopravy ve vazbě na Pražský okruh. Zprovoznění trasy metra podmiňuje výstavbu v území.  
Předpokládá se postupná výstavba trasy D metra etapizovaná na úseky I. D1 Pankrác - Nové Dvory, I. D2 Nové 
Dvory - Depo Písnice a následně I. D3 Náměstí Míru - Pankrác, které by měly předcházet pokračování stavby 
trasy A metra za stanicí Motol. Trasa D je nově vedena přes stanici Nemocnice Krč a poloha stanice Nové Dvory 
je upravena tak, aby bylo možné založit větvení trasy směrem na Kamýk a Modřany (ul. Durychova, Lhotecká - viz 
také územní rezerva). Konečnou stanicí je Depo Písnice, která prodlužuje provozní úsek s cestujícími do terminálu 
regionální i dálkové autobusové dopravy s parkovištěm P+R pro příměstskou oblast.  
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Vymezení územních rezerv tras metra je liniové (schematizující) na podkladě dostupných materiálů, ačkoli je 
třeba uvažovat o koridorech, kde budou plochy s rozdílným využitím případně dotčeny hloubenými tunelovými 
úseky tras metra a stanicemi, resp. průmětem staveb nebo zařízení staveniště v nezbytném rozsahu na úrovni 
terénu. V koridorech územních rezerv tras metra bude budoucí využití stanoveno na základě studijního prověření.  

Tramvaje 
Do budoucna je nezbytné tramvajovou síť modernizovat, maximálně oddělit tramvajový provoz od souběhu s 
intenzivní automobilovou dopravou v problémových profilech a zásadně zvýšit cestovní rychlost tramvajové 
dopravy alespoň na úroveň dopravy autobusové.  
Při srovnání provozních nákladů jednotlivých druhů doprav vychází tramvajová doprava nejlépe a je schopna 
přepravovat vysoké soustředěné přepravní proudy cestujících. Aby tramvajová doprava mohla zabezpečit obsluhu 
také v okrajových částech města, je třeba nabídnout především atraktivní časovou dostupnost spádových oblastí a 
tím i zvýšit její podíl v dělbě přepravní práce. 
V územním plánu jsou v souladu s popsanými cíli koncepce i Zásadami územního rozvoje Prahy navrženy 
následující nové tramvajové tratě: 
Tabulka: Návrh sítě tramvajových tratí 

Číslo Popis tramvajové tratě Stav Přibližná 
délka v km 

1 Divoká Šárka – Sídliště Dědina – Nádraží Ruzyně návrh 2,69 

2 Nádraží Ruzyně – Dlouhá Míle – Terminál Jih územní rezerva 
2,86-2,96  
dle var. 

3 Podbaba – Nádraží Podbaba návrh 0,7 
4 Nádraží Podbaba – Suchdol návrh 5,2 
5 K Pazderkám (Bohnice) – Podhoří – Podbaba územní rezerva 2,17 
6 Kobylisy (metro C) – Bohnice návrh 5,96 
7 Trojská – nový Trojský most (MO) návrh 0,94 
8 Nový Trojský most – Nádraží Holešovice – Plynární návrh 0,44 
9 Nádraží Holešovice – Na Zátorách – U Výstaviště návrh 0,71 
10 Vltavská – Bubny – Nádraží Holešovice (Plynární) návrh 1,50 
11 Za Viaduktem – Holešovická tržnice – Komunardů návrh 0,67 
12 Dělnická návrh 0,66 
13 Na Florenci návrh 0,63 

14 Jindřišská/Vodičkova – Vinohradská (horní polovina Václavského 
nám.) návrh 0,8 

15 Bolzanova – Hlavní nádraží – Václavské nám. územní rezerva 1,0 
16 Olšanská (Jana Želivského) – Nákladové nádraží Žižkov – Habrová  návrh 2,0 
17 Vinohradská – Dřevčická (ul. Počernickou) návrh 2,4 
18 Propojení Počernická – Černokostelecká územní rezerva 0,8 

19 Přesunutí tramvajové smyčky Černokostelecká ke stanici metra 
Depo Hostivař návrh 0,5 

20 Černokostelecká – Průmyslová návrh 1,23 

21 Průmyslová – Kutnohorská – rozvojové území Dolní 
Měcholupy/Štěrboholy návrh 2,93 

22 Rozvojové území Štěrboholy – rozvojové území Dubeč územní rezerva 2,2 

23 Nádraží Hostivař – Kutnohorská – rozvojové území Dolní 
Měcholupy/Štěrboholy územní rezerva 1,9 + 0,3 z TT 

č. 24 
24 Nádraží Hostivař – Hornoměcholupská – sídliště Petrovice návrh 4,4 
25 Podjezd železniční zastávky Zahradní Město vč. smyčky Ždánická návrh 1,07 
26 Průběžná – Na Padesátém – Skalka návrh 0,76 

Číslo Popis tramvajové tratě Stav Přibližná 
délka v km 

27 Želivského – Vršovická územní rezerva 1,9 
28 Vršovická – Bohdalec – Chodovská návrh 2,47 

29 Chodovská – Spořilovská – Chodovec – Türkova – Opatov – 
koleje Jižní Město návrh 5,53 

30 Na Veselí – Pankrác (stanice metra) návrh 0,55 
31 Pankrác – Budějovická (vč. etapové/manipulační smyčky) návrh 1,15 
32 Budějovická – Dvorce návrh 2,65 
33 Zlíchov – Dvorce návrh 0,8 
34 Sídliště Modřany (Levského) – Libuš (stanice metra D) návrh 2,05 

35 Generála Šišky – Komořany/Modřanské strojírny územní rezerva 
2,3-2,1  
dle var. 

36 Barrandov – Holyně – Slivenec (vč. redukce stávající smyčky 
sídliště Barrandov) návrh 1,8 

37 Tramvajová smyčka Bílá Hora návrh  
 

Autobusová doprava 
Regionální autobusová doprava integrovaná v rámci PID stejně jako linková autobusová doprava dálková bude v 
hl. m. Praze směřována převážně k sektorovým terminálům autobusové dopravy, umístěným v kontaktu s 
kolejovou veřejnou městskou dopravou ve vazbě na nadřazený komunikační systém zejména ve vnějším pásmu 
města. 
Tabulka: Terminály příměstské a vnější autobusové dopravy   
Označení Sektor města Stav Vazby 
Letňany sever současný stav metro 

současný stav 
Smíchovské nádraží jihozápad 

návrh 

metro 
železnice 

Depo Písnice jih návrh metro 
Opatov jih návrh metro 
Zličín západ návrh metro 
Západní Město (Horka) západ návrh metro 
Suchdol severozápad návrh tramvaj 
Černý Most severovýchod současný stav metro 

Depo Hostivař  východ současný stav 
metro 
železnice 

Horní Měcholupy východ návrh železnice 

Florenc centrum návrh 
metro 
železnice 

Nádraží Holešovice severozápad současný stav 
metro 
železnice 

Dlouhá Míle severozápad návrh 
železnice 
(metro) 

 
Provozní zázemí pro městskou autobusovou dopravu budou tvořit stávající garáže Kačerov, Klíčov, Řepy a nově 
navržená lokalita při Chodovské ulici v transformačním území, která nahradí zrušené garáže na Bohdalci. 
 



6. Dopravní infrastruktura 

 
Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 127

Parkoviště P+R 
Kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky rychlé městské hromadné dopravy (systém 
P+R) snižuje počet radiálních cest osobních automobilů, počet zaparkovaných vozidel v centru města a přispívá 
ke kvalitě životního prostředí. Záchytná parkoviště P+R nabízejí ekonomičtější a zpravidla i časově přijatelnější 
uskutečnění cest do centra a střední části spádového města.  
V následujícím období lze očekávat zvýšení zájmu o záchytná parkoviště při železnici, což souvisí se zaváděním 
taktové železniční dopravy po definovaných linkách s plnou integrací do PID, obsluhujících metropolitní region, 
a zároveň zhoršující se situací na radiálních vstupech do města spolu s postupem uplatňování regulačních 
opatření vůči automobilové dopravě v centrální části města. 
Princip záchytných parkovišť v zásadě vylučuje jejich umísťování uvnitř území vymezeného Městským okruhem. 
Záchytná parkoviště při železnici v okrajových částech města by měla sloužit podobně jako v regionu místní 
dopravě. Kapacitní - objektová - parkoviště v hl. m. Praze budou lokalizována při celoměstsky významných 
terminálech veřejné dopravy, a to: Chodov/Opatov, Černý Most, Depo Hostivař, Depo Písnice, Dlouhá Míle, 
Letňany, Západní Město/Horka, Zličín. 
Jednotlivým lokalitám je přiřazena bilance požadovaného počtu stání, která je závazná a je stanovena jako 
minimální přípustná. Stavby ve funkčních plochách s rozdílným využitím, kde je realizace parkoviště v systému 
P+R předepsána značkou, musí zahrnout realizaci kapacit parkovacích stání v systému P+R, anebo ponechat 
prostorovou rezervu, která zároveň vyhoví regulativům prostorové regulace, vztaženým na dotčené pozemky. 
V případě etapizace musí řešení umožňovat budoucí rozšíření kapacity. Nároky stanoví následující tabulka. 
Tabulka: Nároky na počet stání   

Cílová kapacita Číslo 
lokality Označení Typ parkoviště 

etapa návrh 
V ÚP 

1 Dlouhá Míle plošné/objekt 690 1000 DHP 
2 Nádraží Ruzyně plošné 240 240 zn. v DHM 
3 Podbaba integrovaný objekt 500 500 zn. v SMV 
4 Troja plošné/integrovaný objekt/objekt 500 500 DHP 
5 Suchdol plošné/objekt 170 170 DHP 
6 Střížkov integrovaný objekt 200 200 zn. v SMJ 
7 Letňany objekt 680 680 DHP 
8 Rajská Zahrada I plošné 65 65 zn. v SMJ 
9 Rajská Zahrada II plošné 90 90 zn. v SMJ 
10 Černý Most I objekt 1000 1000 DHP 
11 Černý Most II plošné 130 130 DHP 
12 Depo Hostivař objekt 540 540 zn. v DHM 
13 Skalka I plošné 107 107 zn. v SMV 
14 Průmyslová plošné 150 300 zn. v ZNM 
15 Štěrboholská radiála plošné/integrovaný objekt 190 190 zn. v SMV 
16 Běchovice plošné 100 300 DHP 
17 Zahradní Město plošné 130 130 DHP 
18 Nádraží Hostivař I plošné 75 75 DHP 
19 Nádraží Hostivař II plošné/integrovaný objekt 150 150 zn. v SMV 
20 Nádraží Hostivař III plošné/integrovaný objekt 60 0 zn. v DHM 
21 Horní Měcholupy plošné 350 350 DHP 
22 Uhříněves plošné 350 350 DHP 
23 Chodov integrovaný objekt 660 660 zn. v SMV 

24 Opatov I integrovaný objekt zn. v SMJ 

25 Opatov II integrovaný objekt 
500 1000 

zn. v SMJ 
26 Nádraží Krč objekt 500 500 DHP 

Cílová kapacita Číslo 
lokality Označení Typ parkoviště 

etapa návrh 
V ÚP 

27 Nové Dvory integrovaný objekt/plošné 150 150 zn. v SMJ 
28 Písnice objekt/integrovaný objekt 400 400 zn. v SMV 
29 Depo Písnice objekt 800 800 zn. v DHM 
30 Radotín objekt 150 150 zn. v SMV 
31 Slivenec plošné 170 170 zn. v DHM 
32 Smíchovské nádraží objekt 500 500 zn. v DHM 

 

6.4  Železniční doprava  

6.4.1  VÝCHOZÍ STAV 
Do železničního uzlu Praha ústí 10 železničních tratí, přičemž 6 z nich je součástí evropského systému 
železničních magistrál na základě dohod AGC a AGTC. Délka tratí na území hl. m. Prahy činí více než 200 km, 
přičemž pro osobní dopravu slouží cca 145 km tratí. Železniční stanice s největším obratem cestujících jsou Praha 
hlavní nádraží, Masarykovo nádraží a nádraží Smíchov. V současné době probíhá přestavba železničního uzlu 
Praha, část staveb je ve fázi realizace (úseky Praha-Libeň - Praha-Běchovice, Strančice - Praha-Hostivař), část v 
různém stupni přípravy (úseky Praha-Bubny - Praha-Holešovice, Praha-Běchovice - Úvaly).  
V posledním desetiletí výrazně rostla poptávka po osobní železniční dopravě ze strany objednavatelů (stát, kraj). 
Již dnes se požadavky na kapacitu dopravní cesty prakticky rovnají odhadům směrovaným k letům 2010-2015. 
Došlo k již téměř plné integraci železnice do PID, a tím byla splněna jedna ze základních podmínek rozvoje tohoto 
dopravního systému. V cestě naplnění všech cílů bohužel stojí nedostatečná kapacita tratí a absence segregace 
jednotlivých segmentů železniční dopravy. Z hlediska dopravní infrastruktury má v poslední době klíčový význam 
zprovoznění tzv. "nového spojení". Po jeho uvedení do plného provozu se zlepší časová dostupnost centra města, 
umožní průjezd vlaků železničním uzlem Praha, dále umožní zavedení vlaků dálkové osobní dopravy na hlavní 
nádraží a přestup mezi všemi jejími směry bez dalšího zatěžování jiných druhů veřejné dopravy. 
Železniční infrastruktura v Praze v současnosti nedisponuje potřebným technologickým vybavením pro moderní 
přepravní služby (logistické terminály s vazbou na železnici). Nákladní přepravu můžeme rozdělit do tří skupin: 
tranzitní, tranzitní přepracovávanou v seřaďovací stanici Praha-Libeň a místní, která má odesílací, cílovou, nebo 
obě stanice v Praze a navazujících stanicích Praha zůstává významným místem produkce i spotřeby. 
V posledních letech stále stoupá objem kombinované nákladní přepravy na železnici, a tím i rostou nároky na 
zázemí a zařízení tohoto druhu přepravy. Stanice významné pro nákladní přepravu jsou Praha-Hostivař, Krč, 
Radotín, Uhříněves a Vršovice. Vlakotvornými stanicemi zajišťujícími obsluhu aglomerace jsou Praha-Libeň, 
Kralupy nad Vltavou a Beroun. 

6.4.2  KONCEPCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
Dlouhodobě je sledována koncepce železnice jako nosného prvku integrovaného systému příměstské dopravy a 
důležitého a plnohodnotného prvku městské veřejné dopravy. Pokračující modernizace a optimalizace tratí spolu s 
rozvojem zastávek a dodržování standardu kvality a realizace uceleného linkového systému povede k rozvinutí 
potenciálu železniční dopravy na území hl. m. Prahy. 
Společným prvkem všech tratí zaústěných do ŽUP je navrhovaný rozvoj zastávek, které mají sloužit přímé 
obsluze území bez dalších přestupů a které tak umožní rozvoj železnice jako nedílné součásti městské veřejné 
dopravy a také znamenají posílení a zjednodušení přestupních vazeb mezi systémy veřejné dopravy.  
Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov, zahrnující rekonstrukci železničního spodku i svršku, 
sdělovacího i zabezpečovacího zařízení a realizaci protihlukových opatření, povede spolu s ztříkolejnením úseku 
Praha-Smíchov - výhybna Vyšehrad ke zvýšení plynulosti a kvality provozu v centrální oblasti ŽUP. Nalezeno bylo 
řešení přemostění Vltavy novým dvoukolejným mostem spolu s novou zastávkou Praha-Výtoň. 
Modernizace trati Lysá nad Labem (Čelákovice) - Praha-Vysočany, spočívající v dobudování 3. a 4. koleje a 
mimoúrovňového řešení odbočky Skály, bude znamenat segregaci dálkové a příměstské dopravy ve vazbě na 
novou trať Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava - Liberec. Dostavba 4. koleje proběhne z důvodů napojení tratě 
VRT do ŽUP i v úseku Libeň-Běchovice.  Nově je navržena zastávka Praha-Běchovice střed. 
Modernizace traťového úseku Libeň-Malešice, spočívající v dobudování mimoúrovňového křížení tratě Praha - 
Česká Třebová a novém tunelovém řešení Pod Táborem a Malešice-Hostivař, kde bude dobudována 2. traťové 
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kolej, znamená zvýšení jejich kapacity a umožní tak vedení nových linek městské železnice. V rámci modernizace 
traťového úseku Libeň-Malešice bude vybudována i zastávka Praha-Malešice s přímou vazbou na tramvaje a 
metro a do stávající žst. Praha-Malešice bude napojen terminál kombinované dopravy ve vazbě na city-logistický 
terminál Praha-Malešice. 
Trať Beroun - Praha-Smíchov bude po své optimalizaci sloužit především příměstské železnici, protože dálková 
doprava bude převedena na novou trať "Nové spojení Praha-Beroun", která se stane součástí VRT směr 
Plzeň/SRN. Na trati Beroun-Praha jsou nově navrženy zastávky Praha - Radotín sídliště a Velká Chuchle v nové 
poloze. 
Stejně tak ve směru na Benešov dojde k segregaci různých segmentů železniční dopravy a hlavním úkolem tzv. 
bystřické přeložky je zajištění kapacitního železničního spojení na trase Praha-Linec a nabídka dostatečné 
kapacity pro nákladní vlaky s možností jejího využití i vlaky VRT. Na území Prahy je trať zaústěna do stanice 
Praha-Zahradní Město s odbočnou větví do stanice Praha-Hostivař umožňující nákladní dopravu. Stávající trať 
Benešov - Praha-Vršovice projde celkovou optimalizací, tj. bude dosažena požadovaná třída zatížení, 
požadovaná prostorová průchodnost a odstraněno lokální omezení traťové rychlosti. Budou uvolněny drážní 
plochy v prostoru bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. Nově navrženy jsou zastávky Praha - Zahradní 
Město a Eden. 
Trať Hostivice - Praha-Smíchov projde před započetím modernizace tratě Praha-Kladno rekonstrukcí, která bude 
znamenat spolu se zřízením nových nástupišť a zastávek Praha-Hlubočepy zast. a Konvářka i zvýšení dopravní 
kapacity.  
Tratě Turnov - Praha-Vysočany, Rudná - Praha-Smíchov a Čerčany - Praha-Braník projdou podobnou 
rekonstrukcí zvyšující dopravní kapacity, která spolu se zřízením nových zastávek Praha-Třeboradice, Kbely v 
nové poloze, Hlubočepy střed a Kačerov povede k jejich plnému využití v rámci městské veřejné dopravy. 
Modernizace tratě Praha-Kladno, bude znamenat zkvalitnění příměstské železniční dopravy v tomto důležitém 
směru (zkrácení cestovní doby a zvýšení počtu spojů). Dojde k zdvoukolejnění a elektrizaci tratě a realizace 
odbočky z tratě Praha-Kladno na Letiště Ruzyně. Vedení modernizované trasy je na území městské části Praha 6 
věnována velká pozornost z hlediska jejího dopadu na okolí a je proto v její značné části zvoleno tunelové řešení. 
Ve výhledu je sledována i další etapa stavby, a to pokračovaní tratě ze stanice Letiště Ruzyně ve směru Hostivice. 
Tato stavba by znamenala možnost jízdy všech vlaků ve směru letiště do Kladna a možné propojení Letiště 
Ruzyně bezúvraťově s žst. Praha hlavní nádraží po zrekonstruované trati Hostivice - Praha-Smíchov. Nově 
navrženy jsou zastávky Praha-Bubny/Vltavská, Výstaviště, Dejvice/Hradčanská, Liboc, Ruzyně, Dlouhá míle a 
Letiště Ruzyně. 
Do železničního uzlu Praha budou zaústěny i vysokorychlostní železniční tratě. Do stanice Praha-Běchovice bude 
zaústěna trať Praha - Vídeň/Rakousko, do stanice Praha-Vysočany trať Praha - Drážďany/SRN. V souvislosti s 
provozem vysokorychlostních tratí vznikne v Běchovicích nová provozně-technická základna pro soupravy 
vysokorychlostních vlaků. 
Koncept územního plánu hl. m. Prahy řeší výhledové uspořádání železničního uzlu Praha v centrální oblasti města 
a umožňuje modernizaci celého železničního uzlu odpovídající mezinárodním dohodám a požadavkům na rozvoj 
železniční dopravy. Je vytvořena územní rezerva pro nový koridor železniční dopravy, tzv. "Nové spojení II. etapa, 
městský železniční tunel." Nové železniční tunely propojí nově navrženou zastávku Praha Opera se stávající 
stanicí Praha-Smíchov a Praha-Vršovice. V etapovém řešení prostoru Masarykova nádraží dojde k uvolnění 
zbytných drážních ploch, optimalizaci provozu nádraží a vznikne základ nové urbanistické struktury území. 
Etapové řešení obsahuje i záměr komunikačního a informačního propojení Masarykova nádraží s hlavním 
nádražím a tím vytvoření centrálního železničního terminálu s kvalitním přestupem z vlaků příměstské dopravy 
ukončených na Masarykově nádraží na vlaky dálkové dopravy soustředěných na hlavním nádraží. Cílem je 
dosáhnout nového plně průjezdného systému železničních linek pod centrem města s propojením protilehlých 
předměstí.  
Kombinovaná přeprava bude mít na území Prahy zázemí v rozšířeném kontejnerovém překladišti Praha-
Uhříněves a v nově navrženém Praha-Malešice. Pro rozvoj City - logistiky jako účinného nástroje pro dosažení 
přijatelné dopravní obsluhy města, který využívá hlavně nesilniční druhy nákladní dopravy, je důležitý vznik city-
logistického terminálu Praha-Malešice. Obdobný terminál má vzniknout i ve stanici Praha-Smíchov. Jako s 
alternativou se uvažuje o využití prostoru stanice Praha-Krč. Přínosem pro tvorbu a ochranu životního prostředí je 
i navrhovaná vlečka do Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice, zaústěná do stanice Praha-
Malešice. Z důvodů stálého zvyšování nároků na objem železniční dopravy je nutné zvýšit kapacitu ONJ a využít 
stávající plochy a prostory k intenzifikaci provozně-technické základny, stejně jako k tomuto účelu přebudovat 
depo Libeň. 
Pro nalezení vhodné stopy kolejového spojení Praha - Brandýs nad Labem/Stará Boleslav je vymezen koridor 
územní rezervy.  

6.5  Pěší doprava 

6.5.1  VÝCHOZÍ STAV 
Chůze je základní, někdy jedinou součástí každé cesty. Obrovský nárůst motorové dopravy v Praze v posledních 
letech vede k jednostrannému využívání veřejného prostoru a zatěžuje město mnoha negativními dopady. 
Zásadní otázkou se stává dosažitelnost cílů a bezpečný i pohodlný pohyb městem. Problémem je, že docházkové 
vzdálenosti se prodlužují a veřejná prostranství pokrývají parkoviště. V četných případech se novými bariérami v 
území stávají lokality rodinných domů nacházející se na rozhraní zastavěného území a příměstské krajiny. 
Takovéto souvislé bariéry nových rodinných domů (ale podobně také velkých nákupních center nebo skladových 
areálů) jsou i vzhledem k historickým vazbám krajiny pro pěší dopravu s rekreačním potenciálem velice 
problematické.  
Přestože Praze zatím chybí především systémový přístup ke zlepšování podmínek a rozvoji pěší dopravy lze říci, 
že zásady a principy zakotvené v existujících koncepčních dokumentech města se v praktické rovině přeci jen 
projevují. Vedle rozsáhlejších opatření se na území města uplatňují také drobnější akce jako např. úprava okolí 
zastávek, úprava přechodů pro občany s omezenou pohyblivostí, úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Pro chodce je v 
centru města vybudován také informační systém. Aby byly standardní postupy a potřeby pěší dopravy podchyceny 
už v průběhu plánování městských investic a přípravy projektů, je zapotřebí, aby vznikly potřebné koncepční 
dokumenty a byly kodifikovány. 
Součástí veřejného života jsou i lidem s pohybovým či orientačním handicapem, kterým se do cesty staví četné 
překážky. Bezbariérové řešení je přitom nedocenitelné (a legislativně podložené) nejen osobami trvale zdravotně 
postiženými, ale také velkou skupinou osob byť jen s dočasným omezením pohybu. V případě bezbariérových 
úprav lze říci, že jsou podmínky pro pěší dopravu nevyhovující. Bezbariérová úprava většinou chybí nejen 
stavbám a zařízením pro dopravu, občanskou a technickou vybavenost, ale nemají ji chodníky a jejich obrubníky, 
přechody pro chodce, systémy dopravního a orientačního značení, čekárny a vozidla MHD, parkové cesty.  

6.5.2 KONCEPCE PĚŠÍ DOPRAVY 
Úroveň vytváření vhodných podmínek pro pěší dopravu náleží podrobnějším dokumentům, než je územní plán. 
Základním předpokladem pro prosazování systémového přístupu k problematice pěší dopravy je vznik a 
projednání dokumentu Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy a na jeho základě vytvořeného 
Generelu pěší dopravy na území hl. m. Prahy. Cílem obou dokumentů je zlepšit podmínky pro pěší dopravu na 
území hl. m. Prahy při přípravě nových staveb a projektů či rekonstrukcí stávajících komunikací. Cílem těchto 
dokumentů je zrovnoprávnit postavení chodců při přípravě nových staveb a rekonstrukcí stávajících komunikací. 
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy mají stanovit priority města při podpoře pěší dopravy v rámci 
dopravního systému města, definovat podmínky a vhodná opatření ke zvýšení pohodlí a bezpečí chodců. Generel 
pěší dopravy na území hl. m. Prahy má pak tyto obecné zásady převést do konkrétních situací v místech, kde jsou 
identifikované problémy, navrhnout nové vhodné trasy a tím usnadnit návrh řešení v daných lokalitách. Generel 
bude postihovat trasy celoměstského významu. 
V územním plánu budou znázorněna pouze významná pěší propojení 5, tj. takové linie základní sítě pěších tras s 
převažující dopravní funkcí, které nemají náhradu, nebo jsou důležité k překonání bariér (řeky, žel. tratě, 
průmyslové areály, nesprávně založené komplexy bydlení, liniové trasy technické infrastruktury apod.) a dotvářejí 
přirozené tahy. 
Ve vyznačených koridorech významných pěších propojení se ukládá povinnost zajistit prostupnost územím, 
případně realizovat infrastrukturu pro pěší dopravu. 

6.6 Cyklistická doprava  

6.6.1 VÝCHOZÍ STAV 
V případě cyklistické dopravy je klíčovým úkolem úspěšně plánovat nabídku. Tak, jak byly potřeby cyklistů v 
minulosti redukovány víceméně na vnímání rekreační roviny cyklistické dopravy, sílí v posledních letech tlak na 
vytvoření příznivějších podmínek k širšímu uplatnění cyklistické dopravy pro každodenní typy cest za prací, do 
škol, za sportem apod., tedy snaha integrovat cyklistickou dopravu do infrastruktury města. 
 

                                                 
5 V prvním čtení konceptu územního plánu není z časových důvodů koncepce pěší dopravy ve výkrese dopravy zpracována. 
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Cyklistickou dopravu je třeba vnímat jako alternativu k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při 
pohybu v městském prostředí a výrazněji by se mohla uplatnit i v regionu. Využití cyklistiky k dopravním i 
rekreačním účelům má stoupající tendenci a tomuto trendu je třeba přizpůsobovat služby i plánování nabídky v 
dopravě. Vývoj dopravy v Praze však není z pohledu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel optimální. 
Silniční motorová doprava, osobní i nákladní, v posledních deseti letech silně vzrostla, zvýšil se počet vozidel a 
především jejich výkon. Podíl cyklistické dopravy na přepravě osob oproti tomu zůstal na zanedbatelných, resp. 
nevyjádřitelných hodnotách. Je nutné, aby pozornost byla od jednostranné podpory motorizované dopravy 
namířena na celé spektrum dopravních modů.  
V roce 1993 schválila Rada hl. m. Prahy Koncepci základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy, 
která předpokládala realizaci cca 400 km cyklotras. Síť městských páteřních cyklotras spojujících důležité body 
(nádraží, stanice metra, sportovní stadiony, kulturní památky, vysoké školy atd.) měla být vybudována do roku 
2000 a nezahrnovala místní vazby ani rekreační trasy, ty měly být ponechány iniciativě městských částí. Tuto 
koncepci převzal a rozšířil Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999. V Zásadách dopravní politiky hl. m. Prahy, 
přijatých ZHMP v roce 1996, byl za jeden z hlavních úkolů stanoven nárůst objemu cyklistické dopravy na 
několikanásobek. Plánovaný rozsah cyklistických tras se v následujícím období nepodařilo realizovat. V r. 2003 
Rada HMP schválila aktualizovaný základní systém cyklistických tras (s prodloužením na cca 440 km) a realizaci 
posílila výslovným uložením úkolu zohledňovat cyklistickou dopravu při výstavbě a rekonstrukcích pozemních 
komunikací (toto se v následujících letech systémově nedělo a neexistoval dohled nad naplňováním usnesení). 
Současně vyznačené úseky cyklistických tras z minulých období negarantují řešení tras formou stezek pro 
cyklisty, pruhů pro cyklisty nebo jiných opatření, která mají být předmětem naplnění koncepce řešení celoměstsky 
významných tras. 

6.6.2 KONCEPCE INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY 
Z hlediska územního plánování se potřeba rozvoje bezpečné infrastruktury obsluhující město plošně pro 
cyklistickou dopravu dotýká především specifikace tras - koridorů - kde se mají příslušná opatření přednostně 
realizovat. Návrh cyklistické dopravy musí být nedílnou součástí řešení dopravní soustavy města a má být 
především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu má být v Praze vytvořena 
ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších 
regionálních vazeb, a bude zahrnovat obě funkce cyklistické dopravy - dopravní i rekreační. 
Základem navrhovaného systému je kategorizace cyklotras, již dříve schválená Radou hl. m. Prahy, přičemž pro 
úroveň územního plánu jsou vybrány zejména trasy celoměstského významu, tvořené skupinou tzv. páteřních 
cyklotras (I. třídy) a hlavních cyklotras (II. třídy). Místní úroveň cyklotras (III. třídy) se ponechává mimo závazný 
regulativ územního plánu jako vrstva vyplývající z místních podmínek. Jako samostatné kategorie lze chápat 
izolované cyklostezky (nejsou součástí sítě cyklotras jako např. okruhy v parcích).  
Páteřní cyklotrasy tvoří základní kostru pro cyklistickou dopravu v Praze. Slouží především pro dálkové vztahy 
uvnitř města i pro spojení se středočeským regionem. Zajišťují dopravní i rekreační funkci. Pokud možno sledují 
přirozené linie terénu (vodní toky, terasy), což umožní jejich sklonově příznivý průběh. Osou systému jsou 
cyklotrasy podél Vltavy, levobřežní a pravobřežní. Na trasy podél Vltavy navazují radiály, vedené především podél 
potoků, případně po hřebenech. Celý systém páteřních tras propojují severojižní tangenty. 
Hlavní (sběrné) cyklotrasy rozšiřují síť páteřních cyklotras. Slouží především dopravní funkci. Zahrnují hlavní osy 
obsluhy území a vzájemná propojení městských částí. Sledují urbanistické osy, významné linky veřejné dopravy a 
další směry s vysokou potenciální poptávkou po cyklistické dopravě. 
Místní cyklotrasy slouží k plošné obsluze území, zajišťují napojení na celoměstskou síť. Dále zahrnují čistě 
rekreační trasy s minimálním dopravním významem.  
Kromě vyjádřených tras se předpokládá realizace odpovídajících prvků infrastruktury pro provoz cyklistů dle 
potřeby v dalších plochách s rozdílným způsobem využitím. 
Cyklistické trasy uvedené v územním plánu6 jsou chápány a předepsány jako liniové koridory pro kontinuální 
infrastrukturu vhodně upravenou speciálně pro pohyb cyklistů (formou cyklistických pruhů a pásů na 
komunikacích v hlavním i přidruženém dopravním prostoru, samostatných stezek pro cyklisty nebo smíšených 
stezek pro pěší a cyklisty, přejezdů komunikací, opatření na světelně řízených křižovatkách, provozu cyklistů v 
protisměru jednosměrných komunikací a v pěších nebo obytných zónách apod.). Ve vyznačených trasách 
(koridorech) je realizace opatření nezbytná.  
 
 
 
 
                                                 
6 V prvním čtení konceptu územního plánu není z časových důvodů ve výkrese dopravy zapracováno. 

Tabulka: Seznam páteřních cyklotras  

Číslo Průběh cyklistické trasy - cílový stav km 
A1 Radotín-Hlubočepy-Smíchov-Malá Strana-Holešovice-Stromovka-Podbaba-Sedlec 31,2 
A2 Zbraslav-Modřany-Braník-Výtoň-Nár. divadlo-Palach. nám.-Těšnov-Libeň. ostrov-Troja-Zámky 28,6 
A11 Zbraslav-Radotín-Zadní Kopanina-Řeporyje-Stodůlky 10,9 
A12 Hlubočepy-Prokopské údolí-Řeporyje (Jinočany) 11,9 
A13 Smíchovské nádr.-Radlická-Nové Butovice-Stodůlky-Třebonice (Rudná) 12,9 
A14 Anděl-Košíře-Motol-Řepy 8,3 
A15 Klárov-Pohořelec-Vypich-Bílá Hora-Řepy-Zličín-Sobín 13,4 
A16 Libeňský most-Bubny-Výstaviště-Stromovka-Dejvice-Veleslavín-Dědina (Hostivice) 15,3 
A17 Podbaba-Jenerálka-Nebušice-Přední Kopanina 11,5 
A18 Sedlec-Suchdol-Kozí hřbety (Horoměřice) 4,0 
A21 Modřany-Libuš-Kunratice-Šeberov-Háje 12,5 
A22 Braník-Krč-Chodov-Háje-Petrovice-Uhříněves-Kolovraty (Říčany) 22,1 
A23 Výtoň-Vršovice-Michle-Záběhlice-Hostivař-Petrovice (Průhonice) 20,4 
A24 Klárov-Staroměstské nám.-Muzeum-Vinohrady-Malešice-Jahodnice-Dubeč-Královice (Říčany) 26,8 
A25 Národ.divadlo-Můstek-Bulhar-Ohrada-Hrdlořezy- Dolní Počernice-Běchovice-Klánovice (Úvaly) 23,1 
A26 Libeň-Vysočany-Hloubětín-Černý Most-Horní Počernice 15,0 
A27 Bílá Skála-Bulovka-Prosek-Letňany-Čakovice 9,0 
A28 Zámky-Bohnice-Kobylisy-sídliště Ďáblice-Prosek 8,3 
A31 Dukelských hrdinů-Výstaviště-Stromovka 2,0 
A32 Hlubočepy-Jinonice-Košíře-Strahov-Dejvice (výhledové vedení)   
A33 Prokopské údolí-Nové Butovice-Motol-Petřiny-Divoká Šárka-Přední Kopanina (Okoř) 17,1 
A34 Stodůlky-Zličín-Ruzyně-Nebušice 12,0 
A41 Těšnov-Florenc-Muzeum-Nuselský most-Pankrác-Spořilov-Záběhlice-Háje 17,2 
A42 (Hodkovice)-Písnice-Libuš-Nové Dvory-Krč-Kačerov-Spořilov-Vršovice-Ohrada-Palmovka 15,4 
A43 Hostivař-depo Hostivař-Malešice-Hrdlořezy-Hloubětín-Prosek 9,4 
A44 Petrovice-Dolní Měcholupy-Dolní Počernice-Černý Most-Satalice-Kbely-Letňany 18,2 
A50 okružní trasa kolem Prahy (km pouze na území hlavního města) 35,2 

Celkem  412,0

6.7  Letecká doprava  

6.7.1  VÝCHOZÍ STAV 
Letecká doprava v Praze je provozována na letištích v Praze-Ruzyni, Kbelích, Letňanech, na Točné a na 
vrtulníkových letištích (heliportech) převážně pro potřeby letecké záchranné služby. Na území města se vyskytují 
ještě další provozní plochy pro leteckou záchrannou službu (pro vrtulníky).  
Dominantní roli v letecké dopravě v rámci Prahy i celé České republiky z hlediska významu i dopravního výkonu 
hraje mezinárodní Letiště Ruzyně, které je veřejné mezinárodní letiště. Nárůst letecké dopravy na Letišti Ruzyně 
je rychlejší, než se předpokládalo. Předpokládaný obrat cestujících i zboží na rok 2010 byl již zejména v oblasti 
osobní dopravy výrazně překročen. Nárůst leteckého provozu na Letišti Ruzyně i jeho rozvoj přitěžuje stávající 
komunikační síť ve spádovém území vyvolanou automobilovou dopravou a zvyšujícími se nároky na veřejnou 
dopravu. Letiště Ruzyně postrádá obsluhu kapacitním prostředkem kolejové dopravy. Důsledky nárůstu 
automobilové dopravy v souvislosti s rozvojem ruzyňského letiště na stávající komunikační síti v severozápadní 
části města zmírní až zprovoznění Pražského okruhu na severozápadě města a zkvalitnění nabídky veřejné 
dopravy. Provozní plochy tvoří tři vzletové a přistávací dráhy - RWY 06/24, RWY 13/31 a RWY 04/22. Dráha RWY 
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06/24 je provozně a parametrově plnohodnotná, RWY 13/31 je parametrově plnohodnotná, avšak s výrazným 
provozním omezením z důvodu hluku z leteckého provozu, RWY 04/22 parametrově vyhovuje pouze pro provoz 
malých a středních letadel, nyní již trvale mimo provoz a je využívána pouze pro pojezd a parkování letadel.  
Letiště Praha-Kbely (letecká základna Kbely) je vojenské letiště a disponuje jednou RWY 06/24. Letiště Praha-
Letňany má statut veřejného vnitrostátního letiště a neveřejného mezinárodního letiště a disponuje dvěma 
travnatými vzletovými a přistávacími drahami (RWY). Letiště Točná má statut veřejného vnitrostátního letiště. 
Kromě plachtařů a motorářů z letiště Točná vzlétají piloti na motorových rogalech, provozuje se létání ultralehkých 
letadel, převládají výcvikové, sportovní, zkušební, ověřovací, školní a vyhlídkové lety.  

6.7.2 KONCEPCE LETECKÉ DOPRAVY 
Výhledová mezinárodní i vnitrostátní letecká přeprava bude i nadále realizována převážně na Letišti Ruzyně. Z 
důvodů očekávaného dalšího růstu přepravních objemů i kvalitativních nároků na přepravu se do budoucna 
sleduje přestavba části stávajícího dráhového systému, předpokládá se výstavba tzv. paralelní RWY 06R/24L, 
která je určujícím prvkem rozšíření a úprav dráhového systému letiště, který zajistí do budoucna zvýšení kapacity 
letiště v počtech pohybů letadel a jejich směrování mimo hustě obydlené části města. Dráha RWY 13/31 bude 
zachována, avšak provoz na ní by měl být pouze výjimečný, a to v případech, kdy paralelní hlavní RWY budou 
uzavřeny pro nezbytné opravy nebo vznikne extrémní meteorologická situace, která neumožní bezpečné přistání 
nebo vzlet na jedné z uvedených dvou paralelních drah. Stávající RWY 04/22 bude zrušena.   
Významný vliv na snížení negativních důsledků dopravy na Letiště Ruzyně bude mít jeho budoucí propojení 
kolejovou dopravou s centrem Prahy. Navrhuje se modernizace tratě Praha-Kladno s odbočkou na Letiště 
Ruzyně, ve výhledu s propojením do oblasti Hostivice-Jeneč. V návrhu jsou vytvořeny územně plánovací 
předpoklady umožňující prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická na Letiště Ruzyně. Ke zlepšení dopravních 
vazeb Letiště Ruzyně na okolní komunikační síť je navržena přestavba stávající mimoúrovňové křižovatky 
Aviatická - R7 do nové, kapacitnější a provozně kvalitnější podoby. 
Letiště Kbely bude i nadále sloužit převážně vojenským účelům. Stávající vzletová a přistávací dráha letiště Kbely 
je v návrhu zachována. Funkce letiště v Letňanech zůstávají zachovány, vzletové a přistávací dráhy jsou navrženy 
do výhledu zachovat travnaté. Letiště Točná zůstává součástí letištní struktury v Čechách a i v budoucnu by mělo 
plnit úlohu pražské základny sportovního létání a centra letecké výuky i leteckých služeb. Vzletové a přistávací 
dráhy letiště zůstanou do výhledu travnaté v současné podobě. 
Předpokládá se zkvalitnění podmínek pro leteckou záchrannou službu v rámci areálů významných nemocnic. 
Stávající heliporty v areálech nemocnic jsou respektovány. 

6.8 Vodní doprava  

6.8.1  VÝCHOZÍ STAV 
Vltavská vodní cesta u Mělníka navazuje na vodní cestu Labe. Praha je tak prostřednictvím vltavské a labské 
vodní cesty napojena v Německu na evropské vodní cesty. Na území hlavního města Prahy tvoří Vltava 
kanalizovaný tok se soustavou pevných a pohyblivých jezů s plavebními komorami (Modřany, Smíchov, Mánes, 
Štvanice a Podbaba). V Praze se nacházejí přístavy Holešovice, Libeň, Smíchov, Radotín, sportovní přístav 
Podolí, významné přístaviště (terminály) osobní vodní dopravy u Palackého, Jiráskova mostu a u Čechova mostu. 
Vltava je v Praze využívána pro osobní i nákladní dopravu, vodní sporty i rekreačně. Kapacita vltavské vodní cesty 
je dána kapacitou plavebních komor Podbaba 5,2 mil. t/rok a plavební komorou Smíchov 2,8 mil. t/rok.   
Hlavní přístaviště osobních lodí je mezi Palackého a Jiráskovým mostem a u Čechova mostu při náplavkách na 
pravém vltavském břehu. Osobní vodní dopravě slouží na území hl. m. Prahy také pět přívozů přes Vltavu. 
Pražské přívozy zaznamenávají trvalý nárůst počtu cestujících a postupně zaujaly pevné místo v systému Pražské 
integrované dopravy. 
K překládce zboží se v Praze využívají především kapacity přístavů Holešovice, Smíchov a Radotín. Přístav Libeň 
v současné době prakticky není pro nákladní vodní dopravu využíván. Pro nákladní vodní dopravu a další činnosti 
související s nákladní vodní dopravou jsou dále u řeky příležitostně mimo přístavní areály využívána i překladiště.  

6.8.2 KONCEPCE VODNÍ DOPRAVY 
Jako klíčové pro zachování funkčnosti vodní dopravy je zachování potřebného rozsahu ploch pro vodní dopravu a 
respektování vymezeného koridoru vodní cesty.  Vodní doprava i nadále bude plnit funkce osobní, nákladní i 
rekreační.   
 
 

Osobní vodní doprava 
Atraktivita Prahy zejména v centrální oblasti vyvolá vysokou poptávku po rekreační osobní vodní dopravě po 
Vltavě spojenou s vyhlídkovými okruhy. Lze očekávat i zvýšený zájem o pravidelné linkové plavby, protože okolí 
řeky představuje atraktivní prostředí se zachovanými přírodními hodnotami v úseku Praha-Slapy i Praha-Mělník. 
Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou navrženy přístavy Libeň, Smíchov, Podolí, nový přístav v 
Braníku i přístav v Radotíně a přístaviště (terminály) osobních lodí mezi Palackého a Jiráskovým mostem a u 
Čechova mostu. 

Nákladní vodní doprava 
Rozvoj nákladní vodní dopravy v Praze je do značné míry limitován vybavením obchodních (nákladních) a 
ochranných přístavů na území města, disponibilní kapacitou a parametry plavebních komor. S ohledem na tyto 
skutečnosti je výrazné využití nákladní vodní dopravy v Praze relativně omezeno, přesto je nutné zachovat 
podmínky pro její provozování. Přístav Holešovice bude i nadále ochranným a obchodním přístavem, se 
zachováním všech přístavních funkcí, s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze. Pro potřeby nákladní 
vodní dopravy bude sloužit i dobudovaný přístav Radotín s obchodní a ochrannou funkcí a přístav Smíchov.  
Návrh předpokládá rozšíření stávající nabídky osobní vodní dopravy v rámci systému PID umožňující spojení 
obou vltavských břehů např. v oblasti Trojské kotliny, mezi Smíchovem a Podolím. 
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7.  Technická infrastruktura 
 
Technickou infrastrukturu města tvoří systémy, které v organismu města zprostředkovávají toky médií pomocí 
liniových systémů a sítí. Zahrnují také plošná zařízení s průmětem do ploch s rozdílným způsobem využití. Mnohé 
z nich územní plán zároveň navrhuje jako veřejně prospěšné stavby či opatření zajišťující nezbytné technické 
zázemí města.  

7.1 Zásobování vodou 

Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 
činí cca 1,2 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších téměř 200 tisíc obyvatel jiných obcí ČR. 
Mimopražské zdroje vody pro Prahu jsou Želivka (ÚV Hulice) a Jizera (ÚV Káraný). Pražským zdrojem vody je 
Vltava (ÚV Podolí), která není v současné době provozována a je udržována jako "studená rezerva". 
Z vodárny v Káraném, která zásobuje Prahu pitnou vodou od roku 1914, vedou dva vodovodní řady DN 1100 
pitnou vodu do vodojemu Flora. Třetí vodovodní řad DN 1600 zásobuje pitnou vodou vodojem Ládví I.  
Z vodárny Želivka, která byla uvedena do provozu roku 1972, je pitná voda do Prahy dopravována štolovým 
přivaděčem do vodojemu Jesenice I.  
Nadřazený systém dopravy vody vytváří okolo Prahy okruh dosud v severní části neuzavřený. Hlavními vodojemy 
tohoto okruhu jsou vodojem Ládví I, Radotín II, Kopanina, Jesenice I a Suchdol II. Poslední dva jmenované 
vodojemy leží mimo správní území Prahy. Ze systému je část vody předávána do Kladna, Berouna, Říčan a 
Roztok. 
Na celoměstský systém zásobování vodou nejsou zatím připojena všechna okrajová území Prahy, jde o Strnady, 
Zmrzlík a Závist. 
Pro zásobení průmyslových závodů v oblasti Vysočan a Malešic surovou vltavskou vodou byl vybudován 
průmyslový vodovod, který byl uveden do provozu v roce 1967. Z důvodů téměř nulových odběrů průmyslové vody 
v současné době přestává se využívat severní větev průmyslového vodovodu. 
V oblasti jihovýchodní části Prahy, které zahrnuje území Šeberov, Křeslice, Petrovice, Horní Měcholupy, Dolní 
Měcholupy, Štěrboholy, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje, Dubeč, 
Hájek, Uhříněves, Pitkovice, Královice, Benice, Kolovraty, Nedvězí a Lipany, nastal mohutný stavební rozvoj, který 
stále pokračuje. Celé toto území je zásobováno vodou z vodojemu Kozinec, který je na hranici svých kapacitních 
možností. Také vzhledem ke kapacitním možnostem vodovodní sítě není možné napojování další zástavby nad 
kapacity dané stávajícím Územním plánem hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu je nutná výstavba nového přiváděcího 
řadu DN 1000 (DN 800) z vodojemu Jesenice II do Uhříněvsi a odbočkou DN300 z tohoto řadu do Benic. Tento 
vodovodní řad by část rozvíjejícího se území zásoboval z vodojemu Jesenice II.  
Nutnou další podmínkou pro zkapacitnění vodojemu Kozinec je posílení nátoku na tento vodojem vybudováním 
(zdvojením) řadu DN 1200 mezi vodojemem Chodová a manipulační komorou Košík a obnovou vodovodního řadu 
DN 1200 do Kyjského uzlu. Součástí obnovy vodovodních řadů mezi vodojem Chodová - Kyjský uzel bude 
výstavba vodovodního řadu DN 800 z řadu DN 1200 do nového šoupátkového objektu Štěrboholy II.  Navrhují se i 
vnitřní úpravy vodojemu Kozinec.   
Výstavba řadu DN 1000 (DN 800) je důležitá pro vzájemnou zastupitelnost zdrojů při haváriích a obnově 
nadřazeného systému zásobování vodou. Území bude možné zásobovat vodou jak z vodojemu Kozinec, tak i z 
vodojemu Jesenice II. Výstavbou přiváděcího řadu DN 1000 (DN 800) se pak mohou napojit na vodovod všechny 
plochy urbanistického rozvoje. Připojením tohoto řadu na gravitační řad DN 600 mezi vodojemem Kozinec a 
čerpací stanicí Uhříněves bude možné zásobovat všechny oblasti dnes zásobované z čerpací stanice Uhříněves, 
tj. Uhříněves, Pitkovice, Benice, Královice, Hájek, Kolovraty, Lipany, Nedvězí.  

7.2 Odkanalizování 

Páteří kanalizačního systému hlavního města je 7 kmenových stok, které jsou součástí jednotné stokové sítě a 
které přivádějí odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. Do kmenových stok jsou 
napojeny hlavní sběrače a do nich vedlejší sběrače. Nejnižším článkem stokové sítě ale zároveň nejpočetnějším 
jsou uliční stoky a do nich zaústěné domovní přípojky z jednotlivých nemovitostí. Tento systém odkanalizování- 
jednotná stoková síť, která odvádí společně splaškové i dešťové odpadní vody - je charakteristický pro tzv. Velkou 
Prahu s hranicemi města do r. 1960. V obcích připojených k hlavnímu městu po roce 1960 byla vybudována 
většinou oddílná stoková síť, která odvádí zvlášť splaškové a zvlášť dešťové odpadní vody. 

 
Zatímco splaškové odpadní vody se odvádějí k likvidaci na čistírnu odpadních vod, dešťové odpadní vody se 
odvádějí pokud možno po předchozí retenci a částečné sedimentaci do nejbližšího recipientu.  
Na území hl. m. Prahy je dále v provozu 26 lokálních, resp. pobočných čistíren odpadních vod a několik 
průmyslových čistíren odpadních vod, které slouží k likvidaci průmyslových odpadních vod a odpadních vod ze 
zemědělské výroby. Všechny lokální ČOV dohromady vyčistí necelých 5 % odpadních vod, vyprodukovaných 
obyvatelstvem hl. m. Prahy a zbývajících 95 % odpadních vod je vyčištěno v ÚČOV na Císařském ostrově. 
Přibližně 0,5 % obyvatel není dosud připojeno na městskou stokovou síť a v těchto lokalitách se provádí likvidace 
odpadních vod prostřednictvím kontejnerových domovních čistíren, septiků nebo žump.  
Územní plán navrhuje rozšíření stávající kapacity na Císařském ostrově, která ani po třech intenzifikacích není 
schopna dosáhnout takové kvality vypouštěné vody do Vltavy, aby splnila přísné parametry stanovené Evropskou 
unií. Dříve uvažované vymístění ústřední čistírny za hranice hl. m. Prahy je v současné době i v blízké 
budoucnosti neproveditelné. Po rekonstrukci bude tato čistírna schopna vyčistit veškerou odpadní vodu 
vyprodukovanou na území hl. m. Prahy v dostatečné kvalitě a s určitou rezervou v kvantitě.  
V návaznosti na rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod je navrženo prodloužení některých páteřních 
kanalizačních sběračů na okraj Prahy, což umožní připojit další urbanizovaná území v různých lokalitách hl. m. 
Prahy a také postupně zrušit celou řadu pobočných čistíren odpadních vod na okrajích města, které jsou 
kapacitně přetížené nebo technologicky zastaralé. Některé pobočné čistírny odpadních vod však zůstanou i 
nadále v provozu, ale s ohledem na rozrůstající se zástavbu v jejich spádovém území budou muset být 
modernizovány a jejich kapacita posílena. Z toho důvodu je navrhováno 11 rozvojových ploch čistíren odpadních 
vod a jedna územní rezerva pro výhledovou výstavbu čistírny odpadních vod v Zadní Kopanině.  
Na území hl. m. Prahy je dále navrženo 22 podzemních záchytných nádrží, jejichž účelem je zachycovat zředěné 
odpadní vody v období intenzivních dešťů, které se doposud vypouštěly z odlehčovacích komor do recipientu bez 
čištění. Po skončení dešťových srážek budou tyto odpadní vody přečerpány nebo gravitačně odvedeny na 
Ústřední čistírnu odpadních vod. 
Pro zlepšení kvality drobných vodních toků je navrženo 16 nových dešťových usazovacích nádrží, jejichž účelem 
je zabránit vzniku přívalových vln se všemi negativními dopady na obyvatelstvo žijící v blízkosti vodních toků a 
zvýšit kvalitu vody v těchto tocích. Jsou navrženy především v souvislosti s výstavbou Pražského okruhu a jeho 
odvodněním a novou bytovou zástavbou v Modřanech, Komořanech, Stodůlkách a Řeporyjích.  

7.3 Vodní toky  

Odvodňovacím systémem každého přirozeného povodí je soustava vodních toků a vodních ploch, přirozených i 
umělých. Stejně je tomu i na území hl. m. Prahy, které se nachází v povodí Berounky, Dolní Vltavy a Středního 
Labe, z části v přirozeném nebo urbanizovaném území. Vltava a Berounka protékají městem. Labe územím 
neprotéká, zasahuje město jen povodím svých přítoků. Z urbanizovaného území jsou odváděny dešťové vody 
jednotnou kanalizací (s odlehčením do vodních toků) či oddílnou kanalizací (s odvedením splaškových vod na 
ČOV a dešťových, po částečném předčištění, do vodních toků). 
Páteří Prahy je řeka Vltava, která protéká jejím územím zhruba od jihu k severu, s hlavním levobřežním přítokem 
Berounkou. Úpravami koryta řeky a postupnou zástavbou inundačních prostorů podél Vltavy v průběhu let došlo k 
zúžení průtočného profilu, zmenšení kapacity toku a ke zvýšení vzdutí, které se ve městě projevuje nepříznivě. Po 
povodni v srpnu 2002 byl aktualizován "2D povodňový model Prahy 2001". Na základě této aktualizace bylo 
vymezeno záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně Q2002 (5 160 m3/s v srpnu 2002), který 
vymezuje novou hranici záplavového území Vltavy a Berounky a linie protipovodňových opatření na ochranu hl. m. 
Prahy (dále protipovodňová opatření). Tato protipovodňová opatření jsou rozdělena do 3 kategorií s 
diferencovaným využíváním a aktivní zóny v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. Bylo stanoveno nové 
funkční využití jednotlivých kategorií záplavového území a zásady jeho využití reagující na důsledky záplav v 
srpnu 2002. Aktivní zóna na vodních tocích Vltavě a Berounce byla stanovena vodoprávním úřadem hl. m. Prahy 
pro povodňové průtoky s periodicitou 100 let. 
Celkově lze konstatovat, že na změnu odtokových poměrů na Vltavě a Berounce a stav protipovodňové ochrany 
má vliv způsob využívání záplavových území Vltavy a Berounky a rovněž nábřeží v centrální části města. 
Negativně se projevuje tlak na zástavbu v záplavovém území, nepříznivě působí také "dočasné" stavby, skládky 
apod., které bezprostředně nesouvisejí s funkcemi a využíváním řeky. V současnosti jsou protipovodňová opatření 
pro Q2002 realizována v centrální části hl. m. Prahy. Nejsou realizována v okrajových oblastech na severu v Troji 
a na jihu v Radotíně, ve Velké Chuchli a na Zbraslavi. 
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Pro vodní dopravu na Vltavě slouží přístavy s funkcí obchodní, sportovní a ochrannou. Jsou to přístavy 
Holešovice, Libeň, Smíchov, (překladiště Radotín na Berounce). Pro rekreační plavbu slouží přístav nad 
Jiráskovým mostem na Rašínově nábřeží a několik přístavišť osobní lodní dopravy. Podolský přístav je využíván 
jako kotviště sportovních plavidel. Navrhuje se nový přístav pro osobní lodě v Radotíně a rozšíření překladiště 
Radotín a zřízení ochranného přístaviště. V nivě Berounky se navrhují vodní plochy, které se stanou součástí 
velkého rekreačního území. V souvislosti s řešením tohoto území se navrhuje zprůtočnění Lipanského potoka jeho 
napájením z Berounky, aby se zlepšil vodohospodářský režim tohoto ramene s téměř stojící vodou.  
Do Vltavy a Berounky jsou zaústěny drobné vodní toky. K povodí Vltavy příslušejí zejména tyto drobné vodní toky 
s přítoky: Dalejský, Motolský, Brusnice, Litovicko-Šárecký, Libušský, Lhotecký, Zátišský, Kunratický, Botič, 
Rokytka. K povodí Berounky přísluší Radotínský potok. K povodí Labe příslušejí tyto hlavní toky: Mratínský, 
Vinořský a Jirenský potok - přítok Výmoly. Záplavová území na drobných vodních tocích jsou stanovena Odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP) pro povodňové průtoky Q100.  
V okrajových částech podél hranice města se nacházejí převážně pramenné části již zmíněných drobných vodních 
toků většinou přírodního charakteru s přirozeným vegetačním doprovodem, které utvářejí charakter příměstské 
krajiny. Současný stav vodních toků je výsledkem intenzivního a někde necitlivého využívání jejich povodí. 
Výstavba v povodí toků s rozsáhlými zpevněnými plochami vyvolává výraznou změnu přirozených odtokových 
poměrů. Pro odstranění tohoto nepříznivého vlivu v povodí některých toků byly vybudovány soustavy nádrží, které 
zachycují přívalové vody, snižují a zpomalují jejich průtok a zároveň v některých případech nalepšují v těchto 
tocích nízké průtoky v období sucha. I přes tato opatření a některé provedené místní úpravy na tocích dochází v 
mnoha partiích města k rozlivům vody do přilehlých břehových partií a tím k destrukci koryt a ohrožení některých 
obytných částí města. K zamezení škodlivých účinků velkých vod v některých zastavěných partiích a k zlepšení 
stavu koryt se navrhují revitalizace, úpravy toků, jejich vyčištění, odkrytí zatrubněných úseků, aktualizované 
správci vodních toků a novými návrhy Generelů jednotlivých vodních toků. Předpokladem u nových nádrží a 
rybníků je, aby se po realizaci přirozeně začlenily do rámce okolního prostředí a krajiny. Příznivé zprostředkování 
vztahu těchto vodních děl k okolní krajině umožní vhodná vegetace hrází a podél zátopy nádrží. Pro 
minimalizování nepříznivých změn hydrologického režimu v tocích je při řešení rozvoje jednotlivých oblastí vhodné 
též využívat povrchové retence území. Navrhují se veřejně prospěšná opatření v oblastech citlivých na zvyšování 
podílu zpevněných ploch. 

7.4 Zásobování teplem 

7.4.1 CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Systém centralizovaného zásobování teplem tvoří na pravém břehu Vltavy propojená Pražská teplárenská 
soustava CZT (PTS). Její hlavní napaječ je veden z elektrárny Mělník přes výtopnu Třeboradice a teplárnu 
Malešice do oblasti Jižního Města a Modřan (s odbočkou na Černý Most). Základními zdroji PTS je elektrárna 
Mělník I a teplárna Malešice, špičkovými zdroji spolupracujícími s PTS jsou teplárna Michle, výtopny Třeboradice 
a Krč, celoročně je do soustavy dodáváno teplo i ze ZEVO Malešice (zařízení na energetické využívání odpadů). 
Kromě integrované Pražské teplárenské soustavy jsou na území Prahy na pravém břehu Vltavy v lokalitách Horní 
Měcholupy, Petrovice, Libuš, Písnice, Rohožník a Komořany stávající samostatné soustavy CZT Pražské 
teplárenské, a. s., zásobující okolní zástavbu z jednotlivých kotelen. 
V roce 2008 probíhá připojení sedmi blokových kotelen na sídlišti Horní Měcholupy - Petrovice na PTS. Po 
napojení budou tyto plynové kotelny přebudovány na předávací stanice. 
V roce 2009 bude realizováno napojení dvou blokových kotelen na sídlišti Libuš při ul. Novodvorské na PTS a 
poté  budou tyto kotelny odstaveny z provozu. 
V roce 2009 bude zahájena výstavba propojovacího tepelného napáječe z oblasti Vysočan (napojení na PTS) do 
oblasti Libně k ul. Švábky. Vybudování TN Vysočany-Libeň je podmiňující stavbou pro zprovoznění návazných 
tepelných napáječů TN Libeň-Holešovice a TN Pobřežní. 
Výstavba TN Pobřežní, umístěného v předstihu do komunikace Pobřežní III, byla dokončena v r. 2008. Tepelný 
napáječ bude sloužit k zásobování teplem nové výstavby na území Rohanského ostrova. 
Pro zásobování teplem rozsáhlé nové výstavby v oblasti Bubny-Zátory, Prague Mariny aj. a k přepojení stávajících 
parních odběrů soustavy CZT Holešovice na rozvody horkovodní (Pražskou teplárenskou soustavu) se navrhuje 
vybudování TN Libeň-Holešovice. Tento tepelný napáječ povede přes Vltavu do tepelného zdroje teplárny 
Holešovice (předpokládaná realizace okolo r. 2010). 
Systém CZT na levém břehu Vltavy tvoří ostrovní soustavy CZT a blokové kotelny. Hlavními zdroji soustav CZT 
jsou teplárna Veleslavín a Holešovice a výtopna Juliska. Okrskové (blokové) kotelny zásobují sídlištní zástavbu v 
oblasti Řep, Jihozápadního Města a Barrandova, dále jsou zde provozovány kotelny Dědina, Zbraslav, Radotín a 
Košíře. 

V rozvojovém území Západního Města je ve variantě 2 navrhováno vybudování uhelného kogeneračního zdroje 
tepla, který by jako základní zdroj zásoboval teplem propojenou soustavu stávajících lokálních plynových kotelen 
sídlišť JZM - Řepy, Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a Velkou Ohradu (většina kotelen by byla přebudována na 
předávací stanice) a rovněž by sloužil jako zdroj tepla pro část budoucí kapacitní zástavby Západního Města. 

7.4.2 DECENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Rozvoj zásobování teplem z vlastních tepelných zdrojů v oblastech, které nejsou orientovány na zásobování ze 
systému CZT Pražské teplárenské, a. s., směřuje k využití zemního plynu a elektrické energie jak ve stávající, tak 
v nově navrhované zástavbě. Postupně se v malé míře uplatňuje i netradiční způsob výroby tepelné energie z 
obnovitelných zdrojů tepla (tepelná čerpadla, spalování biomasy či využití sluneční energie). 
Do decentralizovaného zásobování jsou zahrnuty i tzv. místní soustavy CZT, které neprovozuje Pražská 
teplárenská, a. s., (nemocnice, obchodní a výrobní areály, bytové komplexy, Letiště Ruzyně a jiné). 

7.5 Zásobování zemním plynem  

Základem systému zásobování hl. m. Prahy zemním plynem je dvojitý VTL plynovod vedený po obvodě města, 
napájený z VVTL/VTL regulačních stanic Třeboradice a Dolní Měcholupy, do kterých je zemní plyn dopravován 
VVTL plynovody napojenými na systém vnitrostátních VVTL plynovodů. V případě potřeby se mohou podílet na 
zásobování Prahy další regulační stanice ležící mimo území hlavního města (zejména Drahelčice a Makotřasy) 
napojené VTL plynovody na pražský okružní plynovod u Třebonic a Suchdola. 
Z městské sítě VTL plynovodů jsou napájeny městské a průmyslové VTL/STL regulační stanice. Z městských 
VTL/STL regulačních stanic je zásobována STL plynovodní síť, na které jsou osazeny městské STL/NTL regulační 
stanice, ze kterých je napájena NTL plynovodní síť.  
Prostřednictvím průmyslových VTL regulačních stanic jsou napojeny z VTL plynovodů zejména průmyslové areály 
a velké zdroje tepla. 
V Praze jsou umístěna dvě plošná plynová zařízení: regulační stanice VVTL Měcholupy Pražské plynárenské, 
a.s., a plnírna technických plynů Flaga Český plyn, s. r. o., v Satalicích.  
Flaga Český plyn, s. r. o., zejména prodává a distribuje zkapalněné uhlovodíkové plyny v ocelových lahvích, 
autocisternách a železničních cisternách na celém území České republiky. 
Systém zásobování zemním plynem hl. m. Prahy je z koncepčního hlediska plně rozvinutý. Jeho další rozvoj je 
zaměřen především na zvyšování dostupnosti a bezpečnosti dodávek. Distribuční a středotlaké sítě jsou průběžně 
zahušťovány a rozšiřovány v souladu s potřebami města. Plynové sítě a regulační stanice jsou postupně 
obnovovány a zkapacitňovány. Část nízkotlakých rozvodů je převáděna na středotlakou tlakovou úroveň.   
V oblasti nadřazených vysokotlakých plynových sítí a zařízeni jsou navrženy přeložky plynovodů vyvolané 
navrhovanou výstavbou Silničního okruhu kolem Prahy, nové plynovody a regulační stanice pro zásobování nové 
zástavby a rekonstrukce plynovodů pro zvýšení kapacity a bezpečnosti dodávek. Jsou to: 

• nová VTL přípojka a VTL RS Štěrboholy, u ul. Nedokončená, 
• nová VTL přípojka a VTL RS Chaby, Praha 13, 
• přeložky plynovodů vyvolané výstavbou Silničního okruhu v oblasti Ruzyně, Přední Kopaniny, Nebušic, 

Suchdola, Čimic, Ďáblic a Březiněvsi, 
• přeložky VVTL plynovodu vyvolané výstavbou nadřazené komunikace v Hájku u Uhříněvsi a v Kolovratech, 
• rekonstrukce plynovodu v oblasti Brnky, 
• rekonstrukce VTL plynovodu OPP jih Kunratice - Vestec, 
• nový VTL plynovod a nová VTL RS Letňany, Veselská, 
• nový VTL plynovod pro průmyslovou RS ČSAD Klíčov, 
• nový VTL plynovod a VTL RS Třebonice, 
• nový VTL plynovod a nová RS Hostivice - sever, 
• nová VTL přípojka a VTL RS Ruzyně. 

7.6 Produktovody a ropovody 

Severovýchodní okraj města je dotčen koridorem souběžně vedených produktovodu a ropovodu DN 500 
celostátní důležitosti. Majitelem a provozovatelem ropovodu je firma MERO, a. s., provozovatelem produktovodu 
je ČEPRO, a. s. 
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7.7 Zásobování elektrickou energií 

Zdrojem zásobování elektrickou energií hl. m. Prahy je především celostátní přenosová soustava, která vedeními 
o napětí 400 kV a 220 kV přivádí výkon do vstupních transformoven TR 400/110 kV Řeporyje a Chodov a TR 
220/110 kV Malešice. V menší míře Prahu zásobuje rozvodná soustava 110 kV se vstupní transformovnou TR 
110/22 kV Sever. Dodavatelem elektrické energie na území hl. m. Prahy je Pražská energetika, a. s. 
Distribuční síť 110 kV je na území Prahy vybudována jako okružní a je napájena z výše uvedených vstupních 
transformoven. Systém celkem dvaceti transformoven 110/22 kV je navzájem propojen nadzemními nebo 
kabelovými vedeními 110 kV. Transformovny umístěné v centrální části města jsou vnitřní zapouzdřené, 
v okrajových lokalitách pak ve venkovním provedení. 
Kabelová vedení 110 kV jsou využívána pro napájení transformoven umístěných v blízkosti centra města. Kabely 
jsou uloženy v kabelových tunelech, kanálech nebo v zemi. Kabelové tunely propojují TR Střed s TR Jih a TR 
Pražačka, dále TR Holešovice s TR Sever. 
Pro zvýšení zabezpečení napájení zejména severních částí Prahy se navrhuje rozšíření stávající TR Sever 
110/22kV o novou část s transformovnou 400/110 kV, která bude připojena odbočkou z vedení celostátní 
přenosové soustavy V 410. Nové vedení zasáhne do některých severních území Prahy, zejména do Dolních 
Chabrů, Ďáblic a Březiněvsi. 
Pro zvýšení spolehlivosti napájení centrální části Prahy je v přípravě i realizaci několik dalších staveb. Probíhá 
výstavba kabelového propojení TR Smíchov a TR Karlov a nové transformovny 110/22 kV Pankrác se stávajícími 
transformovnami Lhotka a Karlov. 
Ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie přispěje i připravovaná transformovna 110/22 kV Karlín, která 
bude propojena kabely 110 kV, umístěnými v tunelech, s transformovnami Holešovice a Pražačka. 
Správce vedení 110 kV na území hl. m. Prahy, PREdistribuce, a. s., bude dále provádět rekonstrukce a 
modernizace některých stávajících nadzemních vedení 110 kV. Při té příležitosti se navrhuje některé úseky vedení 
přeložit do nových tras tak, aby nebránily nově zamýšlené investiční výstavbě. 
Pro napájení rozvojových oblastí na jihovýchodě Prahy je navrhována transformovna 110/22 kV Uhříněves ve 
venkovním provedení, zasmyčkovaná na připravované vedení 110 kV Chodov - Měcholupy - Běchovice. 
Pro další výhledově uvažované transformovny 110/22 kV, a to TR Suchdol, TR Dubeč, TR Horní Počernice, TR 
Strašnice, TR Písnice a TR Slivenec jsou v územním plánu vymezeny územní rezervy. 

7.8 Elektronické komunikace 

Oblast elektronických komunikací vykázala za poslední desetiletí výrazně dynamický kvantitativní i kvalitativní 
růst, nesrovnatelný s růstem nejen v ostatních odvětvích technické infrastruktury, ale ani ekonomiky jako celku.  
Sítě elektronických komunikací na území hl. m. Prahy jsou provozovány po kabelech i bezdrátových spojích. 
Významnými organizacemi, které poskytují služby elektronických komunikací na území hl. m. Prahy a mají zde 
vybudované páteřní optické i radioreléové sítě, jsou Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Radiokomunikace, a. s., 
GTS Novera, a. s., UPC Česká Republika, a. s., T-Systems Czech Republic, a. s., Dial Telecom, a. s., SITEL, 
spol. s r. o., ČEZnet, a. s., ČD - Telematika, a. s., VODAFONE Czech Republic, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. 
s., MobilKom, a. s., a další. 
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, která je jedním z největších provozovatelů, zabezpečuje služby po 
pevné i mobilní síti. V rámci telefonního obvodu TO Praha jsou v současné době v Praze digitalizovány všechny 
telefonní ústředny, které jsou vzájemně propojeny optickými kabely. Optické kabely a TÚ svojí kapacitou plně 
pokrývají zvýšené nároky na přenos informací všeho druhu nejen v Praze, ale i v celé ČR a jsou schopny pokrýt i 
výhledové požadavky obyvatelstva a podnikatelské sféry. Prostřednictvím Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) 
je zajišťován digitální přenos informací do zahraničí. V území se nacházejí vysílací zařízení, telekomunikační body 
i základnové stanice mobilních operátorů, které jsou vzájemně systémově propojeny páteřními radioreléovými 
trasami.  
V současné době je v podstatě již vytvořen ucelený systém elektronických komunikací. Páteřní trasy (optické i RR) 
jsou vybudovány a v současnosti se na území Prahy dlouhodobě neuvažuje o akcích, které by ovlivňovaly rozvoj 
území a vyžadovaly výstavbu nových objektů. V návrhovém období se rovněž nepředpokládá výstavba dalších 
mezinárodních a dálkových kabelů přes území hl. m. Prahy. Jednotliví provozovatelé služeb elektronických 
komunikací se zaměřují na výstavbu místních optických přístupových sítí, pružně reagují na požadavky klientů, 
které ve většině případů není problém uspokojit. 

7.9 Kolektory 

Kolektory 2. kategorie jsou ražená díla umístěná v centrálních částech Prahy - zejména na území Starého a 
Nového Města, ve kterých jsou uloženy sítě napájecího charakteru.  
Kolektory 3. kategorie jsou mělce ražené nebo hloubené, které mají vazbu na uliční - distribuční sítě. Kromě 
centrální části Prahy jsou provozovány zejména v oblastech některých sídlišť. Do systému kolektorů patří i 
kolektorové podchody a technické chodby. 
V územním plánu jsou řešeny kolektory 2. kategorie. V centrální části města jsou v návaznosti na stávající 
kolektorovou síť, zejména kolektor Centrum I, navrhovány kolektory 2. kategorie:  

• Hlávkův most - řeší uložení sítí technické infrastruktury v souvislosti s rekonstrukcí Hlávkova mostu. 
• Centrum - Smíchov navazuje na kolektor Centrum I při ul. Kateřinské, je veden pod Karlovým náměstím, 

podchází Vltavu poblíž Palackého mostu a je ukončen poblíž křižovatky ulic Plzeňská - Kováků. 
• Centrum II - základní funkcí je uzavření centrální oblasti Nového Města v návaznosti na kolektory Centrum I 

a Centrum - Smíchov. 
• Centrum I - Karlín je prodloužením kolektoru Centrum I od Slovanského domu směrem k Vltavě s 

ukončením na Těšnově v návaznosti na kolektor Hlávkův most, sloužící pro rozvoj severní části Nového 
Města. 

• Rohanský ostrov - prodloužení kolektoru Centrum I - Karlín do křižovatky ul. Pobřežní a Šaldovy, pro 
napojení této dynamicky se rozvíjející části Prahy 8. 

• Karlov - trasa je situována v návaznosti na kolektor Centrum - Smíchov z oblasti ul. Kateřinské do prostoru 
vodojemu Karlov, bude sloužit zejména pro uložení rekonstruovaných vodovodních řadů z tohoto 
vodojemu. 

7.10 Odpady 

Svoz směsného komunálního odpadu, tj. odpadu, který je svážen od občanů hl. m. Prahy, zajišťují svozové 
společnosti, které mají povolení pro odběr a nakládání s odpady. Největší část směsných komunálních odpadů je 
energeticky využíváno v ZEVO Malešice (Zařízení na energetické využívání odpadů). Zbývající část odpadů, cca 
1/5 celého objemu, je ukládána na skládce komunálních odpadů v Ďáblicích. Ze Středočeského kraje se na 
skládku v Praze Ďáblicích dováží cca 4/5 z celkového ročního objemu odpadů.  
V současné době je kladen velký důraz na třídění a druhotné využívání recyklovatelných složek komunálních 
odpadů. Pro sběr slouží rozsáhlá a dobře organizovaná síť kontejnerů na recyklovatelné složky komunálního 
odpadu - plasty, papír, sklo, nápojové kartony, zkušebně se zavádí sběr biologicky rozložitelných odpadů. Tato síť 
je doplněna sběrnými dvory. Ve sběrných dvorech lze uložit - kromě již zmíněných komodit - pneumatiky, stavební 
suť, kovy, dřevo, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad apod. Skládky zemin a inertních materiálů se, až na 
drobné a krátkodobé výjimky, na území hl. m. Prahy nevyskytují. 
Z dlouhodobějšího hlediska je koncepce nakládání s odpady v zásadě neměnná, vychází ze základních 
koncepčních materiálů, tj. Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR, POH hl. m. Prahy a POH původce odpadů 
hl. m. Prahy. Je kladen velký důraz na důsledné třídění odpadů již v místě vzniku, resp. u původců odpadů, a na 
další úpravu a dotřiďování odpadu v recyklačních a zpracovatelských centrech a energetické využívání zbývající 
části odpadů. Je tendence množství komunálního odpadu ukládaného na skládku minimalizovat. 
V souladu s Plánem odpadového hospodářství se stávající plochy pro nakládání s odpady neruší, navrhuje se 
plocha pro nakládání s odpady na levém břehu Vltavy, resp. v oblasti Západního Města a dále v bezprostřední 
blízkosti ZEVO Malešice. Nepředpokládá se rozšíření plochy skládky komunálních odpadů v Ďáblicích. 
Dále je v konceptu umožněno realizovat zařízení pro nakládání s odpady, především pro sběr, v dalších funkčních 
plochách tak, aby bylo možné posilovat stávající síť sběrných dvorů a dalších zařízení. Především v okrajových 
částech města je velký předpoklad pro realizaci komunitních kompostáren. 
Základní kostru zařízení pro sběr a zpracování odpadů tvoří sběrné dvory, malé sběrné dvory, sběrny surovin, 
autovrakoviště, kompostárny a komunitní kompostárny7. 
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8.  Ekonomická infrastruktura 

8.1  Ekonomické souvislosti urbanistického rozvoje  

Rozsah a funkční uspořádání rozvojových a transformačních území na území hlavního města Prahy navrhované v 
konceptu územního plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji. 
Rozsah kapitálových investic podporovaných z veřejných zdrojů (jak z městského, tak ze státního rozpočtu) přes 
stálý nárůst rozpočtových příjmů plně nezajišťuje stávající potřeby města a jeho další rozvoj, investice jsou 
nerovnoměrné. V případě investic celoměstského charakteru, zejména do technické a dopravní infrastruktury, je 
výše finančních zdrojů města natolik limitující, že bez zásadní změny rozpočtové politiky především v příjmové 
oblasti, nebo dalšího zvyšování zadluženosti města může být využitelnost navrhovaných rozvojových a 
transformačních území případně jejich kapacita oproti vývoji a požadavkům trhu snížena, příp. časově odložena.  
Z toho důvodu, aby bylo možné zodpovědně rozhodovat o rozvoji a investiční činnosti města, resp. městských 
částí, je třeba při přípravě podrobnější dokumentace rozvoj a transformaci území rozložit v čase a prostoru a 
zvážit priority. Rovněž je třeba v rámci zpracování podrobnější dokumentace vyčíslit investiční náklady a s 
ohledem na finanční zdroje města i městských částí zvážit a navrhnout v rámci modelu financování zejména 
vhodnost a míru zapojení soukromého sektoru, využití prostředků strukturálních fondů EU, dosažitelnost subvencí 
a dotací ze státního rozpočtu nebo prostředků z fondů zřízených jednotlivými ministerstvy. Dále je třeba v tomto 
dokumentu stanovit finanční náročnost veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, které s 
daným rozvojem souvisejí nebo ho podmiňují, včetně výkupů nemovitostí ve veřejném zájmu prováděných za 
tímto účelem.  
V některých rozvojových a transformačních územích je pořadí změn v území dáno etapami navrženými v rámci 
konceptu Územního plánu a popsanými v bodě 8.2. U části z nich lze předpokládat, že splnění podmínek 
nezbytných pro jejich rozvoj bude vázáno na uvolnění prostředků z veřejných zdrojů nad stávající rámec 
schválených a v rozpočtu města či příslušné městské části zahrnutých investic. V příslušné podrobné 
dokumentaci, určené k rozhodnutí o rozvoji a investiční činnosti města, případně městské části, a k rozhodnutí o 
jejím financování z veřejných zdrojů, proto bude nezbytné u dále popsaných lokalit E1 až E 14 vyčíslit finanční 
náročnost podmiňujících akcí (aktivit) a navrhnout vhodný model jejich financování.  
Pro usnadnění a možnost usměrňování rozvojových procesů by bylo vhodné vytvořit celoměstskou politiku 
nakládání s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy a městských částí vycházející ze schváleného územního plánu.  

8.2  Stanovení pořadí změn v území - etapizace a související podmínky   

Územní plán v konceptu navrhuje na území hlavního města Prahy řadu urbanizovaných rozvojových a 
transformačních území. Některá z nich jsou navrženy k realizaci po etapách. Etapou je chápán časový posun 
možného navrhovaného funkčního využití území, který je většinou podmíněn splněním podmínek nezbytných pro 
jeho rozvoj.  
Podmínky rozvoje těchto území jsou z hlediska realizace dvojího charakteru: 

• podmínky časové následnosti - realizace záměrů je podmíněna investicemi celoměstského charakteru, 
nebo je podmínkou pro jiné záměry, jejichž realizace není finančně s realizací etapy svázána 

• podmínky funkční závislosti - realizace záměru je funkčně podmíněna předchozí nebo současnou realizací 
podmiňující investice 

Jedná se celkem o 14 území označených E 1 až E 14v, které jsou rovněž vyznačeny v základním výkresu.  
Pro jednotlivá území jsou stanoveny následující podmínky: 

E/1 Překryv kolejiště hlavního nádraží 
S ohledem na bezprostřední vazbu předmětné plochy k cílovému dopravnímu řešení severojižní magistrály a 
limitní prostorové i technické podmínky na rozhraní obou staveb, je realizace zástavby možná až po vybudování 
přeložky severojižní magistrály za Národním muzeem. Konkrétní technické řešením zástavby je dále časově 
podmíněno stabilizací názoru na uspořádání jižního zhlaví hlavního nádraží v souvislosti s přestavbou 
železničního uzlu Praha. 
Podmínka časové návaznosti. 
 

E/2 Východní město - Dubeč 
Část řešeného území rozvojového území Východní Město je zahrnuta do výhledové etapy rozvoje. 
Podmínkou rozvoje je dořešení a zprovoznění dopravní a technické infrastruktury a vazby na výstavbu předchozí 
etapy. 
Kombinace obou citovaných podmínek. 

E/3 Benice 
Celé rozvojové území je zahrnuto do výhledové etapy rozvoje. 
Podmínkou rozvoje je dořešení a zprovoznění dopravní a technické infrastruktury, dokončení Pražského okruhu 
mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, rozšíření ul. K dálnici mezi Průhonicemi a Pitkovicemi a zkapacitnění přestupního 
terminálu veřejné dopravy u stanice metra Opatov. 
Rozvoj území závisí na vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče z vodojemu Jesenice II a z tohoto 
přivaděče odbočujícího vodovodního řadu pro posílení Benic.  
Kombinace obou citovaných podmínek. 

E/4 Autobusový terminál Roztyly 
Do výhledové etapy je zahrnuta část území s požadovanou územní studií Horní Roztyly. 
Podmínkou je vymístění stávajícího autobusového terminálu do nové, vhodnější polohy. 

E/5 Libuš - Kunratická spojka 
Území řešené v etapě souvisí s rozvojovým územím Libuš - Kunratická spojka. 
Výstavbě v dotčeném území musí předcházet stabilizace trasy metra D v území včetně objektu stanice metra. 
Podmínka časové návaznosti. 

E/6 Písnice 
Lokalita není součástí žádného významného rozvojového území. 
Podmínkou rozvoje je vybudování obvodové komunikace. 

E/7 Komořany 
Lokalita není součástí žádného významného rozvojového území. 
Podmínkou rozvoje je zprovoznění sousedící části Silničního okruhu kolem Prahy a ověření jeho dopadů na území 
z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

E/8 Lipence - západ  
Veškerá nová výstavba je podmíněna realizací obvodové komunikace, proto je celé vymezené území zařazené do 
etapy. Další podmínkou pro navrhovaný rozvoj v lokalitě je vytvoření retenčních opatření, které jsou uvedeny ve 
"Studii odvodnění Kyjovského potoka, Lipenského potoka a bezejmenné vodoteče“.  
Kombinace obou citovaných podmínek. 

E/9 Velká Chuchle - osada Lahovská 
Lokalita není součástí žádného významného rozvojového území. 
Nová výstavba je podmíněna realizací nové komunikace Radotín - Velká Chuchle s parametry odpovídajícími 
nárokům na dopravní obsluhu zástavby. 
Podmínka funkční závislosti. 

E/10 Barrandov - západ 
Území řešené v etapě je součástí rozvojového území Barrandov - západ.  
Výstavba v plochách navazujících na tramvajovou trať je podmíněna dokončením této tramvajové trati. 
Podmínka časové návaznosti. 
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E/11 Západní město 
Část Horka je vymezena jako etapa. Podmínkou realizace je výstavba větve linky metra B ze stanice Stodůlky a 
výstavba nové stanice Horka. 
Další podmínkou je provedení protipovodňových opatření nestavebního charakteru.  

E/12 Smíchovské nádraží - severovýchod 
Území řešené v etapě se nachází severně od železničního mostu (Výtoňského) je součástí transformačního 
území Nádraží Smíchov.  
Rozvoj v území je podmíněn výstavbou tunelu tzv. "Nového spojení - II. etapa". 

E/13v Královice 
Rozvoj v lokalitě je předpokládán pouze ve variantním řešení ÚP. 
Podmínkou tohoto rozvoje je dořešení a zprovoznění dopravní a technické infrastruktury. 

E/14v Uhříněves 
Rozvoj v lokalitě je předpokládán pouze ve variantním řešení ÚP. 
Podmínkou tohoto rozvoje je dořešení a zprovoznění dopravní a technické infrastruktury. 
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9.  Limity, regulativy, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, asanace území 

9.1  Limity vyplývající z jiných právních předpisů  

Koncept územního plánu respektuje limity vyplývající z jiných právních předpisů, které jsou shrnuty v textové části 
Územně analytických podkladů Prahy a jsou znázorněny ve Výkrese limitů. 

9.2  Regulativy navrhované územním plánem  

Nadřazené celoměstské systémy 
Nadřazené celoměstské systémy znázorněné v hlavním výkrese jsou závazné.  
Jsou to především systém dopravní a technické infrastruktury, územní systém ekologické stability, celoměstský 
systém zeleně, systém vybraných veřejných prostranství. 

Koridory dopravních a inženýrských sítí 
Vzhledem k liniovému charakteru vedení dopravních a inženýrských staveb je přípustné upřesnění průběhu těchto 
staveb územím na základě podrobnější dokumentace při zachování zásadních prvků urbanistické koncepce a 
respektování požadavků na ochranu přírodních a krajinných hodnot. 
Územní rezervy dopravních a inženýrských sítí, u kterých není stabilizováno řešení, jsou vyjádřeny koridorem 
územní rezervy ve výkrese Základní členění. V rámci vymezeného koridoru nesmí být znemožněna výhledová 
realizace těchto záměrů.  

9.2.1  REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
Viz kapitola 3. Členění území, oddíl 3.3 Plochy s rozdílným způsobem využití.  

Hranice ploch 
Hranice ploch s rozdílným způsobem využitím jsou vymezeny zpravidla po hranicích pozemků. Případnou 
odchylku hranic ploch od hranice pozemku menší než 10 m (1 mm na výkrese v měřítku 1 : 10 000) lze považovat 
za nepřesnost kresby územního plánu. 

9.2.2  REGULATIVY PROSTOROVÉ REGULACE A JEJÍ NÁSTROJE  
Prostorová regulace vychází z poznatků územně analytických podkladů, které klasifikují různé typy struktury 
zástavby a výškové členění.  
Z pohledu územního plánu je současně zastavěné území stejně jako transformační i rozvojové území chápáno 
jako živé, vyvíjející se území. Rozdíl mezi stabilizovaným, přestavbovým a rozvojovým územím je pouze v míře 
očekávaných změn funkčního a prostorového uspořádání. Proto v konečném výrazu regulativů, ať už funkčních 
nebo prostorových, je použito pro všechny typy zastavitelného území stejné škály regulativů prostorového 
uspořádání, jejichž kombinace tvoří závazné prostorové regulativy. 
V řešeném území je uvnitř funkčních ploch s potřebou ochrany stávající struktury či s potřebou regulace typu 
struktury navrhované zástavby vymezeno vnitřním dělením území se stanoveným typem struktury zástavby. 
Rozhraní ploch se shodnou prostorovou regulací zpravidla sleduje hranice pozemků. 
Během projednávání konceptu jsou regulativy vyjádřeny pouze ve vybraných rozvojových a transformačních 
územích. V konečném výstupu bude regulace aplikována na celé zastavěné a zastavitelné území.  
Podle potřeby jsou použity všechny níže uvedené nástroje prostorové regulace nebo jen kombinace některých z 
nich:  

• struktura zástavby vyjádřená kódem struktury zástavby označená písmeny R, K, V a S (rostlá, kompaktní, 
volná a specifická zástavba),  

• výška vyjádřená zónováním podle maximální výšky 3, 5, 8, 14 a více než 14 nadzemních podlaží, 
označené číselným kódem od 1 do 5, 

• podíl zeleně na pozemku (na rostlém terénu) vyjádřený v procentech, označený např. 20 (tj. min. 20 % 
zeleně na rostlém terénu). 

 
Prostorová regulace je uplatněna na vybraných plochách s rozdílným způsobem využití. Regulace se uplatňuje na 
vymezenou plochu, případně na její část (pokud je třeba plochu pro účely prostorové regulace dále dělit). 
Upřesnění regulativů na pozemky nebo na bloky by mělo být zpracováno na základě územních studií nebo 
regulačních plánů. V případě absence územních studií či regulačních plánů je nutné uplatňovat regulativy na 
jednotlivé pozemky či soubor pozemků tvořících nedílný rozvojový záměr. 
 

Struktura  
Pro potřeby konceptu územního plánu je rozdělena do čtyř kategorií: 

• R: rostlá  
• K: kompaktní  
• V: volná  
• S: specifická  

Podrobnější členění (shodné s vymezením v UAP), není závazné. 
 

KONCEPT ÚP PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ DLE UAP 

Struktura 
závazná 

Podrobnější struktura 
informativní 

Typický příklad 

R Rostlá Rm rostlá městského typu historické jádro města 

  
Rv rostlá venkovského typu jádra venkovského osídlení, rostlá zástavba drobného 

měřítka 

K Kompaktní Bl kompaktní bloková polootevřené a uzavřené bloky a objekty, terasové domy 

  Ak areály kompaktní areály s vysokou mírou využití, vícepodlažní i halové objekty 

  Am monobloky velkoplošné halové objekty včetně souvisejících ploch 

V Volná Oi otevřená izolovaná nízkopodlažní zástavba izolovanými RD 

  Os otevřená souvislá nízkopodlažní zástavba řadová, kobercová, atriová 

  Vi vilová středněpodlažní zástavba v zeleni, jednotlivé objekty 

  Si sídlištní a volná středně a vysokopodlažní skupiny objektů, sídliště 

  
So solitérní jednotlivé objekty nebo soubory nezapojené do okolní 

struktury 

  Ar areály rozvolněné nesourodá zástavba, drobné halové objekty 

S Specifická 
Ao areály ostatní specifické areály (letiště, kasárna, ZOO, zámecké areály 

apod.) 
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Výška  
Výška zástavby se určuje počtem nadzemních podlaží (NP). Definice NP odpovídá Obecným technickým 
podmínkám pro výstavbu v hl. m. Praze (OTPP). Počet podzemních podlaží se nereguluje. 
Výška stavby zahrnuje všechna ustupující podlaží i všechna podlaží v podkroví, za podlaží se považují i 
vestavěná polopatra bez ohledu na jejich půdorysný rozsah. 
Průměrná konstrukční výška patra je 3,5 m. Používá se zejména pro přepočet výšky halových staveb, např. hala o 
max. výšce 16 m se považuje za 5 podlažní objekt. 
 
Výšková pásma: 

•  0 - bez zástavby 
• 1 - do 3 NP včetně (do 10 m) 
• 2 - do 5 NP včetně (do 15 m) 
• 3 - do 8 NP včetně (do 25 m) 
• 4 - do 14 NP včetně (do 45 m) 
• 5 - více než 14 NP (nad 45 m) 

 
Výškové pásmo určuje, jaký maximální počet nadzemních podlaží mohou mít objekty na vymezené ploše. 
Odchylky od stanoveného maxima jsou podmíněně přípustné, především v případě žádoucích prostorových 
dominant, za podmínky, že v daném výškovém pásmu nebude překročen úhrn hrubých podlažních ploch ve 
srovnání s řešením respektujícím maximální výšky. Při tomto způsobu regulace lze akceptovat:  

• subtilní dominanty8 nenavyšující hrubé podlažní plochy, 
• navýšení hmot budov či jejich částí max. o 2 NP (mimo území vymezená jako jádra bývalých obcí), které 

bude v jiné části řešeného území kompenzováno snížením hmot, zdůvodněné urbanistickou koncepcí,  
• navýšení hmot budov či jejich částí max. o 1 nadzemní podlaží v území vymezeném jako jádra bývalých 

obcí.  
Podmíněně přípustné navýšení není v žádném případě míněno jako možnost zvýšení míry využití území; hlavním 
cílem je v odůvodněném případě uvolnit tvůrčí prostor a zamezit výškové unifikaci zástavby.  
 

Podíl zeleně  
Podíl zeleně vyjadřuje minimální podíl zeleně na rostlém terénu v procentech. Zeleň na konstrukci, popínavá 
zeleň, stromy ve zpevněné ploše, zatravňovací dlaždice, ozeleněná hřiště ani další prvky se ve výpočtu 
nezohledňují. 
Podíl zeleně je určen individuálně pro každou výše uvedenou plochu s rozdílným způsobem využití, případně 
pro její část. 
Podmíněně přípustný je i nižší podíl zeleně. V takovém případě ale nesmí klesnout pod současný podíl zeleně 
v rámci ucelené jednotky posuzované struktury (obvykle v rámci bloku). V případě potřeby zahuštění stávající 
struktury je navržen minimální podíl zeleně nižší než je současný stav v dané ploše či její části.  
 

Výškové stavby a stavby s výraznou hmotou 
Součástí prostorové regulace je i zvláštní postup při posuzování výškových staveb a staveb s výraznou hmotou. 
Účelem posouzení je na jedné straně eliminovat nevhodné zásahy do chráněných hodnot, ale na druhé straně by 
nemělo být chápáno jako překážka ve vytváření nových hodnot pražského panoramatu. Jednoznačně restriktivní 
nástroj této regulace platí jen pro vymezené území se zákazem výškových staveb - pro část Prahy navazující na 
historické jádro města (Památkovou rezervaci v hl. m. Praze). Jeho nové vymezení vychází z územně 
analytických podkladů, tj. ze stanovených linií pohledových horizontů historického jádra města a z analýzy 
viditelnosti z význačných bodů uvnitř památkové rezervace a v jejím ochranném pásmu.  
 

                                                 
8 Subtilní dominanta je drobná část stavby vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, zpravidla nepřesahuje výšku 
1 podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu či jeho části v urbanistické struktuře (např. nároží, pozice v ose, v průhledu, apod.), ale neznamená nárůst 
hrubých podlažních ploch objektu. 

Pro část Prahy navazující na historické jádro města (Památkovou rezervaci v hl. m. Praze) je vymezeno území se 
zákazem výškových staveb. 
Mimo vymezené území budou výškové stavby a stavby s výraznou hmotou posuzovány individuálně podle 
zvláštního postupu. 
Pro účely tohoto posouzení se za výškovou stavbu považuje stavba převyšující stanovenou výšku okolní 
zástavby (výšková pásma) o 3 a více podlaží. 
Za stavbu s výraznou hmotou se považuje stavba, která se svým objemem výrazně odlišuje od okolní struktury 
a ovlivňovala by pohledové horizonty.  
 

9.2.3  OBECNÉ INFORMACE 
Příklad značení regulace v hlavním výkresu: 
SM/K-3/20 = smíšená plocha s kompaktní zástavbou, výškové pásmo 3, tj. maximální výška 8 NP, min. podíl 
zeleně 20 % na rostlém terénu 
V konceptu může být prověřeno i stanovení dalších speciálních regulativů (v odůvodněných případech, nikoli 
plošně). 
Podmíněně přípustné odchylky od regulativů budou předmětem posouzení podle zvláštního postupu. 
Ostatní odchylky od stanovených prostorových regulativů bude nutné řešit v souladu se stavebním zákonem 
změnou územního plánu. 
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9.3 Veřejně prospěšné stavby 

9.3.1 ÚVOD 
Koncept územního plánu hl. m. Prahy vymezuje v textové i grafické části veřejně prospěšné stavby. 
Veřejně prospěšnými stavbami se rozumí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, § 2, písm. l) stavby pro veřejnou infrastrukturu určené 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci, 
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Jsou to zejména stavby: 

• pro dopravní infrastrukturu - například stavby pozemních komunikací, drah, městské hromadné dopravy a 
s nimi souvisejících zařízení apod.; 

• pro technickou infrastrukturu - například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, 
energetická vedení a zařízení apod., včetně protipovodňových opatření stavební povahy;  

• pro vybrané druhy občanského vybavení - například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a zdravotní 
služby, požární ochranu, sport a rekreaci, hřbitovy apod.; 

• pro veřejná prostranství, např. parky a náměstí. 
K pozemkům dotčeným veřejně prospěšnými stavbami má obec, kraj nebo stát předkupní právo ve smyslu § 101 
stavebního zákona.    
Jde-li o veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, lze práva k pozemkům a stavbám, 
potřebným pro uskutečnění těchto staveb, odejmout nebo omezit ve smyslu § 170 stavebního zákona. Řízení o 
vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní 
právní předpis – zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě 
(zákon o vyvlastnění). 
Koncept územního plánu Prahy přejímá jako základ veřejně prospěšných staveb stavby již vyhlášené v Územním 
plánu hl. m. Prahy ve znění opatření obecné povahy č.1/2008, kterým byla vydána změna  Z1000/00 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.  Tento seznam je redukován o stavby, které již byly realizovány, nebo u nich 
důvod pro vyhlášení z různých příčin pominul.  
K novému vyhlášení jsou navrženy stavby celoměstského významu navržené v Zásadách územního rozvoje 
hlavního města Prahy a další stavby pro potřebu obsluhy území, které vyplývají z celkové koncepce rozvoje města.  
Veřejně prospěšné stavby jsou zatříděny podle typu a příbuzného obsahu do jednotlivých skupin a označeny 
kódem. Kódy se sestávají z pořadového čísla stavby ve skupině a z dvoupísmenného označení skupiny. Např. 
3/VS značí v pořadí 3. veřejně prospěšnou stavbu pro skupinu školství.  
Stavby, které byly buď úplně, anebo s dílčími modifikacemi převzaty ze stávajícího územního plánu, si 
ponechávají své pořadové číslo. Nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou ve skupině číslovány od č. 200.  
Označení skupin je až na výjimky (jiná typologie příbuzných staveb ve skupině) totožné s označením skupin ve 
stávajícím územním plánu.   
Označení skupin veřejně prospěšných staveb ve výkresové a tabulkové části: 

Dopravní infrastruktura 
DB terminály autobusové dopravy 
DK pozemní komunikace   
DL plochy a zařízení letiště     
DM trasy a zařízení metra, lanovky 
DP parkoviště P+R 
DT tramvajové trasy, vozovny 
DV plochy a zařízení vodní dopravy 
DZ plochy a zařízení železnice 

 
 
 

Technická infrastruktura 
TE zásobování elektrickou energií 
TK odvodnění 
TO odpadové hospodářství 
TP zásobování plynem 
TR kolektory 
TT zásobování teplem 
TV zásobování vodou 
TY vodní toky 

Občanské vybavení 
SR sport a rekreace 
VS školství 
VO požární ochrana 
VZ zdravotní a sociální služby 
ZV vysoké školství 
ZH hřbitovy 

Veřejná prostranství 
ZP parky 
VP veřejné prostory, náměstí 
 
Ve výkresové části jsou příbuzné skupiny staveb vyznačeny stejnou barvou.  
Pokud je plošný průmět veřejně prospěšné stavby menší než 500 m2, je stavba v grafické části vyznačena 
kruhovým symbolem v příslušné barvě a v textu je označena jako bodová.  
Koncept územního plánu oproti stávajícímu územnímu plánu neuvádí ve výkresové ani v tabulkové části pořadová 
čísla městských částí. Liniové i plošné stavby, procházejí-li několika městskými částmi, jsou zobrazovány jako 
jediná položka s jedním kódem, i když prochází územím více městských částí.  Příslušnost veřejně prospěšné 
stavby k městské části je v grafické dokumentaci zřejmá.  V tabulkové části jsou dotčené městské části uvedeny. 
Některé veřejně prospěšné stavby přesahují hranice hl. m. Prahy - části těchto staveb bude nutné vyhlásit jako 
veřejně prospěšné v rámci územně plánovací dokumentace Středočeského kraje a příslušných obcí.  
Seznamy veřejně prospěšných staveb jsou uvedeny v kapitole 9.7.  
Přehled veřejně prospěšných staveb je zobrazen v grafické části konceptu ve výkrese č. 3. Ve výkrese nejsou 
vzhledem k jeho měřítku znázorněny pozemky, jichž se veřejně prospěšné stavby dotýkají. 

9.3.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Do seznamu veřejně prospěšných staveb pro dopravní infrastrukturu jsou zařazeny stavby, které mají sloužit pro 
zajištění kvalitní dopravní obsluhy různými systémy dopravy na území hlavního města Prahy. Jde jak o liniové 
stavby, tak i o stavby bodové a plošné. S ohledem na fakt, že příprava realizace těchto staveb je často 
dlouhodobá a finančně velmi nákladná, zařazení staveb do veřejně prospěšných by mělo přispět k zachování 
možnosti jejich budoucí realizace. Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu jsou navrženy pro blízký i 
vzdálenější časový horizont. 
Popis systémů dopravní infrastruktury je blíže specifikován v kapitole 6. Dopravní infrastruktura. 
Systémy dopravní infrastruktury jsou patrny ve speciálním výkrese. 
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9.3.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Do seznamu veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu jsou zařazeny stavby, které mají sloužit pro 
zajištění kvalitního fungování území hlavního města Prahy různými systémy technické infrastruktury. Jde jak o 
liniové stavby, tak i o stavby bodové a plošné. S ohledem na fakt, že příprava realizace těchto staveb je často 
dlouhodobá a finančně velmi nákladná, zařazení staveb do veřejně prospěšných by mělo přispět k zachování 
možnosti jejich budoucí realizace. Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu jsou navrženy pro 
blízký i vzdálenější časový horizont. 
Popis systémů technické infrastruktury je blíže specifikován v  kapitole 7. Technická infrastruktura. 
Systémy technické infrastruktury jsou patrny ve speciálním výkrese. 

9.3.4 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ 

Do skupiny občanské vybavení jsou jako veřejně prospěšné stavby zařazeny vybrané stavby občanského 
vybavení, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, zejména pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, sociální 
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, pohřební služby, ochranu a bezpečnost obyvatelstva. Dále jsou zařazeny 
stavby pro sport a rekreaci na plochách, na kterých je vznik těchto funkcí obzvláště žádoucí z hlediska utváření 
koncepce města a krajiny. Jde o plošné stavby, výjimečně stavby bodové. 
Do skupiny veřejná prostranství jsou jako veřejně prospěšné stavby zařazeny významné nově zakládané parky a 
dále veřejné prostory, urbanisticky významná dopravní spojení a náměstí, které byly v konceptu územního plánu 
vyčleněny z ploch s rozdílným využitím dopravní infrastruktury. Jde o plošné a liniové stavby. 

9.4 Veřejně prospěšná opatření 

9.4.1 ÚVOD 
Koncept územního plánu hl. m. Prahy vymezuje v textové i grafické části veřejně prospěšná opatření. 
Veřejně prospěšnými opatřeními se rozumí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, § 2, písm. 
m) opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, 
kulturního a archeologického dědictví, vymezené v územně plánovací dokumentaci. Jsou to zejména: 

• založení nových a ochrana stávajících prvků územního systému ekologické stability, 
• ochrana archeologického dědictví, 
• zvyšování retenční schopnosti území. 

K pozemkům dotčeným veřejně prospěšnými opatřeními má obec, kraj nebo stát předkupní právo ve smyslu § 101 
stavebního zákona.    
Současně lze práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění těchto opatření, odejmout nebo omezit 
ve smyslu § 170 stavebního zákona. Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení 
a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis – zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.  
Koncept územního plánu hl. m. Prahy přejímá jako základ veřejně prospěšných opatření ta opatření, která jsou 
navržena v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy.  
Veřejně prospěšná opatření jsou zatříděna do jednotlivých skupin a označena kódem. Kódy se sestávají z čísla 
opatření ve skupině a označení skupiny. Pořadová čísla opatření začínají od 1, neboť jsou konceptem územního 
plánu hl. m. Prahy navrhována poprvé a není nutné oddělovat platná a navrhovaná opatření, jako je tomu u 
veřejně prospěšných staveb. 
V grafické části jsou skupiny opatření vyznačeny stejnou barvou nebo překryvným značením, neboť je možné, že 
některá území mohou být dotčena různými plošnými veřejně prospěšnými opatřeními. 
Veřejně prospěšná opatření jsou ve výkresové a tabulkové části zatříděna do skupin označených 
dvoupísmenovým kódem:  

Ochrana přírodního dědictví 
UN založení územního systému ekologické stability – nadregionální prvky 
UR založení územního systému ekologické stability – regionální prvky 
UL založení územního systému ekologické stability - lokální prvky 
UI založení územního systému ekologické stability - interakční prvky 

 

Ochrana archeologického dědictví 
AK národní kulturní památky 
AL archeologické lokality 
AP Památková rezervace v hl. m. Praze (PPR) 
AV vyhlášené památkové zóny historických jader obcí a vesnické památkové rezervace 
AN navrhované památkové zóny historických jader obcí 

Zvyšování retenční schopnosti území  
RX revitalizace drobných vodních toků  
 
Některá veřejně prospěšná opatření přesahují hranice hl. m. Prahy. Části těchto opatření bude nutné vyhlásit jako 
veřejně prospěšná opatření v rámci územně plánovací dokumentace Středočeského kraje a příslušných obcí.  
Seznamy veřejně prospěšných opatření jsou uvedeny v kapitole 9.8. 
Přehled veřejně prospěšných opatření je zobrazen v grafické části konceptu územního plánu hl. m. Prahy ve 
výkresu č. 3. Ve výkresu vzhledem k jeho měřítku nejsou znázorněny pozemky, jichž se veřejně prospěšná 
opatření dotýkají. 

9.4.2 OPATŘENÍ K ROZVOJI PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 
Opatřeními k rozvoji přírodního dědictví se v konceptu územního plánu hl. m. Prahy rozumí založení a ochrana 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).  
Územní systém ekologické stability v rámci konceptu územního plánu hl. m. Prahy obsahuje nadregionální a 
regionální prvky, jak byly navrženy v Zásadách územního rozvoje Prahy, a doplňuje je o jedno nové regionální 
biocentrum. K této hierarchicky nadřazené úrovni připojuje lokální (místní) úroveň včetně interakčních prvků. Do 
opatření je ÚSES zahrnut jako celek (bez ohledu na funkčnost), protože jej bude nutno celý založit po právní 
stránce (doposud žádná část nebyla prohlášena za veřejně prospěšné opatření). Číslování opatření je odvozeno 
od číslování ÚSES, které je i s koncepčním popisem systému blíže specifikováno v kapitole 5. Krajinná 
infrastruktura. 

9.4.3 OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ 
Veřejně prospěšná opatření k zajištění ochrany archeologického dědictví jsou do  konceptu územního plánu hl. m. 
Prahy zařazena a vymezena dle podkladu Národního památkového ústavu pro Zásady územního rozvoje hl. m 
Prahy, který obsahuje:  
vybrané národní kulturní památky, Památkovou rezervaci v hl. m. Praze, archeologické památky, označené 
v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jako archeologické lokality, vyhlášené a navrhované památkové 
zóny historických jader obcí, vesnické památkové rezervace.  
Zdůvodnění navrhovaných opatření podle území a lokalit: 

• Území národních kulturních památek - Kláštera cisterciáků na Zbraslavi a Břevnovského kláštera - je třeba 
chránit před plošnými zásahy do terénu jako archeologické lokality.  

• Na území Památkové rezervace v hl. m. Praze s národními kulturními památkami Pražský hrad a Vyšehrad 
je potřeba zlepšit ochranu archeologických terénů před plošnými podzemními zásahy, které se dotýkají 
neporušeného nebo jen málo porušeného zvrstvení historického nadloží s hojnými archeologickými nálezy, 
které jsou významným historickým pramenem. 

• Zapsané archeologické památky, označené v ÚPn SÚ hl. m. Prahy jako archeologické lokality, jsou území 
s vlastním režimem neumožňujícím na nich žádnou stavební aktivitu ani výraznější zásahy do terénu.  

• Území vymezené v rozsahu památkových zón vyhlášených a navrhovaných a vesnických památkových 
rezervací lidové architektury je potřeba chránit před velkoplošnými zásahy jako archeologické lokality. Jde o 
jádra historických obcí s hojnými nálezy z různých pravěkých období. 
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9.4.4 ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ 
Opatřeními k zvyšování retenční schopnosti území a částečně i k zajištění ochrany před menšími povodněmi se 
v konceptu územního plánu hl. m. Prahy rozumí: 

• revitalizace drobných vodních toků. 
Revitalizace potoků byly v platném územním plánu vykazovány jako veřejně prospěšné stavby. Koncept územního 
plánu ve smyslu nového stavebního zákona vykazuje revitalizace potoků jako veřejně prospěšná opatření, což 
odpovídá faktické nestavební podstatě těchto opatření. 
Popis systémů je blíže specifikován v kapitole 7. Technická infrastruktura. 

9.5 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

9.5.1 ÚVOD 
Koncept územního plánu hl. m. Prahy navrhuje v textové i grafické části rozsah veřejně prospěšných staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Návrh přebírá vyhodnocení území a potřeb hlavního města 
v návaznosti na Havarijní plán hl. m. Prahy a Krizový plán hl. m. Prahy, které provedl Odbor krizového řízení 
MHMP. Opatření jsou rozpracovány v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. 
Na základě tohoto vyhodnocení koncept územního plánu hl. m. Prahy: 
1) textově vymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, jimiž jsou:  

• objekty obranné infrastruktury a kritické infrastruktury 
• objekty a opatření ochrany obyvatelstva; 

2) plošně vymezuje opatření ochrany obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek – zóny havarijního 
plánování, na jehož základě je možné práva k pozemkům a stavbám omezit.  

Koncept nenavrhuje žádnou veřejně prospěšnou stavbu ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro 
kterou je možné práva k pozemkům vyvlastnit. Předkupní právo ve smyslu § 101 stavebního zákona se 
na pozemky dotčené opatřeními k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nevztahuje. 

9.5.2 OBJEKTY OBRANNÉ INFRASTRUKTURY A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 
Mezi objekty obranné infrastruktury a kritické infrastruktury patří objekty, které mají z politického, vojenského nebo 
hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany, mají zásadní význam pro zachování funkcí území, plní 
opatření k zajišťování obrany na území, zejména zajištění základních životních potřeb obyvatel, fungování státní 
správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil, a dále objekty, které mohou být napadeny nebo 
významně poškozeny.   
V rámci nové výstavby musí být vždy posouzena míra ovlivnění stávajících objektů obranné infrastruktury a 
kritické infrastruktury. 
Opatření není v konceptu územního plánu plošně vymezeno. 

9.5.3 OBJEKTY A OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA – SYSTÉM 
PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY HL. M. PRAHY 

Systém protipovodňové ochrany hl. m. Prahy zajišťuje maximální ochranu obyvatelstva a majetku před 
povodněmi, zejména s ohledem na výraznou členitost terénu a hustotu zástavby. V rámci nové výstavby musí být 
zachovány přístupové komunikace a nezbytné plochy kolem linie protipovodňových opatření, aby mohly být 
v době hrozící povodně uvedeny do pohotovostního stavu.  
Opatření se vymezuje na základě podkladu garantovaného odborem krizového řízení MHMP. 
Obsah opatření a jeho přesné vymezení na území hl. m. Prahy nebylo dosud stanoveno. Z uvedených důvodů 
koncept územního plánu hl. m. Prahy opatření nevymezuje. 

9.5.4 OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 
Ochrana před vlivy nebezpečných látek v podobě zón havarijního plánování, definovaných ve smyslu zákona č. 
353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou metricky vymezené pro 2 subjekty na území hl. m. Prahy. Ve 
vymezených zónách musí být zohledněna ochrana před možným únikem nebezpečných látek skladovaných 
v těchto subjektech a opatření vyplývající z vnějších havarijních plánů těchto subjektů. 

Opatření je zobrazeno v grafické části konceptu územního plánu hl. m Prahy ve výkrese č. 3, s kódovým 
označením začínajícím písmenem B. Ve výkrese vzhledem k jeho měřítku nejsou znázorněny pozemky, jichž se 
opatření dotýkají. 

9.5.5 UKRYTÍ OBYVATELSTVA 
V souladu se stávající legislativou a s Koncepcí ochrany obyvatelstva, schválenou usnesením vlády ČR č. 417 ze 
dne 22. 4. 2002 bude v případě ohrožení státu nebo ve válečném stavu k ukrytí obyvatelstva využit fond stálých 
úkrytů hl. m. Prahy a improvizované ukrytí, budované v rámci nové výstavby v předem vytipovaných vhodných 
podzemních, suterénních a jiných částech objektů. V rámci nové výstavby musí být vždy vytvořeny podmínky pro 
zajištění a využití vhodných prostor pro improvizované ukrytí. S plánovanou výstavbou nových stálých úkrytů na 
území hl. m. Prahy se nepočítá.  
Opatření není v konceptu územního plánu plošně vymezeno. 

9.5.6 METRO 
Metro je součástí kritické infrastruktury hl. m. Prahy. Prochází územím s největší hustotou obyvatelstva. Jednotlivé 
trasy tvoří významný komunikační systém, využitelný pro evakuaci obyvatel hl. m. Prahy v případě rozsáhlých 
přírodních a průmyslových havárií nebo v případě teroristických útoků na území hl. m. Prahy. Ochranný systém 
metra v sobě zahrnuje prvky ochrany před povodněmi a ochranu cestující veřejnosti při hrozbě terorismu, 
obsahuje kamerový systém a prvky preventivního varovného systému při použití otravných látek. V případě 
válečného stavu je možné využít ochranného systému metra jako stálý úkryt pro ochranu obyvatelstva ukrytím.  
V rámci nové výstavby nesmí být stávající ochranný systém metra poškozen a musí být vždy posouzena míra 
ovlivnění stávajících objektů ochranného systému metra plánovanou výstavbou. 
Opatření není v konceptu územního plánu plošně vymezeno. 

9.6 Asanační území 

Koncept územního plánu hl. m. Prahy nenavrhuje žádné asanační území nadmístního významu. 
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9.7  Seznamy veřejně prospěšných staveb  

9.7.1 SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Popis veřejně prospěšné stavby 

3 DK Praha 6, Praha 8, Březiněves, Dolní Chabry, 
Ďáblice, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol 

Pražský (Silniční) okruh Ruzyně - Březiněves v hranicích 
hl. m. Prahy včetně Rybářky  

7 DK  Praha 3, Praha 9, Praha 10, Praha 15 Městský okruh Balabenka - Štěrboholská radiála 

8 DK Praha 8, Praha 9 Městský okruh Pelc Tyrolka - Balabenka 

14 DK Praha 6, Praha 17 Ul. Bělohorská - Karlovarská ( úsek Falcká - Drnovská ) - 
rekonstrukce komunikace 

16 DK Praha 10, Praha 15, Dolní Měcholupy Hostivařská radiála - úsek Městský okruh - ul. Přátelství 

17 DK Praha 5, Praha 13 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh 

18 DK Praha 8 Libeňská spojka 

19 DK Praha 3, Praha 10 Jarovská spojka 

20 DK Libuš, Šeberov, Újezd u Průhonic Vestecká spojka ( Pražský (Silniční) okruh - D1 ) 

21 DK Praha 4, Kunratice Rekonstrukce ul. Vídeňské 
22 DK Praha 18 Páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech  

24 DK Praha 19, Praha 18 Komunikační propojení Veselská - Mladoboleslavská 

25 DK Běchovice, Dubeč, Koloděje, Praha 21 Silnice I / 12   Pražský (Silniční) okruh - hranice hl. m. Prahy

26 DK Praha 13, Řeporyje Komunikační propojení Pražský (Silniční) okruh - 
Jeremiášova (Nová Jinočanská) 

28 DK Lipence Nová sběrná komunikace v rozvojových plochách Lipenců 
ul. Obvodová  včet. ul. Jílovišťské 

29 DK Praha 12, Kunratice,  Libuš Východní obchvat Písnice  

30 DK Praha 4, Kunratice Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská 

31 DK Benice, Křeslice, Petrovice, Praha 22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Lipanům ( na 
záp.okraji Uhříněvsi ) 

34 DK Praha 2, Praha 4 Komunikační propojení Čiklova - Otakarova 

35 DK Praha 4, Praha 10 Komunikační propojení Otakarova - U plynárny  

37 DK Velká Chuchle Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli 

38 DK Praha 8 Pobřežní IV 

40 DK    Praha 4 Dostavba MÚK 5. května - Vyskočilova 

47 DK Praha 7, Praha 8 Nový most Holešovice - Karlín 

48 DK Šeberov Východní obchvat Šeberova 

49 DK Praha 8, Dolní Chabry Severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních 
Chaber 

50 DK Praha 19 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská 
radiála 

51 DK Praha 13, Řeporyje Vybrané komunikace Západního města 

52 DK Zličín Obvodová komunikace na západním okraji Zličína 

53 DK Lipence, Zbraslav MÚK Strakonická ( R4 ) – u areálu MV ve Zbraslavi 

54 DK Zbraslav Rekonstrukce MÚK Strakonická ( R4 ) Ke Krňovu - Josefa 
Houdka 

56 DK Praha 10,  Štěrboholy Komunikační propojení rozvojových ploch na západním 
okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou 

57 DK Kolovraty Přeložka silnice III / 33312 na východním okraji Kolovrat 

58 DK Praha 14,  Praha 20 Komunikační propojení areálu CČM s ul. Božanovskou 

59 DK Praha 20, Klánovice Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice 

60 DK Praha 20  MÚK D 11 -  komunikační propojení Horní Počernice - 
Klánovice 

62 DK Praha 20 Komunikace jihovýchod. rozvoj. území Horních Počernic, 
souběžná s dálnicí D11 

65 DK Praha 20 Podjezd pod železniční tratí ČD Praha - Lysá nad Labem v 
ul. Bystré 

66 DK Praha 20,  Satalice Napojení ul. Bystré na rychlostní silnici R10 

67 DK Praha 9 Mimoúrovňová úprava křižovatky ul. Českomoravská - 
Poděbradská - Freyova - K Žižkovu 

68 DK Dolní Měcholupy,  Dubeč Komunikační propojení Na Lázeňce - K pramenu 

69 DK Praha 7 Ul. Bubenská 

70 DK Praha 14 Komunikační propojení Ocelkova - Lipnická 

71 DK Praha 8,  Praha 9,  Praha 18 Komunikační propojení Letňany - Prosek 

72 DK Ďáblice,  Praha 18 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany 

73 DK Makovice,  Ďáblice Rekonstrukce ul. Kostelecké včetně podjezdu pod tratí ČD v 
ul. Cukrovarské v Čakovicích 

76 DK Benice,  Praha 22 Rekonstrukce ul. K dálnici 

77 DK Praha 1,  Praha 2 Úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním 
nádražím a nám. I. P. Pavlova 

79 DK Praha 9 Veřejné komunikace v transformovaných plochách  jižně od 
ul. Kolbenovy  

80 DK Praha 9 Komunikační propojení Freyova - U Elektry 

82 DK Praha 4 Dostavba MÚK Městský okruh - Vídeňská 

84 DK Velká Chuchle Komunikační napojení na Strakonickou 

85 DK Praha 6 Komunikační propojení  Gymnasijní - Svatovítská 

86 DK Praha 7 Pěší lávka Pražská tržnice - Štvanice 

87 DK Makovice,  Praha 18 Komunikační propojení Veselská - K Sedlišti 

88 DK Praha 20 Komunikační propojení Božanovská - Ve Žlíbku 

89 DK Praha 20 Komunikační propojení Ve Žlíbku - Bártlova 

91 DK Praha 5,  Praha 6,  Praha 17 Břevnovská radiála 

93 DK Praha 8 Veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny 

94 DK Praha 7,  Praha 8 Obnova Libeňského mostu 

95 DK Praha 9,  Praha 14 Přestavba ulice Kbelské a  Průmyslové 

96 DK Běchovice,  Dubeč,  Kolovraty,  Královice, 
Nedvězí,  Praha 22 

Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1 

97 DK Praha 4 Rekonstrukce Michelské ulice v úseku ul.Vyskočilova – U 
plynárny 

99 DK Zličín Přeložka úseku ulice Na Radosti 

201 DK Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Praha 20, 
Satalice, Vinoř   

Pražský (silniční) okruh - úsek Březiněves - R10 

202 DK Dolní Měcholupy, Praha 22  Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský 
(silniční) okruh 

203 DK Praha 15, Petrovice, Praha 22  Obchvat Petrovic 

204 DK Praha 20  Přeložka silnice II/611 ve vazbě na D11 u Horních Počernic 

205 DK Kunratice  Komunikační propojení Kunratická spojka - Dobronická 

206 DK Praha 4, Kunratice  Komunikační propojení Dobronická - Vídeňská 

207 DK Praha 12  Nová Komořanská včetně napojení na Pražský (silniční) 
okruh 

208 DK Praha 10  Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - Městský 
okruh 

209 DK Praha 10  Komunikační propojení Nad Vršovskou horou - V korytech 

210 DK Praha 4, Praha 10  Komunikační propojení Moskevská - Petrohradská - 
Bartoškova 

211 DK Praha 11, Šeberov, Újezd  Úprava MÚK Opatov  

212 DK  Praha 6, Přední Kopanina MÚK Aviatická - R7 

213 DK Praha 16, Lipence, Zbraslav  Komunikační propojení Radotínská - R4 

214 DK Zličín  Úprava MÚK Třebonice na Pražském okruhu 

215 DK Praha 20  Komunikační porpojení Ve Žlíbku - K Berance - k MÚK na 
D11 

216 DK Praha 20  Rekonstrukce komunikace Bořetická 

217 DK Praha 20  Rekonstrukce komunikací U Županských a U úlů 

218 DK  Praha 5 Komunikační propojení Klikatá - Radlická 

219 DK Praha 4, Praha 10  Nové komunikace rozvojového území Bohdalec 

220 DK  Praha 13, Řeporyje Nové komunikace Západního města - zóna Horka 

221 DK Řeporyje  Nové komunikace Řeporyje - západ 

201 DL  Praha 6, Přední Kopanina Nová parelelní VPD 06R/24L a úprava dráhového systému 
letiště Ruzyně 
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6 DM Praha 6 Druhý vestibul stanice metra Hradčanská  

7 DM Praha 1 Druhý vestibul stanice metra Staroměstská 

8 DM Praha 7 Druhý vestibul stanice metra Vltavská 

9 DM Praha 1 Druhý vestibul u stanice metra Můstek – B 

201 DM Praha 5, Praha 6  Trasa V A metra - úsek Dejvická - Motol 

202 DM  Praha 5, Praha 6, Praha 17 Trasa A metra - úsek Motol - Letiště Ruzyně 

203 DM Praha 4  Trasa I. D1 metra - úsek Pankrác - Nové Dvory 

204 DM Praha 4, Kunratice, Libuš  Trasa I. D2 metra - úsek Nové Dvory - Písnice včetně Depa 
Písnice 

205 DM  Praha 2, Praha 4 Trasa II. D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác 

206 DM Praha 13  Trasa B metra - větev Stodůlky - Západní Město (Horka) 

207 DM Praha 5  Lanovka Radlická - Dívčí hrady 

208 DM Praha 4  Lanovka Podolí - Kavčí hory 

1 DB Praha 6 Autobusové nádraží Dlouhá míle 

3 DB Praha 8 Autobusové nádraží Florenc 

4 DB Praha 6 Terminál autobusové dopravy Horoměřická 

201 DB Libuš  Terminál autobusové dopravy Písnice 

202 DB  Praha 5 Terminál autobusové dopravy Smíchov 

203 DB  Praha 11 Terminál autobusové dopravy Opatov 

204 DB Praha 13  Terminál autobusové dopravy Západní Město (Horka) 

205 DB Praha 7  Terminál autobusové dopravy Holešovice 

206 DB  Zličín Terminál autobusové dopravy Zličín (přestavba) 

207 DB Suchdol  Terminál autobusové dopravy Suchdol 

208 DB  Praha 15 Terminál autobusové dopravy Horní Měcholupy 

209 DB Praha 4  Garáže bus MHD Michle 

201 DV Praha 8  Praha 8 - přístav Libeň 

202 DV  Praha 16 Ochranný přístav Radotín 

5 DZ Praha 2,  Praha 5 Ztříkolejnění úseku žst. Smíchov - výhybna Vyšehrad 

6 DZ  Praha 6 Modernizace tratě Praha Bubny - P/raha Ruzyně s 
připojením na letiště Ruzyně včetně železničních zastávek 

9 DZ Praha 4 Nová železniční zastávka -  Kačerov 

10 DZ Běchovice Nová železniční zastávka – Běchovice střed 

201 DZ Praha 6  Praha 6 - nová železniční zastávka - Podbaba 

202 DZ  Praha 7 Praha 7 - nová železniční zastávka -  Bubny 

203 DZ  Praha 14 Praha 14 - nová železniční zastávka -  Rajská zahrada 

204 DZ Velká Chuchle  Nová železniční zastávka - Velká Chuchle - posun 

205 DZ  Praha 5 Nová železniční zastávka - Hlubočepy - posun - Hlubočepy-
Střed 

206 DZ  Praha 19 Nová železniční zastávka - Kbely - posun 

207 DZ Praha 5  Nová železniční zastávka - Konvářka 

208 DZ  Praha 5  Nová železniční zastávka - Hlubočepy zast. 

209 DZ Praha 2  Nová železniční zastávka - Výtoň 

210 DZ  Praha 16 Nová železniční zastávka - Radotín sídliště 

211 DZ  Praha 10 Nová železniční zastávka - Eden 

212 DZ Praha 4  Nová železniční zastávka - Spořilov 

213 DZ Praha 3  Nová železniční zastávka - Karlín 

214 DZ Praha 8  Nová železniční zastávka - Rokytka 

215 DZ Čakovice  Nová železniční zastávka - Třeboradice 

216 DZ  Praha 10 Nová železniční zastávka - Malešice zast. 

217 DZ  Praha 14 Nová železniční zastávka - Jahodnice 

218 DZ Dolní Počernice  Nová železniční zastávka - Dolní Počernice jih 

219 DZ Praha 10  Nová železniční zastávka - Zahradní Město 

220 DZ Praha 8, Praha 9, Praha 14, Běchovice, Dolní 
Počernice  

Dostavba 4. koleje v úseku Libeň - Běchovice 

221 DZ Praha 10, Praha 15  Dostavba 2. koleje v úseku Malešice - Hostivař 

222 DZ Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 20  Modernizace trati Praha - Lysá n.L. 

223 DZ Běchovice, Praha 20, Klánovice  VRT Praha - Vídeň 

224 DZ  Praha 9, Čakovice, Praha 19, Praha 18, Vinoř VRT Praha - Drážďany 

225 DZ Praha 10, Praha 15, Benice, Dolní Měcholupy, 
Kolovraty, Křeslice, Petrovice, Praha 22 

Nová trať Praha - Bystřice u Benešova 

226 DZ Praha 5, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle  Nové spojení Praha - Beroun 

227 DZ  Praha 10, Praha 14, Štěrboholy Vlečka Zevo 

228 DZ  Praha 5 Překladiště Praha Smíchov 

229 DZ  Praha 9 Modernizace traťového úseku Libeň - Malešice 

230 DZ  Praha 12 Přeložka trati Čerčany - Praha Braník 

1 DP Praha 6 P + R - Dlouhá míle 

2 DP Praha 6 P + R - Nádraží Ruzyně 

4 DP Troja P + R - Troja 

6 DP Praha 9 P + R - Střížkov 

7 DP Praha 20 P + R - Černý most 

10 DP Běchovice P + R - Běchovice 

15 DP Praha 15 P + R - Horní Měcholupy 

16 DP Praha 22 P + R - Uhříněves 

17 DP Praha 11 P + R - Opatov I 

18 DP Praha 11 P + R - Opatov II 

20 DP Praha 4 P + R - Nové Dvory 

23 DP Praha 16 P + R - Radotín 

25 DP Praha 5 P + R - Smíchovské nádraží 

26 DP Praha 13 P + R - Nové Butovice 

27 DP Praha 13 P + R - Stodůlky 

29 DP Zličín P + R - Zličín 

201 DP Praha 6  P + R - Podbaba 

202 DP  Suchdol P + R - Sudchdol 

203 DP  Praha 10 P + R - Depo Hostivař 

204 DP  Dolní Počernice P + R - Štěrboholská radiála 

205 DP Praha 10  P + R - Zahradní Město 

206 DP Praha 15  P + R - Nádraží Hostivař I 

207 DP Praha 15   P + R - Nádraží Hostivař II 

208 DP Praha 15   P + R - Nádraží Hostivař III 

209 DP Praha 4  P + R - Nádraží Krč 

210 DP Libuš  P + R - Písnice 

211 DP Libuš  P + R - Depo Písnice 

212 DP Slivenec  P + R - Slivenec 

213 DP  Praha 13 P + R - Západní město 

1 DT Praha 5 Tramvajová trať - Barrandov - Slivenec (+ zmenšení 
stávající tramvajové smyčky Barrandov) 

3 DT Praha 4, Praha 12 Tramvajová vozovna Modřany – Hodkovičky 

4 DT Praha 8 Tramvajová trať- Kobylisy (metro C) – Bohnice 

5 DT Praha 6 Tramvajová trať – Divoká Šárka – Sídliště Dědina – Nádraží 
Ruzyně 

6 DT Praha 4, Praha 5 Tramvajová trať – �řevči – Dvorce 

8 DT Praha 6 �řevčice�á trať – Podbaba – Nádraží Podbaba 

9 DT Praha 10 Tramvajová trať – Vinohradská – �řevčice (ul. Počernickou)

10 DT Praha 12, Libuš Tramvajová trať – Sídliště Modřany (Levského) – Libuš 
(stanice metra D) 

201 DT Praha 6  Tramvajová trať – Nádraží Podbaba – Suchdol 

202 DT Praha 7, Praha 8, Troja   Tramvajová trať – Nový Tojský most – Nádraží Holešovice –
Plynární 

203 DT  Praha 7 Tramvajová trať – Nádraží Holešovice – Na Zátorách – U 
Výstaviště 

204 DT Praha 7  Tramvajová trať – Vltavská – Bubny – Nádraží Holešovice 
(Plynární) 
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205 DT  Praha 7 Tramvajová trať – Za Viaduktem – Holešovická tržnice – 
Komunardů 

206 DT  Praha 7  Tramvajová trať – Dělnická 

207 DT  Praha 1, Praha 8 Tramvajová trať – Na Florenci 

208 DT  Praha 1, Praha 2 Tramvajová trať – Jindřišská/Vodičkova – Vinohradská 

209 DT  Praha 3, Praha 10 Tramvajová trať – Olšanská (Jana Želivského) – Nákladové 
nádraží Žižkov – Habrová 

210 DT  Praha 10 Tramvajová trať – Přesunutí tramvajové smyčky 
Černokostelecká ke stanici metra Depo Hostivař 

211 DT  Praha 10, Štěrboholy Tramvajová trať – Černokostelecká – Průmyslová 

212 DT  Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, 
Štěrboholy 

Tramvajová trať – Průmyslová – Kutnohorská – Nové 
Štěrboholy 

213 DT Praha 15, Petrovice  Tramvajová trať – Nádraží Hostivař – Hornoměcholupská – 
Sídliště Petrovice 

214 DT  Praha 10 Tramvajová trať – Podjezd žel. Zast. Zahradní město vč. 
Smyčky Ždánická 

215 DT Praha 10  Tramvajová trať – Průběžná – Na Padesátém – Skalka 

216 DT  Praha 4, Praha 10 Tramvajová trať – Vršovická – Bohdalec – Chodovská 

217 DT Praha 4, Praha 11, Kunratice, Šeberov  Tramvajová trať – Chodovská – Spořilovská – Chodovec – 
Türkova – Opatov – Koleje Jižní Město 

218 DT Praha 4  Tramvajová trať – Na Veselí – Pankrác (stanice metra) 

219 DT Praha 4  Tramvajová trať – Pankrác – Budějovická (vč. Manipulační 
smyčky) 

220 DT  Praha 4 Tramvajová trať – Budějovická – Dvorce 

221 DT  Praha 17 Tramvajová smyčka Bílá Hora 

222 DT Praha 4 Tramvajová vozovna Chodovská 

9.7.2 SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Popis veřejně prospěšné stavby 

5 TE Praha 8 TR 110 / 22 kV - Karlín, včetně zasmyčkování 

8 TE Praha 8 TR 400 / 110 kV Sever  

18 TE 
Praha 15 Běchovice,     Dolní Měcholupy Dubeč, 
Křeslice, Petrovice, Šeberov, Praha 22, Újezd u 
Průhonic 

Venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy 

19 TE Praha 14, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, 
Štěrboholy  Venkovní vedení  110 kV, TR Běchovice - TR Malešice 

20 TE Praha 8, Praha 9, Ďáblice, Praha 18 Venkovní vedení 110 kV  TR Sever - TR Východ 

21 TE Praha 8, Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice  Venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever 

22 TE Suchdol Přeložka venkovního vedení 110 kV  

23 TE Běchovice, Dubeč Přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice - TR 
Benešov 

24 TE Lochkov, Slivenec Přeložka venkovního vedení 110 kV TR Chodov - Řeporyje

200 TE Praha 22 TR 110 / 22 kV Uhříněves, včetně přípojky 

201 TE Dubeč TR 110/22 kV Dubeč 

202 TE Řeporyje Rozšíření transformovny 400/110kV 

203 TE Libuš TR 110/22 kV - Písnice 

2 TK Praha 22, Dubeč Prodloužení sběrače G - 1.etapa 

3 TK Praha 14, Běchovice, Dolní Počernice Prodloužení sběrače H - 1.etapa 

4 TK Praha 13, Řeporyje Prodloužení sběrače P do Třebonic 

8 TK Lipence Rozšíření ČOV  

10 TK Praha 7 Přeložka kmenové stoky B 

21 TK Praha 12 ČS Točná a výtlak do Cholupic 

26 TK Újezd u Průhonic Rozšíření ČOV  

27 TK Suchdol DUN Kamýcká 

31 TK Stodůlky Stodůlky V 

32 TK Řeporyje Řeporyje I 

39 TK Březiněves Rozšíření ČOV 

42 TK Lipence DUN 

49 TK Praha 8 Záchytná nádrž Karlín 

50 TK Praha 8 Záchytná nádrž Voctářova 

51 TK Praha 6, Praha 7 NČOV Císařský ostrov 

52 TK Praha 6, Praha 8, Troja Výtlak kalů  na  Drasty 

200 TK Dolní Chabry Rozšíření ČOV 

201 TK Praha 19 Rozšíření ČOV 

202 TK Praha 21 Rozšíření ČOV  

203 TK Koloděje Rozšíření ČOV  

204 TK Zbraslav Rozšíření ČOV  

205 TK Praha 7 Výstavba druhé větve kmenové stoky B 

205 TK Praha 8 Výstavba druhé větve kmenové stoky B 

206 TK Praha 6, Praha 1 Výstavba odlehčovací stoky OK_2C a OK_3C 

207 TK Sobín Rozšíření ČOV 

208 TK Holyně Rozšíření ČOV 

209 TK Praha 12 Výstavba Cholupického sběrače do Komořan 

210 TK Praha 2, 10 Výstavba druhé větve sběrače Folimanka 

211 TK Praha 22, Křeslice, Petrovice, Praha 15 Výstavba Pitkovického sběrače 

212 TK Praha 6 Výstavba Hostivického sběrače 

213 TK Královice, Praha 22 Výstavba Královického sběrače  

214 TK Praha 7 Záchytná nádrž Povltavská 

215 TK Praha 6 Záchytné nádrže ACK I a II 

216 TK Praha 8 Záchytná nádrž Psychiatrická léčebna 

217 TK Praha 4 Záchytná nádrž Jeremenkova 

218 TK Praha 4 Záchytná nádrž Bránická 

219 TK Praha 6 Záchytná nádrž Evropská 

220 TK Praha 5 Záchytná nádrž Plzeňská 

221 TK Praha 8 Záchytná nádrž Primátorská 

222 TK Praha 8 Záchytná nádrž Prosecká 

223 TK Praha 9 Záchytná nádrž Freyova 

224 TK Praha 9 Záchytná nádrž Hloubětín.vozovna 

225 TK Praha 9 Záchytná nádrž Mezitraťová 

226 TK Praha 4 Záchytná nádrž U plynárny I 

227 TK Praha 10 Záchytná nádrž Nad Elektrárnou 

228 TK Praha 4 Záchytná nádrž Vrbova 

229 TK Praha 4 Záchytná nádrž Ryšánka 

230 TK Praha 4 Záchytná nádrž Krčská 

231 TK Praha 4 Záchytná nádrž V Podzámčí 

232 TK Praha 4 Záchytná nádrž K Zálesí 

233 TK Praha 13 DUN Stodůlky IV 

234 TK Praha 12 DUN SN5 

235 TK Praha 12 DUN SN6 

236 TK Praha 8 DUN Bohnice I 

237 TK Praha 8 DUN Bohnice II 

238 TK Praha 8 DUN Cínovecká 

239 TK Praha 5 DUN Puchmajerova 

240 TK Praha 5 DUN Pekařská 

241 TK Praha 12 DUN Komořany 

242 TK Praha 12 DUN Písnice II 
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243 TK Praha 12 DUN Písnice III 

244 TK Praha 5 DUN K Barrandovu 

245 TK Praha 6 Čerpací stanice odpadních vod Nátokový labyrint 

246 TK Ruzyně-Jih Rozšíření ČOV  
1 TO Praha 10, Štěrboholy Výstavba spalovny Malešice 

2 TO Slivenec Sběrný dvůr 

3 TO Praha 6 Ruzyně - recyklace stavebního odpadu 

4 TO Praha 13 Sběrný a recyklační dvůr Stodůlky 

5 TO Praha 3 Sběrný dvůr - nákladové nádraží Žižkov 

6 TO Praha 4 Sběrný dvůr Spořilov 

10 TO Praha 20 Recyklace stavebního odpadu 

11 TO Běchovice Sběrný dvůr 

12 TO  Praha 10 Sběrný dvůr Malešice 

14 TO Praha 20 Sběrný dvůr (kompostárna) Sychrov 

15 TO Čakovice Recyklace odpadů 

16 TO Čakovice Sběrný dvůr (kompostárna) 

17 TO Kolovraty, Nedvězí Recyklace stavebního odpadu, sběrný dvůr 

18 TO Zbraslav Recyklace stavebního odpadu (sběrný dvůr), Lipence 

20 TO Ďáblice Rozšíření skládky komunálního odpadu 

21 TO  Praha 6 Sběrný dvůr   

22 TO Zbraslav Kompostárna 

23 TO Praha 5  Sběrný dvůr 

24 TO Praha 5  Sběrný dvůr 

4 TP Štěrboholy VTL . RS, ul. Nedokončená 

8 TP Praha 13 VTL . RS Chaby 

10 TP Praha 6, Nebušice, Přední Kopanina Přeložka VTL plynovodu  

11 TP Suchdol Přeložka VTL plynovodu  

12 TP Březiněves, Ďáblice Přeložka VTL plynovodu Březiněves - Ďáblice 

13 TP Praha 6 Přeložka VTL plynovodu Ruzyně 

200 TP Praha 8 Přeložka VTL plynovodu Bohnice - Čimice 

201 TP Dolní Chabry Přeložka VTL plynovodu Dolní Chabry I 

202 TP Dolní Chabry Přeložka VTL plynovodu  Dolní Chabry II 

203 TP Praha 13 Nový VTL plynovod a nová VTL RS Třebonice 

204 TP Praha 4 Rekonstrukce VTL plynovodu OPP jih Kunratice - Vestec 

205 TP Praha 9 Nová VTL přípojka pro průmyslovou VTL RS ČSAD Klíčov -
Čakovická  

206 TP Praha 6 Nový VTL plynovod pro novou VTL RS Hostivice sever 

207 TP Hájek u Uhříněvsi  Přeložka VVTL plynovodu  

208 TP Kolovraty, Nedvězí Přeložka VVTL plynovodu  

1 TR Praha 1, Praha 2 Kolektor II. kategorie CENTRUM II 

200 TR Praha 1, Praha 8 Kolektor II. kategorie CENTRUM I - Karlín 

201 TR Praha 8 Kolektor II. kategorie Rohanský ostrov 

202 TR Praha 1 Kolektor II. kategorie Malá Strana - Staré Město 

203 TR Praha 2 Kolektor II. kategorie Karlov 

4 TT Praha 13, Praha 17, Zličín Zásobování teplem - oblast JZM a ZM 

9 TT Praha 7, Praha 8 Napojení zdroje EHOL na PTS 

1 TV Praha 5 Vodovodní řad - Malvazinky - Nikolajka, včetně VDJ 
Nikolajka 

4 TV Zbraslav, Lipence Připojení vodovodním řadem na stáv. síť VDJ Lipence a 
VDJ Baně 

5 TV Praha 13 Přeložka vodovodního řadu z VDJ Kopanina do Berouna 

6 TV Praha 2, Praha 10 Rekonstrukce VDJ Korunní 

7 TV Praha 2 Přerušovací vodojem Korunní 

8 TV Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 10 Zesílení vodovodních řadů , které souvisí s rekonstrukcí 
VDJ Karlov 

11 TV Praha 20 Propojovací vodovodní řad  - VDJ  H. Počernice se stáv. 
Vodovodním řadem DN 600 

12 TV Praha 4 Zdvojení vodovodního řadu Zálesí - VDJ Novodvorská 

13 TV Lipence Vodojem Lipence 

14 TV Lipence Vodojem Baně 

200 TV 16, 31,48, 51, 53  
 

Vodovodní řad DN 1000 /800 z VDJ Jesenice II pro posílení 
jihovýchodní části Prahy  

201 TV Praha 22, Benice Vodovodní řad DN 300 pro posílení Benic 

202 TV Praha 11,15 Chodov-Hostivař - výstavba nového vodovodního řadu DN 
1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, SO 03 

203 TV Praha 10, Praha14, Praha 15, Štěrboholy Obnova vodovodního řadu DN 1200 VDJ Chodová  -
Kyjský uzel, výkop, SO 01  

204 TV Praha 14, Štěrboholy  Štěrboholy-Kyje - výstavba nového vodovodního řadu DN 
800 do nového ŠO Štěrboholy II, SO 04 

205 TV Praha 11, Praha 15 
Hostivař-Chodov - bezvýkopová obnova stávajícího 
vodovodního řadu DN 1200 VDJ Chodová - Kyjský uzel, 
SO 02  

1 TY Praha 8, Troja, Velká Chuchle, Zbraslav Protipovodňová opatření Vltavy 

2 TY Praha 16 Protipovodňová opatření Berounky 

5 TY Nebušice Suchý poldr  

6 TY Nebušice Suchý poldr 

7 TY Nebušice Suchý poldr 

8 TY Suchdol Suchý poldr  

9 TY Suchdol Retenční nádrž  

10 TY Lysolaje Suchý poldr 

11 TY Praha 6 Suchý poldr - Jenerálka 

12 TY Praha 6 Zvětšení rybníka Dubový mlýn 

13 TY Praha 6 Nádrž nad Kajetánkou na Brusnici 

15 TY Zličín Suchý poldr na Zličínském potoce 

16 TY Praha 13 Nádrž N2 

17 TY Praha 13 Rybník pod Třebonicemi 

18 TY Praha 13 Nádrž N7 

19 TY Praha 13 Koupaliště Nové Butovice 

20 TY  Řeporyje Nádrž N8 a část nového koryta 

21 TY Řeporyje Suchý poldr N10 

22 TY Velká Chuchle Suchý poldr na Vrutici 

23 TY Velká Chuchle Suchý poldr Na Hvězdárně 

24 TY Kunratice Obnova rybníčku Ohrada 

26 TY Lipence Suchý poldr v pramenné oblasti Lipanského potoka 

27 TY Lipence Rybník 

31 TY Praha 22 Nádrž N3 na Pitkovickém potoce 

32 TY Benice Nádrž N2 

33 TY Benice Nádrž N1 

34 TY Dolní Chabry Zřízení rybníka na Drahanském potoce u silnice k Brnkám 

35 TY Ďáblice Nádrž na přítoku Červenomlýnského potoka 

36 TY Benice Suchý poldr na Pitkovickém potoce 

37 TY Benice Suchý poldr Prknovka na Říčance 

38 TY Kolovraty Biologický rybník na Říčance 

39 TY Nedvězí Vodní nádrž Dolnice a úprava koryta pod nádrží 
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40 TY Praha 8 Vodní kanál Maniny 

43 TY Dubeč Obnova rybníka  

44 TY Dubeč Obnova nádrže 

45 TY Klánovice Nádrž na Blatovském potoce 

46 TY Praha 4 Retenční nádrž Ve Studeném na Kunratickém potoce 

47 TY Praha 4 Směrová úprava Zátišského potoka (před zaúst. do Vltavy) 
s místním rozšířením koryta 

48 TY Libuš Zvýšení hráze a zvětšení objemu u RN Písnice 
49 TY Kunratice Nádrž U Jahodárny na Kunratickém potoce 

50 TY Újezd u Průhonic Nádrž (část mimo Prahu) 

51 TY Újezd u Průhonic Suchý poldr na Botiči 

52 TY Křeslice, Újezd u Průhonic Suchý poldr 

53 TY Křeslice Suchý poldr na Botiči 

200 TY Běchovice Nová vodní nádrž 

201 TY Klánovice Nová vodní nádrž 

202 TY Praha 21 Nová vodní nádrž 

203 TY Praha 21 Nová vodní nádrž 

204 TY Praha 21 Nová vodní nádrž 

205 TY Praha 11 Nová vodní nádrž 

206 TY Lipence Propojení Berounky a Krňáku 

207 TY Dolní Měcholupy Nová vodní nádrž (v místě SUP) 

208 TY Dubeč Nová vodní nádrž (v místě SUP) 

209 TY Dolní Měcholupy Nová vodní nádrž 

210 TY Dubeč Nová vodní nádrž 

9.7.3 SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 

Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Popis veřejně prospěšné stavby 

4 SR Praha 12 Modřany - sportovně rekreační areál volného času - U 
modřanské rokle 

9 SR Praha 5 Vidoule - zařízení pro rekreaci a sport 
10 SR Praha 8 Rekreační areál - Libeňská západní kosa 
12 SR Praha 11 Roztyly -zařízení pro rekreaci a sport  - okolí stanice metra 
13 SR Praha 11 JM - areál volného času - severně od ul. Mírového hnutí 
14 SR Praha 13 Západní město - sportovní areál  u škol - ul. Nová 

Jinočanská 
16 SR Praha 13 Přírodní koupaliště, areál volného času - jižně od ul. 

Jeremiášovy 
17 SR Praha 14 Černý Most - areál volného času 
18 SR Praha 14 Kyje -  zařízení pro rekreaci a sport - západně od Kyjského 

rybníka u Rokytky 
23 SR Praha 13 U Malé Ohrady - areál volného času 
25 SR Praha 21 Sportovní areál, bývalé koupaliště Dubinská 
28 SR Suchdol Přemístění sportovního hřiště 
29 SR Praha 8 Plavecký stadion Šutka 
30 SR Praha 8 Sportovní areál 
31 SR Praha 5 Jinonice - hřiště pro základní školu ( Tyršova škola ) 
39 SR Zbraslav Areál volného času 
40 SR Zličín Sportovní areál u Velkého rybníka 
47 SR Praha 9 Sportovní plochy u základní a mateřské školy 

200 SR  Ďáblice Sever - sportoviště pro základní školu 
2 VO Praha 12 Integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy, mezi ul. 

Vazovou a Kolarovovou 
3 VO Praha 7 Hasičská stanice - ústředí, ul. Argentinská, ul. Plynární 
4 VO Praha 9 Vysočany - hasičská stanice, ul. Kolbenova 
6 VO Praha 22 Hasičská stanice, ul. Přátelství 
7 VO Praha 5 Hasičská stanice Barrandov 

8 VO Štěrboholy Hasičská stanice  
1 VS Praha 12 Modřany - stavba pro veřejné školství, ul. Herrmanova 
2 VS Praha 13 Lužiny - stavba pro školství 
3 VS Praha 21 Stavba pro školství, ul. Lišická 
5 VS Praha 5 Smíchov - základní škola (zástavba Smíchovského 

nádraží) 
7 VS Praha 5 Smíchov - rozšíření mateřské školy, ul. Holečkova 
8 VS Praha 5 Barrandov - střední škola, základní škola, sociální péče 
9 VS Praha 5 Barrandov - základní škola, (západ ) 

10 VS Praha 5 Barrandov - mateřská škola 
11 VS Praha 5 Barrandov - mateřská škola 
13 VS Praha 6 Břevnov - základní škola, mateřská škola, Kutnauerovo 

nám. 
16 VS Praha 12 Modřany  Komořany - základní škola 
17 VS Praha 13 Velká Ohrada - mateřská škola 
18 VS Praha 13 Velká Ohrada - základní škola 
19 VS Praha 13 Západní město -  základní škola, mateřská škola, při ul. 

Jinočanská 
20 VS Praha 13 Chaby - základní škola, mateřská škola 
21 VS Praha 13 Třebonice -  mateřská škola 
23 VS Praha 14 Kyje - Hutě - základní škola, mateřská škola 
24 VS Praha 14 Kyje - Jahodnice - základní škola 
25 VS Benice Základní škola, mateřská škola 
26 VS Běchovice Základní škola, mateřská škola 
27 VS Běchovice Mateřská škola 
28 VS Březiněves Základní škola, mateřská škola 
29 VS Ďáblice Základní škola 1. stupeň, mateřská škola - Na blatech 
30 VS Čakovice Miškovice - základní škola  - 1. stupeň 
31 VS Čakovice Třeboradice - základní škola - 1. stupeň 
32 VS Dolní Chabry Základní škola - 1. stupeň 
33 VS Dolní Chabry Mateřská škola - ( SZ v rámci nové zástavby) 
34 VS Dolní Počernice Dětský domov 

35 VS Dolní Počernice Střední škola, základní škola, mateřská škola 

37 VS Praha 20 Svépravice - mateřská škola 
38 VS Praha 20 Střední škola, základní škola, mateřská škola 
39 VS Klánovice Mateřská škola 
40 VS Kolovraty Základní škola, mateřská škola 
42 VS Libuš Písnice - základní škola, mateřská škola 
43 VS Lipence Mateřská škola 
44 VS Lipence Základní škola 
45 VS Praha 16 Základní škola, ul. Prvomájová 
46 VS Řeporyje Mateřská škola - (Řeporyje - střed) 
47 VS Řeporyje Základní škola, mateřská škola - (Řeporyje - sever I) 
48 VS Slivenec Mateřská škola, ul. K Cikánce 
51 VS Praha 22 Pitkovice - střední škola, základní škola, mateřská škola 
52 VS Zbraslav Rozšíření základní školy 
53 VS Zličín Základní škola, u sportovního hřiště 
54 VS Zličín Základní škola, mateřská škola - severozápadní část 
55 VS Praha 13 Západní město - střední škola 
56 VS Velká Chuchle Základní škola při ul. Na cihelně 
57 VS Řeporyje Rozšíření školy 
58 VS Šeberov Stavby pro veřejné vybavení, obchod, ul. V ladech, 

K Hrnčířům   
59 VS Praha 8 Základní škola, mateřská škola 
60 VS Lipence Rozšíření hřiště pro školu 
62 VS Dubeč Základní škola 
63 VS Praha 9 Vysočany – mateřská škola 
64 VS Praha 9 Vysočany – základní škola 

200 VS  Praha 10 Základní školská vybavenost – Na Bohdalci 
201 VS  Praha 13 Západní Město - Horka - mateřská škola 
202 VS  Praha 13 Západní Město - Horka - základní a mateřská škola 
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203 VS  Benice Základní školská vybavenost 
204 VS  Dolní Měchlupy Základní školská vybavenost - střed 
205 VS  Dolní Měchlupy Základní školská vybavenost - sever 
206 VS  Ďáblice Základní škola  - sever  
207 VS  Ďáblice Mateřská škola - jih 
208 VS  Praha 20 Základní a mateřská škola - Klánovice SZ 
209 VS  Praha 20 Základní školská vybavenost - východ 
210 VS  Královice Základní školská vybavenost 
211 VS  Křeslice Základní školská vybavenost 
212 VS  Lipence Základní školská vybavenost 
213 VS  Řeporyje Západní Město - Řeporyje sever II - základní a mateřská 

škola 
214 VS  Řeporyje Západní Město Řeporyje u trati - mateřská škola 
215 VS  Slivenec Základní školská vybavenost 
216 VS  Praha 22 Základní školská vybavenost - střed 
217 VS  Praha 22 Základní školská vybavenost - U Podleského rybníka 
218 VS  Zličín Základní škola 
219 VS  Zličín Mateřská škola 
220 VS  Lipence Mateřská škola 
221 VS  Dubeč Základní školská vybavenost - Slatina 
222 VS  Dubeč Základní školská vybavenost - sever 
223 VS  Zličín Mateřská škola - Sobín 

1 VZ Praha 12 Modřany - stavba pro sociální péči, ul. N. Vapcarova 
3 VZ Kunratice Stavba pro zdravotnictví a sociální péči, Vimperské nám. 
5 VZ Praha 4 Hodkovičky Lhotka - domov důchodců 
6 VZ Praha 5 Výjezdová záchranná služba 
7 VZ Praha 5 Dům seniorů Palata 
9 VZ Praha 5 Barrandov - domov důchodců , penzion 

12 VZ Praha 8 Čimice - sociální péče 
14 VZ Praha 10 Záběhlice - domov důchodců, ul. Ke Spořilovu 
15 VZ Praha 12 Modřany - nemocnice s doléčovacími lůžky 
16 VZ Praha 13 Velká Ohrada - zdravotně sociální centrum s lůžkovou 

částí 
17 VZ Praha 14 Černý Most  II - Geri centrum 
18 VZ Běchovice Nemocnice s doléčovacími lůžky 

19 VZ Čakovice Výstavba sociálního domu 
21 VZ Dolní Počernice Domov důchodců, dům sociálních služeb 
24 VZ Koloděje Sociální zařízení 
25 VZ Praha 18 Sociálně zdravotní a ošetřovatelské centrum 
26 VZ Libuš Písnice - zdravotně sociální centrum 
27 VZ Lipence Dům pečovatelské služby 
28 VZ Lipence Zdravotně sociální centrum 
31 VZ Praha 17 Ústav sociální péče 
32 VZ Praha 17 Výjezdová záchranná služba 
33 VZ Slivenec Zdravotně sociální centrum 
34 VZ Praha 21 Sociálně zdravotní centrum 
35 VZ Velká Chuchle Penzion pro důchodce 
36 VZ Vinoř Dům seniorů , pečovatelská služba 
38 VZ Suchdol Dům pro seniory 
39 VZ Praha 8 Libeň - vstupní prostor FN Bulovka 
40 VZ Praha 21 Sociálně zdravotní centrum 
42 VZ Štěrboholy Výstavba domova důchodců včetně pracoviště lékaře 

200 VZ  Lipence Léčebna dlouhodobě nemocných 
201 VZ  Řeporyje Západní Město - sociální péče, zdravotnictví 

2 ZH Čakovice Rozšíření hřbitova a obřadní síně - Třeboradice 
2 ZP Zličín Zřízení lesoparku - ul. Hrozenkovská 
3 ZP Praha 11 Dostavba Centrálního parku JM 
4 ZP Praha  13 Centrální park, Západní Město - severní část 
5 ZP Praha 13 Centrální park, Západní město - jižní část 
6 ZP Praha 9, Praha 18 Založení lesoparku a parkových ploch 
7 ZP Štěrboholy Centrální park 

9 ZP Praha 8 Park Na Okrouhlíhu 
10 ZP Praha 8 Park Na hájku 
11 ZP Praha 14, Dolní Počernice Založení parkové plochy Černý Most jih včetně nástupu k 

rybníku Martiňák 
12 ZP Praha 6 Založení parkové plochy u mohyly na Bílé Hoře 
14 ZP Praha 8 Parková plocha při Pobřežní na Maninách 
15 ZP Praha 8 Parková plocha v bývalém areálu Libeňských loděnic 
17 ZP Praha 8 Parková plocha při Libeňském mostě – jih 
18 ZP Praha 8 Parková plocha při Libeňském mostě - sever 
19 ZP Praha 8 Parková plocha - pokračování Kaizlových sadů  

200 ZP Praha 5 Dívčí Hrady - park 
201 ZP Řeporyje Západní Město - Řeporyje sever - parková plocha 

1 ZV Praha 6 UK - FTVS Veleslavín - rozšíření areálu 
3 ZV Praha 7 Rozvojové plochy pro VŠ  - Bubny (varianta) 
5 ZV Praha 6 VŠ  areál - Vítězné náměstí 
6 ZV Praha 8 VŠ areál Pelc - Tyrolka, západ 
7 ZV Praha 7, Praha 8 VŠ areál Pelc – Tyrolka, sportovní plochy 
9 ZV Praha 8 VŠ areál Pelc - Tyrolka, východ  

10 ZV Praha 2 Rozvoj PF Viničná 
11 ZV Praha 2 Rozvoj VŠ ul. Albertov, Horská  
12 ZV Praha 5 Rozvoj VŠ  - Jinonice, Dívčí Hrady 
13 ZV Praha 5 Rozvoj VŠ - Jinonice, Dívčí Hrady 
14 ZV Kunratice Rozvoj VŠ areál - Kunratice 
15 ZV Praha 15, Dolní Měcholupy Areál UK - Hostivař 

200 ZV  Praha 5 Rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí Hrady 
201 ZV  Praha 5 Rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí Hrady 
202 ZV  Ďáblice Areál VŠUP 
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9.8 Seznamy veřejně prospěšných opatření 

9.8.1 SEZNAM OPATŘENÍ K ROZVOJI PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 
 

Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Název veřejně prospěšného opatření - ÚSES 

1 UN Vidrholec 
2 UN Údolí Vltavy 
3 UN Vltava 
4 UN Vltava 
5 UN Lochkovský profil - Podhoří 
6 UN Berounka 
7 UN Údolí Radotínského potoka 
8 UN Evropská - Zmrzlík 
9 UN Šárecké údolí - Sedlec 

10 UR Ládví 
11 UR Čakovice 
12 UR Vinořská bažantnice 
13 UR Lítožnice 
14 UR Uhříněveská obora 
15 UR Milíčovský les 
16 UR Hrnčířské louky 
17 UR Kunratický les 
18 UR Modřanská rokle 
19 UR Komořanské polesí 
20 UR Rohanský ostrov 
21 UR Císařská louka 
22 UR V lukách 
23 UR Velký háj 
24 UR Radotínské údolí 
25 UR Chuchelský háj 
26 UR Petřín 
27 UR Hradčany 
29 UR Divoká Šárka 
30 UR Krteň - Novořeporyjská 
31 UR Řepy - Petřín 
32 UR Třebonice - Bílá Hora 
33 UR Trojská - Ládví 
34 UR U Ďáblic 
35 UR Mratínský potok I 
36 UR Čakovice - Vinořská bažantnice 
37 UR Vinořský potok 
38 UR Vinořská bažantnice - Vidrholec 
39 UR Vidrholec - Uhříněveská obora 
40 UR Uhříněveská obora - Pitkovický potok 
41 UR Pitkovický potok - Botič 
42 UR Modřanská rokle - Hrnčířské louky 
43 UR Kunratický potok 
44 UR Modřanská rokle - Šance 
45 UL U zámečku 
46 UL Na skalce 
47 UL Na skřivánčí 

48 UL K Chabrům 
49 UL U Mratínského potoka 
50 UL U Červeného mlýna 
51 UL Na Třeboradickém potoce 
52 UL Zámecký park v Čakovicích 
53 UL Za starou stodolou 
54 UL Hájíček 
55 UL V neckách 
56 UL Ctěnická bažantnice 
57 UL U Kbel 
58 UL Na Vinořském potoce 
59 UL Štěpánovská 
60 UL U Vinoře 
61 UL U Satalic 
62 UL Skály 
63 UL Chvalský lom 
64 UL Chvaly 
65 UL Svépravický rybník 
66 UL Xaverov 
67 UL U hřbitova 
68 UL Na Jirenském potoce 
69 UL Salabka 
70 UL Pod Havránkou 
71 UL Trojská 
72 UL Čimický háj I 
73 UL Čimický háj II 
74 UL Šenovská 
75 UL Střížkov 
76 UL Klíčov 
77 UL Prosecká 
78 UL Flejšnerka 
79 UL Cihelna v bažantnici 
80 UL U Hutí 
81 UL Bílá skála 
82 UL Podvinný mlýn 
83 UL Rokytka ve Vysočanech 
84 UL Hořejší rybník 
85 UL Smetanka 
86 UL Nad Rokytkou 
87 UL Aloisov 
88 UL Černý most 
89 UL Čihadla 
90 UL Horka 
91 UL V pískovně 
92 UL Martiňák 
93 UL Počernický rybník 
94 UL Na potocích 
95 UL Pískovcový lom 
96 UL Za křížem 
97 UL Za vinicí 
98 UL Nad Běchovickým potokem 
99 UL V panenkách 

100 UL K Jalovce 



9. Limity, regulativy, VPS a VPO 

 
Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 151

101 UL Na jeleně 
102 UL Lom na Netlucké 
103 UL V Rohozníku 
104 UL Rohožník 
105 UL Pod Podleským mlýnem 
106 UL Nad Dubčí 
107 UL Obora Koloděje 
108 UL Podleský rybník 
109 UL Rokytka u Markéty 
110 UL Údolí Rokytky 
111 UL Mýto 
112 UL U Říčan 
113 UL V haltýři 
114 UL Ke Královicím 
115 UL Za pivovarem 
116 UL Prknovka 
117 UL V brůdku 
118 UL Údolí Pitovického potoka 
119 UL U zelené hrušky 
120 UL Pitkovická stráň 
121 UL U Fantova mlýna 
122 UL Hostivař 
123 UL U břehu 
124 UL Meandry Botiče 
125 UL Hamerský rybník 
126 UL Chodovská 
127 UL U Hellady 
128 UL Havlíčkovy sady 
129 UL Pražačka 
130 UL Vítkov 
131 UL U Štítu 
132 UL Údolí Botiče 
133 UL Hornomlýnský rybník 
134 UL Šeberák 
135 UL U Vídeňské 
136 UL V rybníčkách 
137 UL V zákopech 
138 UL Kálek 
139 UL Cholupická bažantnice 
140 UL Nad Zátiším 
141 UL Pod Lysinami 
142 UL V Hodkovičkách 
143 UL Novodvorská 
144 UL Pod Ryšánkou 
145 UL Jarov 
146 UL Soutok u Zbraslavi 
147 UL Vltava u Modřan 
148 UL U sádek 
149 UL Vltava u Hodkoviček 
150 UL Náklo 
151 UL U Bránického mostu 
152 UL Pod lékárnou 
153 UL Střelecký ostrov 

154 UL Štvanice - západ 
155 UL Thomayerovy sady 
156 UL Libeňský ostrov 
157 UL Barikádníku 
158 UL U ZOO 
159 UL Troja 
160 UL Císařský ostrov 
161 UL U Vltavy 
162 UL Plavební kanál 
163 UL Hlásek 
164 UL Šedivka 
165 UL Sedlecká mulda 
166 UL Podbaba 
167 UL Malý mlýn 
168 UL Emilka 
169 UL Pod Matějem 
170 UL Zlatnice 
171 UL Pod Zlatnicí 
172 UL Červený vrch 
173 UL Jenerálka 
174 UL Pod Jenerálkou 
175 UL Pod Purkrabským hájem 
176 UL Zadní Šárka 
177 UL U výzkumného ústavu 
178 UL V šancích 
179 UL Na pískách 
180 UL Za hospodou 
181 UL Expo 58 
182 UL Letenské sady I. 
183 UL Letenské sady II. 
184 UL Spiritka 
185 UL Střešovické sklály I. 
186 UL Vypich 
187 UL Obora hvězda 
188 UL Pod Vypichem 
189 UL Pod Bílou Horou 
190 UL U borovíček 
191 UL Kalvárie v Motole 
192 UL U krematoria 
193 UL U hájů 
194 UL Stodůlky 
195 UL Za poustkami 
197 UL U křížku 
198 UL Skalka 
199 UL Na Cibulkách 
200 UL Za mototechnou 
201 UL Nad Jinonickým údolím 
202 UL U Waltrovky 
203 UL Santoška 
204 UL Konvářka I. 
205 UL Ctirad 
206 UL Děvín 
207 UL Bašta 
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208 UL Prokopské údolí 
209 UL Dalejská lada 
210 UL Hemrovy skály 
211 UL Butovické hradiště 
212 UL U Nového mlýna 
213 UL Dobrá voda 
214 UL Ve skalách 
215 UL Boroviny 
216 UL Na placeté skále 
217 UL Matouška 
218 UL Závětina 
219 UL U trafostanise 
220 UL U Jezírka 
221 UL Lochkovský profil 
222 UL V Edenu 
223 UL Lahovská 
224 UL Pod Višňovkou 
225 UL Pod hvězdárnou 
226 UL Pod školou 
227 UL Na terase 
228 UL V Lukách 
230 UL Černočické 
231 UR U Dolních Černošic 
232 UL Mokřady Lipanského potoka 
233 UL Pod Kyjovem 
234 UL Krňák 
235 UL Svatá Juliána - Šárecké údolí 
236 UL Pod Petřinami 
237 UL Vypich - Střešovické sklály 
238 UL Litovický potok 
239 UL Džbán - Litovický potok 
240 UL Na Bělohorské pláni 
241 UL U Cibulky 
242 UL Vidoule - Husovy sady 
243 UL Prokopské, Dalajské  údolí 
244 UL Lochkovcký profil - V Dolcích 
245 UL Slavičí údolí 
246 UL Lipanský potok 
247 UL Nad Strakonickou 
248 UL U Chaber 
249 UL Velká skála 
250 UL Pod Dlážděnkou 
251 UL Třeboradický potok 
252 UL U Ctěnické bažantnice 
253 UL Ládví - Skály 
254 UL Vysočanské svahy 
255 UL Rokytka I 
256 UL Rokytka II 
257 UL Vítkov - Vidrholec 
258 UL Na Černém mostě 
259 UL Svépravický potok I 
260 UL U dálnice 
261 UL U Horních Počernic 

262 UL Běchovický potok 
263 UL Říčanka - Rokytka 
264 UL Říčanka I 
265 UL Říčanka II 
266 UL Čihadla - Říčanka 
267 UL Botič II 
268 UL Kunratický potok II 
269 UL Hodkovičky - Kunratický les 
270 UL Zátišský potok 
271 UL Kamýk - Lhotka 
272 UL Cholupický potok 
273 UL Závist 
274 UL U Cholupic 
275 UL U nové louky 
276 UL U Písnice 
277 UL Kálek - V zákopech 
278 UL K Vestci 
279 UL Pitkovický potok 
281 UI Opukový lom 
282 UI Dělnická 
283 UN Holešovice 
284 UI Radlická 
286 UI Na Vidouli 
288 UI Poštovka 
289 UI Motolský potok 
290 UI U zahrádek 
291 UI Prameniště Motolského potoka 
292 UI Višňovka 
293 UI Za poustkami I. 
294 UI Za poustkami II. 
295 UI Sobínský potok I. 
296 UI Na kálku 
297 UI Velký rybník 
298 UI Sobínský potok II. 
299 UI U Zličína 
300 UI Nad Třebonicemi 
301 UI V zájezdě 
302 UI Pod Zbuzany 
304 UI Holyně 
305 UI les u Kukovic 
306 UI Za ovčínem 
307 UI K Zabité rokli 
308 UI Zabitá rokle 
309 UI Hora I. 
310 UI Hora II. 
311 UI Zamrzlík 
312 UI V Dolcích I. 
313 UI V Dolcích II. 
314 UI Učiliště 
315 UI Pod Havlínem 
316 UI Záběhlice 
317 UI Strnady 
318 UI Na ovčácké 
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319 UI Čimické údolí 
320 UI Čimický větrolam 
321 UI Vavrouška 
322 UI Ďáblický hřbitov 
323 UI Okrouhlík 
324 UI Liberecká 
325 UI Střížkovská I 
326 UI Střížkovská II 
327 UI Povltavská 
328 UI Prosecké skály 
329 UI Na pramenech 
330 UI K Březíněvsi 
331 UI Pod Košíkem 
332 UI U lesa 
333 UI U Třeboradic 
334 UI Aronka 
335 UI Na dlouhých 
336 UI V sídlišti 
337 UI Jirenský potok 
338 UI Běchovický potok II 
339 UI U Běchovic 
340 UI U Lítožnice 
341 UI U Českobrodské 
342 UI Štěrboholský potok 
343 UI Hostavický potok 
344 UI Průmyslová 
345 UI Za dráhou 
346 UI U Slatinského potoka 
347 UI Hostivař I 
348 UI Hostivař II 
349 UI Měcholupské lesíky 
350 UI Za Lítožnicí 
351 UI Jankov 
352 UI Ke Stupicím 
353 UI V olšinách 
354 UI Ve strouhách 
355 UI U hrušky 
356 UI Za Radhoští 
358 UI U Lipan 
359 UI Dobrá voda 
360 UI K Černému rybníku 
361 UI U Újezda 
362 UI Návesní rybník 
363 UI Šmatlík 
364 UI Jordánek - Na babách 
365 UI Kovářský rybník 
367 UI Na losech 
368 UI U Točné 
369 UI Čihadlo 
370 UI U Závisti 
371 UI Zámecký park Komořany 
372 UI Zámecký park Kunratice 
373 UI Nové dvory 

374 UI V hrobech 
375 UI V Píšovicích 
376 UI Na Rosečské 
377 UI Branické skály 
378 UI Podolský profil 
379 UI Vyšehradské skály 
380 UI Jezerka 
381 UI Tyršův vrch 
382 UI Bohdalec 
383 UI Nad elektrárnou 
384 UI Pod Chodovcem 
385 UI Konvářka II. 
386 UI Kopaninský potok 
387 UI V Dílech 
388 UR Svatá Juliána 
389 UI Vidoule 
390 UI Na moklinách 
391 UL Pod Červeným Vrchem 
392 UL Dalejský háj - Slovanka 
393 UI Barandovské skály 
394 UI Prokopské údolí 
395 UI Vidoule 
396 UI Ctirad 
398 UI Motolský ordovik 
399 UI Housle 
400 UI Šatovka, Žežulka 
401 UI Baba 
402 UI Vizerka 
403 UI Krňák 
404 UL Botič I 
405 UI U zlámaného kříže 
406 UL K Radonicům 
407 UL Svépravický potok II 
408 UI Chvalka 
409 UL Mratínský potok II 
410 UI Suchdol 
411 UI Kalvárie v Motole 
412 UR Ve Výrech 
413 UL Na Stavidlech 
414 UI Na zábrkách 
415 UI U Martiňáku 
416 UL K Telečku 
417 UL U Prostředního rybníka 
418 UL K Zádolu 
419 UL U Zmrzlíku 
420 UL Bílý beránek 
421 UI V roklích 
422 UI K Vrtilce 
423 UL Štvanice - východ 
424 UL Hrnčířské louky II 
425 UL U Rozkoše 
482 UL Jinočanský potok 
483 UL V zájezdě 



9. Limity, regulativy, VPS a VPO 

 
Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 154 

484 UL Na Horkách 
485 UL V Brůdku 
486 UL U Chrášťan 
487 UI Pod Žvahovem 

9.8.2 SEZNAM OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ 
 

Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Název veřejně prospěšného opatření 

1 AP Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 5, 
Praha 6, Praha 7  

Památková rezervace hl. m. Prahy 

1 AL Praha 8 Zámky - Bohnice 

2 AL Troja Farky - Troja 

3 AL Vinoř Vinoř - V  obůrkách 

4 AL Praha 6 Baba 

5 AL Vinoř Vinoř - Bažantnice 

6 AL Praha 6 Šárka 

7 AL Klánovice Klánovice 

8 AL Praha 5 Dívčí hrady 

9 AL Praha 5 Butovice 

10 AL Praha 10 Záběhlice 

11 AL Dubeč Dubeč - Dubeček 

12 AL Praha 15 Hostivař 

13 AL Královice Královice - sv.Markéta 

14 AL Královice Královice - tvrz 

15 AL Kunratice Kunratice 

16 AL Zbraslav Zbraslav - Havlín 

17 AL Praha 12 Závist 

1 AV Praha 15 Stará Hostivař 

2 AV Praha 8 Staré Bohnice 

3 AV Praha 6 Praha 6 - Ruzyně 

4 AV Praha 13 Praha 5 - Stodůlky 

1 AN Čakovice Čakovice 

2 AN Praha 5 Jinonice 

3 AN Petrovice Petrovice 

4 AN Řeporyje Řeporyje 

1 AK Praha 6 Břevnovský klášter 

2 AK Zbraslav Klášter cisterciáků - Zbraslav 

9.8.3 SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ 
SCHOPNOSTI ÚZEMÍ 

 
Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Název veřejně prospěšného opatření 

54 RX  Nebušice Revitalizace Nebušického potoka 

55 RX  Praha 6 Revitalizace Lysolajského potoka 

56 RX  Praha 6 Revitalizace Litovicko – Šáreckého potoka 

57 RX  Praha 6  Revitalizace Litovického potoka 

57 RX  Praha 17 Revitalizace Řepského potoka 

57 RX  Zličín Revitalizace přítoku Litovického potoka 

58 RX  Praha 8 Revitalizace Drahanského potoka 

59 RX  Praha 8 Revitalizace Čimického potoka 

60 RX  Čakovice Revitalizace Mratínského potoka 

61 RX  Praha 19 Revitalizace Vinořského potoka 

62 RX  Praha 13 Revitalizace Motolského potoka 

63 RX  Praha 5, 13, Řeporyje Revitalizace Dalejského potoka 

65 RX  Řeporyje Revitalizace Jinočanského potoka 

66 RX  Praha 14 Revitalizace Hostovického potoka 

68 RX  Velká Chuchle Revitalizace toku Vrutice 

69 RX  Praha 4 Revitalizace Kunratického potoka 

70 RX  Benice, Kolovraty, Praha 22 Revitalizace Říčanského potoka 

71 RX  Lipence Revitalizace Lipanského potoka 

73 RX  Ćakovice, Třeboradice Revitalizace Třeboradického potoka 

 

9.9 Seznam staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu 

 
Pořadové 
číslo 

Označení 
skupiny Městská část Název opatření 

1 BL Satalice Zóna havarijního plánování Flaga Český Plyn  
2 BL Praha 14  Zóna havarijního plánování Linde Gas  
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Příloha 1 – Tabulka splnění požadovaného obsahu územního plánu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy 7 
 

Obsah územního plánu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Koncept UP - kapitola 

Širší vztahy Kapitola 0 

(1) a) vymezení zastavěného území Kapitola 0 

(1) b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot; Kapitola 1 

(1) c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně Kapitoly 1,2,4 

(1) d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Kapitoly 2,6,7 

(1) e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 

Kapitoly 1,3,5 

(1) f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch  

Kapitola 3 

(1) f) stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

Kapitola 2,9 

(1) g) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření …….., pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Kapitola 9 

(1) h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo Kapitola 9 

(1) i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Konečný počet listů 
bude součástí návrhu 

(1) j) vymezení řešeného území; Kapitola 0 

(2) a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, včetně podmínek pro jeho prověření Kapitola 4 

(2) b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti 

Kapitola 4 

(2) c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání 
regulačního plánu 

nestanovuje se 

(2) d) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Kapitola 4 a 8 

(2) e) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Kapitola 2 

(2) f) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 
stavebního zákona Kapitola 2 
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Příloha 2 – Tabulka splnění úkolů daných ZUR
Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Obecné zásady územního 
rozvoje kraje - hl. m. 
Praha 

navrhnout podmínky vyváženého rozvoje 
3 historických pásem: celoměstského 
centra, kompaktního města a vnějšího 
pásma 

splněno 

 ověřit podmínky pro rozšíření 
celoměstského centra 

splněno 

 podrobně ověřit vymezení a možnosti 
funkčního využití rozšířeného 
kompaktního města 

splněno 

 pro ochranu panoramatu města, zejména 
s ohledem na PPR, a pro ochranu dalších 
exponovaných pohledových horizontů 
zajistit účinnou výškovou regulaci nové 
zástavby 

splněno 

 vytvořit a chránit přiměřené rezervní 
plochy pro potřebnou budoucí občanskou, 
dopravní a technickou infrastrukturu a pro 
zeleň 

splněno 

 ověřit umístění nových celoměstsky 
důležitých staveb a areálů, pro areály 
s vysokou návštěvností ověřit umístění 
mimo centrální oblast v místech s dobrou 
obsluhou veřejnou hromadnou dopravou 

zásada směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 stanovit regulativy pro obchodně-
společenská centra celoměstského a 
regionálního významu - Zličín, Černý 
Most Letňany 

splněno 

 upřesnit vymezení zelených klínů a 
zelených os, ověřit možnost propojení se 
systémem zeleně za hranicí hl. m. Prahy 

splněno 

 zpřesnit vedení ÚSES, doplnit jej o 
úroveň lokální při dodržení předepsaných 
parametrů 

splněno (kromě několika málo míst, 
kde již stávající podmínky 
neumožňují dodržet parametry 
jednotlivých prvků) 

 prověřit rozvoj dopravních systémů se 
zřetelem na principy udržitelného rozvoje 

splněno 

 prověřit rozvoj všech systémů 
technického vybavení nezbytných pro 
rozvoj města 

splněno 

Vymezení nadmístních 
rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových 
os, které svým významem 
přesahují více městských 
částí hl. m. Prahy 

  

Rozvojové oblasti v dosud 
nezastavěném území 

 splněno 

Štěrboholy-Dolní 
Měcholupy-Dubeč (R/1) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze oblasti ve 
městě a daným přírodním podmínkám 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

 navrhnout výstavbu po etapách tak, aby 
byla v souladu s možnostmi dopravní 
obsluhy 

splněno 

 prověřit možnosti obsluhy oblasti 
kolejovou dopravou ve vazbě na celkovou 
koncepci veřejné dopravy a zohlednit 
potřebu umístit kapacitní terminál 
příměstské dopravy 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, 
zásada splněna 

 ověřit tvarování terénu s ohledem na 
nepropustné podloží tak, aby byla 
umožněna územní retence srážkových 
vod a postupný odtok do dešťové 
kanalizace a do hostovického potoka 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, 
zásada splněna 

 vyřešit odkanalizování území úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, 
zásada splněna 

 navrhnout protipovodňová opatření 
nestavebního charakteru 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, 
zásada splněna 

Barrandov-Slivenec (R/2) navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze oblasti ve 
městě, přírodním podmínkám a 
možnostem dopravní obsluhy 

splněno 

 řešit propojení celoměstsky důležitých 
zelených klínů, tj. přírodních parků 
Prokopské a Dalejské údolí a Radotínsko-
chuchelský háj 

splněno (jsou navržené nové plochy 
zeleně na spojnici těchto přírodních 
parků) 

 ověřit v nově urbanizovaných plochách 
možnosti povrchového odtoku dešťových 
vod a jejich využití jako krajinotvorného 
prvku 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna  
 

 navrhnout protipovodňová opatření 
nestavebního charakteru 

požadavek směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna  

Západní Město (R/3) řešit komplexně novou obytnou čtvrť 
včetně občanské vybavenosti a 
pracovních příležitostí 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
přírodním podmínkám a možnostem 
dopravní obsluhy 

splněno 

 ověřit větvení trasy B metra ze stanice 
Stodůlky jako páteřního prvku obsluhy 
území veřejnou dopravou s lokalizací 
nového terminálu příměstské dopravy, 
který bude sloužit k odlehčení terminálu 
ve Zličíně 
 
 
 

splněno 
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Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

 řešit odvádění dešťových vod na principu 
ponechání a využití co největšího 
množství vody v místě spadu  

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

 zohlednit protipovodňovou ochranu MČ 
Řeporyje a prověřit možnosti výstavby 
tzv. měkkých, přírodě blízkých drobných 
protipovodňových opatření 

navržena retenční nádrž N7; 
v ostatním  
úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 
 

 ověřit možnost umístění nového 
kogeneračního zdroje centralizovaného 
zásobování teplem 

splněno v rámci variantního řešení  
 

Ruzyně-Drnovská (R/4) navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze v okrajové 
části města v kontaktu s letištěm a 
volnou, nezastavěnou krajinou 

splněno  

 zpřesnit vymezení rozvojového území 
směrem k hranici hl. m. Prahy 

splněno 

Transformační oblasti   
Letňany-Avia, Letov (T/1) navrhnout funkční využití a prostorové 

regulativy odpovídající poloze ve městě a 
možnostem dopravní obsluhy 

splněno 

 založit vnitřní systémové vazby dopravy, 
včetně pěší, a zeleně 

splněno 

 navrhnout způsob hospodaření s vodou 
využitím místních územních podmínek 
pro výstavbu retenčních prostorů na 
dešťové kanalizaci před jejím vyústěním 
do vodotečí 

 
úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  
 

Maniny, Dolní Libeň, 
Invalidovna (T/2) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
přírodním podmínkám a možnostem 
dopravní obsluhy 

splněno 

 navrhnout městskou strukturu s veřejným 
městským prostorem - náměstím 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  

 ověřit plochy u stanice metra Invalidovna 
pro umístění významného celoměstského 
záměru 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  
 

 založit vnitřní systémové vazby dopravy, 
včetně pěší, a zeleně 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  

Vysočany (T/3) navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
přírodním podmínkám a možnostem 
dopravní obsluhy 

Splněno 

 založit vnitřní systémové vazby dopravy 
(včetně pěší) a zeleně s nezbytnou 
prostupností území ve směru sever – jih 

splněno 
úkol zčásti směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 využít potřebu retence srážkových vod 
v  urbanistickém řešení navrhovaných 
obytných areálů 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Bohdalec-Slatiny (T/4) řešit komplexně návrh nové polyfunkční 
obytné čtvrti včetně občanské 
vybavenosti a pracovních příležitostí 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
daným přírodním podmínkám a 
možnostem dopravní obsluhy 

splněno 

 ověřit možnosti obsluhy území MHD splněno 
 navrhnout způsob hospodaření s vodou 

za předpokladu využití retenčních 
možností území a vhodných technických 
prostředků s cílem ponechat a využít co 
největší množství dešťových vod v místě 
spadu a zpomalit odtok přívalových 
srážek ze spádového povodí 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

Nákladové nádraží Žižkov 
(T/5) 

řešit komplexně návrh nového 
polyfunkčního centra, včetně jeho vazeb 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
místním podmínkám a v rozsahu 
odpovídajícím možnostem dopravní 
obsluhy 

splněno 

 ověřit možnosti využití opouštěného 
koridoru tratě Malešice-Žižkov pro 
dopravní obsluhu území (MHD nebo IAD) 

splněno 

Malešicko-hostivařská 
průmyslová oblast (T/6) 

řešit komplexně návrh nového 
polyfunkčního území 

splněno – i plochy pro produkci 
umožňují dle metodiky umístění 
smíšených funkcí 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající charakteru území 
a poloze ve městě 

splněno 

 ověřit vymístění, event. zrekonstruování 
provozů, jejichž odpadní vody způsobují 
prostřednictvím dešťového odlehčovače 
OK 83K časté havárie ve zvláště 
chráněném území meandrů Botiče 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna  

Nádraží Smíchov (T/7) řešit komplexně návrh nové obytné čtvrti 
včetně občanské vybavenosti 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě 
a možnostem dopravní obsluhy 

splněno 

 prověřit dopravní terminál, jehož součástí 
bude rekonstruované nádraží 

splněno 

 řešit návrh technických opatření a 
rekonstrukcí na stokové síti (hlavní 
sběrače I a II) koordinovaně a v souladu 
s novým generelem odvodnění 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
 

 respektovat v návrhu nové zástavby 
zaklenutý Radlický potok 
 
 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 



Přílohy 
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Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Holešovice-Bubny-Zátory 
(T/8) 

navrhnout polyfunkční využití rozšířeného 
celoměstského centra, zajistit vyrovnané 
funkční využití 

splněno 

 navrhnout charakter a strukturu nové 
zástavby, která bude reagovat na 
charakter navazujících čtvrtí při západní a 
východní straně území 

splněno 

 navrhnout nové využití, resp. transformaci 
památkově chráněných objektů a jejich 
začlenění do nové zástavby 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  

 navrhnout výškovou regulaci pro novou 
zástavbu odpovídající poloze v centrální 
části města 

splněno 

 ověřit dostatečné plošné rezervy pro 
vysokoškolská zařízení a pro významnou 
parkovou plochu, 

splněno - ověřeno negativním 
průkazem, rezervy pro vysoké školy 
jsou ověřeny ve variantě  

Masarykovo nádraží (T/9) řešit komplexně doplnění celoměstského 
centra 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě 
a návaznostem na okolí 

splněno 

 navrhnout funkční využití území v rozsahu 
odpovídajícím možnostem dopravní 
obsluhy s cílem maximálně redukovat 
dopravu generovanou v centrální oblasti 
města 

splněno 

Rozvojové plochy zeleně   
Rohanský ostrov (Z/1) respektovat a ověřit využití vymezené 

plochy zeleně 
splněno 

Zalesnění u Březiněvsi 
(Z/2) 

respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

Zalesnění u Čakovic (Z/3) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

U Zlámaného kříže (Z/4) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

V panenkách (Z/5) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

Lítožnice (Z/6) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

od záměru bylo odstoupeno, je 
v méně velkorysé podobě 

Zalesnění Kolovraty (Z/7) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

Zalesnění u Křeslic (Z/8) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

U Kunratické spojky (Z/9) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

Zalesnění Šeberov (Z/10) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

od záměru bylo odstoupeno, zůstává 
zde menší lesní plocha pro založení 
biocentra ÚSES 

Za hospodou (Z/11) respektovat a ověřit využití vymezené 
plochy zeleně 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Návrh na vymezení 
rozvojových os nadmístního 
významu hl. m. Prahy 

  

Osa jih - ve vazbě na trasu 
D metra (O/1) 

řešit komplexně návrh zástavby a využití 
území u koncové stanice metra D a 
v okolí depa metra 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze ve městě, 
přírodním podmínkám a možnostem 
dopravní obsluhy 

splněno  

 upřesnit podobu příměstského terminálu a 
zohlednit možnosti rozvoje kolejové 
dopravy do regionu 

z hlediska dopravy splněno  

 vyřešit odkanalizování území a odvádění 
srážkových vod 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

 řešit kompenzační opatření formou 
dostatečné retence srážkových vod 
s ohledem na malou kapacitu místních 
vodních toků 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 
 

Osa Radlice-Západní 
Město-Zličín (O/2) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy pro jednotlivé části rozvojové 
osy odpovídající poloze ve městě, 
přírodním podmínkám a v rozsahu 
odpovídajícím možnostem dopravní 
obsluhy 

splněno 

 řešit komplexně návrh transformace 
areálu Walter na novou obytnou čtvrť 
včetně občanské vybavenosti, pracovních 
příležitostí a dopravní obsluhy 

splněno 

 vysokoškolský areál řešit komplexně 
včetně dopravní obsluhy a vazby na 
stanici metra, prostorové regulativy 
navrhnout s ohledem na umístění 
v exponované poloze 

splněno 

 ověřit dopravní zatížení na rozhranní MČ 
Praha 13 a Praha-Zličín jako podmínky 
možného rozvoje v areálu Siemens KV a 
na severním okraji Západního Města 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 řešit kapacitní problémy dopravního 
terminálu Zličín 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 řešit bezpečné odvedení přívalových 
srážkových vod z nově urbanizovaného 
území 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace, zásada splněna 

Vymezení specifických 
oblastí nadmístního a 
celoměstského významu 

  

Oblast stávajícího 
celoměstského centra 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám ve městě 

prostorové regulativy budou 
upřesněny dle ÚAP do návrhu UP 

 ověřit podmínky pro omezení vjezdu 
individuální dopravy do centrální části 
města, zejména PPR 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
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Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 159

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Oblasti osvětové, 
vzdělávací a rekreačně 
společenské - plochy a 
zařízení pro významné 
politické, sportovní a 
kulturní aktivity 
nadmístního, celostátního a 
mezinárodního významu 
(SO) 

  

Draháň-Troja-Bubeneč 
(SO/1) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám oblasti ve městě 

splněno 

 vyřešit dopravní obsluhu území při 
preferování dopravy hromadné 

v podrobnosti ÚPN splněno, úkol 
směřuje do podrobnější 
dokumentace 

Pražské výstaviště Letňany 
(SO/2) 

prověřit potřebný rozsah ploch určených 
pro výstaviště v návaznosti na stanici 
metra 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  
 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám výstaviště ve 
městě 

splněno 

 vyřešit dopravní obsluhu území při 
preferování dopravy hromadné 

na úrovni UPN splněno 

Strahov (SO/3) navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající specifické poloze 
a určení dané oblasti 

splněno 

 vyřešit dopravní obsluhu území při 
preferování dopravy hromadné 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  

Oblasti, kde se střetávají 
podmínky ochrany přírody a 
krajiny s požadavky na 
rekreaci obyvatel, případně 
s požadavky na těžbu 
surovin 

  

Rekreační území Dolní 
Počernice-Běchovice-Černý 
Most (SP/1) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám oblasti ve městě, 

splněno 

 vytvořit vhodný přechod mezi intenzivně 
zastavěným územím a volnou krajinou, 

splněno 

Trojmezí (SP/2) vymezit limity ploch pro případnou novou 
zástavbu v souladu s potřebou zajištění 
ploch pro rekreaci obyvatel, s 
krajinářskými a přírodními podmínkami a 
s možnostmi dopravní obsluhy území, 

navrženo pro funkce rekreace 

Soutok Vltavy a Berounky 
(SP/3) 

ověřit umístění rekreačního areálu 
celoměstského významu na soutoku 
Vltavy a Berounky a v údolní nivě 
Berounky, 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám ve městě 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

 ověřit rozsah těžby štěrkopísků v souladu 
s podmínkami ochrany přírody a krajiny 

splněno 

 vyřešit dopravní obsluhu území při 
preferování dopravy hromadné, 

na úrovni UPN splněno, detailní 
řešení směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 vyřešit dopravní propojení Zbraslav - 
Lipence - město Černošice 

splněno 

 ověřit rozsah a podmínky rozvoje nového 
přístavu v Radotíně 

splněno 

Radotínské údolí (SP/4) ověřit možnost rozšíření rekreačního 
využití při respektování podmínek 
ochrany přírody a krajiny 

splněno 

 navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám ve městě 

splněno 

 navrhnout postupnou rekultivaci lomů splněno v měřítku územního plánu, 
další řešení směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 řešit návaznost na přilehlou část 
Pražského regionu 

splněno 

Přírodní park Prokopské a 
Dalejské údolí (SP/5) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám v přírodním 
parku 
 

splněno 

Vidoule-Cibulka-Motol 
(SP/6) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám v přírodním 
parku 

splněno 

Šárka (SP/7) navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám v přírodním 
parku 

splněno 

Oblasti zasažené 
provozem letišť Ruzyně a 
Kbely (SL) 

  

Oblast zasažená provozem 
letiště Ruzyně (SL/1) 

navrhnout funkční a prostorové regulativy 
respektující podmínky provozu letiště 

splněno – přesný rozsah oblasti 
bude ještě upřesněn na základě 
podkladů k vyhlášení ochranných 
hlukových pásem pořizovaných 
provozovatelem letiště.  

Oblast zasažená provozem 
letiště Kbely (SL/2) 

navrhnout funkční a prostorové regulativy 
respektující podmínky provozu letiště 

splněno – přesný rozsah oblasti 
bude ještě upřesněn na základě 
podkladů k vyhlášení ochranných 
hlukových pásem pořizovaných 
provozovatelem letiště. 

Údolní niva Berounky a 
Vltavy (SN) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám v jednotlivých 
částech města  
 

splněno 
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Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

 navrhnout vhodnou míru a skladbu 
rekreačních a doplňkových aktivit 
vázaných na vodu 

splněno v měřítku územního plánu, 
další řešení směřuje do podrobnější 
dokumentace 

 ověřit rozsah rozvoje přístavů na území 
města 

splněno 

 navrhnout cesty pro pěší a cyklisty kvalitnímu řešení brání navržený 
rozsah golfových areálů 

Trasa VRT v oblasti 
NATURY - Horní 
Počernice-jih (SZ) 

navrhnout funkční využití a prostorové 
regulativy odpovídající poloze a 
specifickým podmínkám dané lokality 

 

Zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených 
v politice územního 
rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního a 
celoměstského významu - 
dopravní infrastruktura 

  

Koridory pro silniční 
dopravu navržené v ZÚR 
kraje hl. m. Praha 

  

Nadřazený komunikační 
systém Prahy 

podrobně ověřit trasu západního úseku 
Vysočanské radiály v úseku Kbelská - 
Balabenka 

splněno 

 sledovat možnost zkvalitnit řešení 
Břevnovské radiály 

splněno 

 sledovat možnost zkvalitnit řešení 
východní části Městského okruhu 
v koridoru Pelc Tyrolka - Balabenka - 
Jarov - Rybníčky 

splněno 

Koridory pro prvky 
nadřazeného 
komunikačního systému 
Prahy 

 KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 

Pražský okruh respektovat vymezený koridor splněno 
 přípustné je lokální upřesnění na základě 

podrobnějšího řešení v úseku mezi 
Březiněvsí a Horními Počernicemi, 

splněno 

Koridory dálnic, 
rychlostních silnic a 
ostatních silnic I. třídy 
napojené na Pražský okruh 

respektovat vymezené koridory splněno 

Městský okruh respektovat vymezený koridor splněno 
 upřesnit řešení východní části Městského 

okruhu v koridoru Pelc Tyrolka - 
Balabenka - Jarov - Rybníčky s cílem 
omezit negativní vlivy Městského okruhu 
na území 

splněno 

Vysočanská radiála prověřit možnosti návrhu urbanisticky a 
územně vhodného vedení trasy 
západního úseku Kbelská-Balabenka jako 
podmínky jejího začlenění do ÚP 
 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Břevnovská radiála ověřit možnosti prostorově příznivějšího 
řešení Břevnovské radiály 

splněno 

Radlická radiála respektovat vymezený koridor    splněno 
 prověřit mimoúrovňovou křižovatku 

Radlická radiála - Řeporyjská 
splněno 

Radiály Chodovská, 
Chuchelská, Prosecká a 
Štěrboholská 

respektovat vymezené koridory splněno 

Libeňská spojka, 
Spořilovská spojka 

respektovat vymezené koridory splněno 

Koridory a plochy pro 
železniční dopravu, 
navržené v Zásadách 
územního rozvoje hl. m. 
Prahy 

 KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 

Železniční uzel Praha 
(ŽUP) 

respektovat všechny koridory 
železničních tratí zaústěné do hl. m. 
Prahy 

splněno 

 řešit výhledové uspořádání železničního 
uzlu Praha v centrální oblasti města 

splněno 

 prověřit situování nových zastávek pro 
zlepšení plošné obsluhy území a 
přestupních vazeb 

splněno na úrovni podrobnosti UPN 

Železniční koridory 
evropského významu - 
tranzitní železniční koridory 

upřesnit trasu a územní rozsah 
železničního koridoru 

splněno 

Koridor pro novou 
železniční trať Praha-
Bystřice u Benešova 
(Benešov) 

prověřit výhledový průběh železniční trati 
na území Prahy 

splněno na úrovni podrobnosti UPN 

Železniční koridory 
evropského významu - síť 
AGTC, TEN 

upřesnit vymezené koridory splněno 

Modernizace trati Praha-
Kladno včetně III. etapy 

prověřit a stabilizovat výhledový průběh 
železniční trati na území Prahy 

splněno 

Železniční koridory 
evropského významu - 
vysokorychlostní tratě 
(VRT) 

 splněno 

Vysokorychlostní trať 
Praha-Brno-hranice ČR 
(Wien/Bratislava) 

upřesnit trasu v rámci koridoru splněno 

 dořešit problém ve spojitosti s průchodem 
trasy lokalitou NATURA 2000 

KUP respektuje územní celistvost 
lokality NATURA 2000, 
v podrobnější dokumentaci je třeba 
upřesnit výškové řešení trati, aby 
záměrem nebyl ohrožen předmět 
ochrany této lokality 

Koridor vysokorychlostní 
tratě Praha-hranice ČR 
(Dresden) 

upřesnit trasu VRT v rámci koridoru splněno 
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Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Koridor vysokorychlostní 
tratě Praha-Plzeň-hranice 
ČR (-Nürnberg) 

respektovat vymezený koridor splněno 

Kombinovaná doprava - 
veřejná logistická centra 
(VLC) 

prověřit možnosti lokalizace terminálů 
city-logistiky na území Prahy 

splněno 

 prověřit možnost umístění těchto 
terminálů na Smíchově a v Malešicích 

splněno 

 ověřit případnou lokalizaci veřejného 
logistického centra na základě politiky 
územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ČR 
neuvažuje s umístěním veřejného 
logistického centra na území hl. m. 
Prahy 

Letecká doprava   
Mezinárodní letiště Praha-
Ruzyně 

upřesnit výhledový územní rozsah letiště, splněno 

Letiště Praha-Kbely upřesnit výhledový územní rozsah letiště, splněno 
Letiště Praha-Letňany upřesnit výhledový územní rozsah letiště, splněno 
Vodní doprava respektovat vymezený koridor, splněno 
 upřesnit rozsah přístavů na území města splněno 
Městská hromadná doprava   
Systém metra upřesnit v rámci navrženého koridoru 

prodloužení trasy metra A v úseku 
Nemocnice Motol - Letiště Ruzyně, 

splněno 

 upřesnit trasu metra D v úseku Nám. Míru 
- Hlavní nádraží v závislosti na  dalším 
průběhu trasy v širší centrální oblasti 
města, 

splněno 

 upřesnit trasu metra D v úseku Nádraží 
Krč – Písnice 

splněno 

 případné další nové úseky metra upřesnit 
v závislosti na navrženém rozvoji hl. m. 
Prahy, 

splněno 

Celoměstsky významné 
záměry kolejové dopravy 
k prověření v rámci 
územního plánu 

  

Propojení MČ Praha 4 a 
MČ Praha 5 kolejovým 
systémem 

prověřit možnost nové trasy kolejového 
propojení mezi MČ Praha 4 a MČ Praha 
5; 

splněno 

Kolejové propojení Praha-
Brandýs nad Labem/Stará 
Boleslav 

prověřit a případně stabilizovat trasu 
nového kolejového propojení na území hl. 
m. Prahy, 

splněno 

Zkapacitnění železniční 
dopravy mezi centrální 
oblastí města a 
Smíchovským nádražím 
 

prověřit a případně stabilizovat trasu 
nového železničního propojení, 

splněno 

Vnější autobusová doprava prověřit umístění terminálů příměstské 
dopravy na území hl. m. Prahy, 
 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených 
v politice územního 
rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního a 
celoměstského významu - 
technická infrastruktura 

  

Zpřesnění dalších ploch a 
koridorů nadmístního a 
celoměstského významu 

 KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 

Zásobování vodou ověřit územní rezervu pro vodojemy 
Kopanina a Vypich, 

 

Odkanalizování urychleně prověřit a optimalizovat 
technicko - architektonický návrh nové 
části ÚČOV zpracovaného řešení 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově“ s ohledem na 
podmínky lokality, minimalizaci vlivu na 
životní prostředí a podmínky ÚP, 

je ve stadiu řešení 

 dopracovat technologické a územní 
řešení dostavby kalového hospodářství 
tak, aby ve stávajícím areálu ÚČOV 
mohlo v horizontu let 2015 - 2025 dojít 
k totálnímu vymístění celého komplexu 
kalového hospodářství, 

je ve stadiu řešení 

 nadále sledovat dlouhodobý ideový záměr 
vymístit ÚČOV mimo urbanizované území 
hl. m. Prahy, 

splněno 

 ověřit podmínky pro postupné připojování 
splaškových odpadních vod z okrajových 
oblastí města odkanalizovaných 
do lokálních ČOV na soustavnou 
stokovou síť, stejně jako připojování 
dosud neodkanalizovaných území města 
a území nově urbanizovaných 
(prodloužení stoky „G“, stoky „H“, 
prodloužení stoky „P“) v návaznosti na 
využití dostatečné kapacity stávajících 
systémů nadřazených stok 
a zrekonstruovanou čistírenskou kapacitu 
ÚČOV, 

částečně splněno 

 navrhnout rekonstrukce kapacitně či 
stavebně nevyhovujících stok 
nadřazeného stokového systému 
(kmenová stoka „B“, sběrač Folimanka a 
další), 

splněno 

 ověřit prostorové a technické podmínky 
k uskutečnění předpokladu výhledové 
realizace podzemních záchytných nádrží 
na jednotné kanalizaci s účelem umožnit 
čištění části objemu dešťových vod 
v čistírenském procesu 
 
 

splněno 
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Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

 ověřit možnosti regulace přívalových 
dešťových odtoků v morfologicky 
problematických oblastech nevhodných 
k vytváření retenčních prostorů na tocích 
uplatňováním výstavby retenčních nádrží 
na dešťové kanalizaci před vyústěním do 
toku, využíváním kombinace dostupných 
technických opatření a akumulačních 
schopností území, optimalizací retenční 
funkce stokové sítě (např. 
severovýchodní oblast v povodí Labe), 

splněno 

Vodní toky   
Vltava a Berounka optimalizovat podmínky pro průchod 

velkých vod, 
úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

 soustavně upřesňovat vymezení 
záplavových území a jejich kategorizace, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

 ověřit umístění, rozsah a výškové hladiny 
nových vodních ploch s vazbou na hlavní 
toky, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

Drobné vodní toky zpracovávat vodohospodářské studie jako 
součást podrobnější územně plánovací 
dokumentace, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

 navrhovat retence (vodní nádrže a suché 
poldry) a revitalizační úpravy koryt toků, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

 navrhovat veřejně prospěšná 
protipovodňová opatření nestavebního 
charakteru jako kompenzační opatření 
v souvislosti s navrhovanou urbanizací 
vedoucí ke zhoršení odtokových poměrů, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

 řešit problematiku odvádění a 
hospodaření s dešťovými vodami ve 
vztahu k vodním tokům v souvislosti se 
zvyšujícím se trendem nárůstu 
zpevněných ploch v povodích drobných 
toků, zejména v pramenných oblastech, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace 
zásada splněna 

Zásobování teplem ověřit možnost napojení nově navrhované 
zástavby na CZT, 

splněno 

 ověřit na levém břehu Vltavy napojení 
propojené soustavy lokálních plynových 
kotelen na mimopražský kogenerační 
zdroj tepla, případně umístění nového 
kogeneračního zdroje centralizovaného 
zásobování teplem při západním okraji 
Prahy, 

Ověřována pouze možnost umístění 
nového uhelného kogeneračního 
zdroje CZT na ZM – vymezena 
plocha ve variantě KUP.  

Zásobování elektrickou 
energií 

zajistit územní podmínky pro umístění 
potřebných plošných zařízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy, 
 

splněno 

Úkoly pro podrobnější 
územně plánovací 
dokumentaci 

Zásady územního rozvoje (ZUR) Koncept územního plánu (KUP) 

Zásobování zemním 
plynem 

orientovat rozvoj v oblasti městských VTL 
plynovodů především na zabezpečení 
spolehlivého provozu systému, jeho 
posílení novými regulačními stanicemi 
včetně přípojek, 

splněno z hlediska územních 
podmínek pro umístění nadřazených 
plynových sítí a zařízení. Další 
opatření v oblasti spolehlivosti 
provozu systému jsou mimo rámec 
KUP a směřují na provozovatele sítí. 

 zabezpečit podmínky pro umístění 
přeložek vyvolaných výstavbou 
nadřazených dopravních komunikací, 

splněno 

Elektronické komunikace nestanovují se,  
Upřesnění územních 
podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot 

navrhnout vyvážené funkční využití 
s odpovídajícím podílem ploch pro 
bydlení, školství, zdravotnictví, sociální 
péči, pro kulturní zařízení, sport, rekreaci 
a zeleň na celém území města, 

KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace  
 

 ověřit podmínky pro omezení vjezdu 
individuální dopravy do centrální části 
města, jmenovitě do PPR, 

úkol směřuje do podrobnější 
dokumentace  

 prověřit úpravy na severojižní magistrále 
vedoucí ke zklidnění v centru města 
a k opětovnému funkčnímu a 
prostorovému zcelení Václavského 
náměstí, 

splněno v centrální části města 
v sousedství PPR 
 

 ověřit možnosti umístění a realizace 
hromadných garáží zejména pro trvale 
bydlící v PPR a v navazujících 
památkových zónách, 

Umístění hromadných garáží je 
možné v rámci funkčních ploch, ve 
kterých jsou tyto stavby přípustné či 
podmínečně přípustné. Konkrétní 
řešení směřuje do podrobnější 
dokumentace. 

 respektovat míru využití území a měřítko 
struktury zástavby obvyklé ve 
stabilizovaných územích, v památkových 
rezervacích, zónách a v jejich kontaktním 
území, 

KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 

 ověřit možnosti výškové regulace 
především pro centrální část města, pro 
její horizont, pro památkové zóny, pro 
ucelené architektonické soubory a 
vymezené charakteristické částí 
městských čtvrtí, 

KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 

 vytvořit podmínky pro zachování typické 
střešní krajiny se subtilními věžovými 
dominantami, která je součástí genia loci 
staré Prahy a navázat na tuto tradici 
i v rozšířeném celoměstském centru. 

KUP zpřesňuje podmínky pro 
podrobnější územně plánovací 
dokumentace 
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Příloha 3 – Problémy k řešení nástroji územního plánování formulované v ÚAP
Na základě vyhodnocení stavu a tendencí ve vývoji hlavního města, dílčích tématických SWOT analýz 
a z vyhodnocení nevyvážeností, problémů a disparit uvnitř pilířů udržitelnosti vývoje i mezi nimi navzájem lze 
vyvodit, jaké problémy a možnosti řešení z nich vyplývají pro územní plánování a které musí být řešeny jinými 
nástroji plánování a seberegulace v kompetenci hlavního města Prahy nebo jiných subjektů. Je zřejmé, že 
z pestré palety problémů k řešení je jich jen část řešitelná nástroji územního plánování a rozhodování.  
Území hl. m. Prahy je velmi rozmanité co se týče rozmístění kulturních a přírodních hodnot hodných respektu a 
ochrany i co se týče ekonomických a dalších aktivit, které přirozeně směřují k proměnám pražského území. 
Zároveň je to území velmi živé a atraktivní, čehož nevyhnutelným důsledkem je i velké množství střetů a 
interferencí, které je nutné průběžně předvídat, koordinovat a zmírňovat jejich možné negativní dopady. V rámci 
územní podrobnosti UAP hl. m. Prahy je možné popsat pouze omezenou část těchto problémů, a to zejména 
takových, které mají nadmístní význam, dotýkají se širšího území nebo širší skupiny obyvatel. Detailní studium a 
návrhy řešení lokálních disparit je možné provést v rámci dalších podrobně orientovaných územních rozborů a 
podkladů, které by měly navazovat na tento celoměstský dokument. 
Výběr rozhodujících disparit, střetů a problémů k řešení, které ovlivňují principy urbanistické koncepce území, 
ochrany hodnot území, principy udržitelného rozvoje, dopravních a infrastrukturních systémů a dalších důležitých 
aspektů je dále sledován v rámci tohoto rozboru a je graficky vyjádřen a územně lokalizován v rámci 
Problémového výkresu. Zvolený přístup je nezbytný pro zajištění východisek a argumentační podpory pro 
zpracování navazující územně plánovací dokumentace – Územního plánu hl. m. Prahy. Tomuto primárnímu účelu 
je přizpůsobena i struktura popisu vybraných problémů. 
Nalezené problémové jevy byly na základní úrovni rozděleny na závady, ohrožení, omezení a střety, specifické 
oblasti a problémy k řešení. 

1. Východiska a obecné celoměstské problémy 

Jak již bylo několikrát konstatováno, rozvoj fyzické stránky území je v mnoha směrech ovlivňován obecnými 
faktory a problémy ekonomického, sociálního, kulturního a jiného charakteru a které územní plánování může 
ovlivnit pouze nepřímo. 
Mezi tyto aspekty je možné zařadit také problematiku stanovení základních východisek pro plánování rozvoje 
území. Územně analytické podklady pro tyto východiska přinášejí faktografickou a syntetickou oporu, ukazují 
pravděpodobné trendy vývoje, jejichž znalost je nezbytná pro reálné nastavení cílových předpokladů nebo milníků 
pro rozvoj území.  
Problémy obecné povahy ovlivnitelné územně plánovací činností nebo tuto činnost podmiňující jsou rozděleny do 
čtyř kategorií: východiska rozvoje území a požadavky na územně plánovací činnost v území, problémy 
urbanistické struktury města a funkčního využití území, problémy ochrany přírody, krajiny a městské zeleně a 
problémy hygieny životního prostředí. 

VÝCHODISKA ROZVOJE ÚZEMÍ, POŽADAVKY NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST V 
ÚZEMÍ 

• Nedostatečná koordinace zájmů a záměrů v rozvoji i ochraně se Středočeským krajem a se sousedními 
obcemi. 

• Absence aktuální podrobnější územně plánovací dokumentace pro Pražskou památkovou rezervaci. 
• Zvyšující se tlak na změny územního plánu v nezastavitelných plochách a využití přírodně hodnotných 

území. 
• Nedostatečná aktivní podpora při hledání vhodného funkčního využití pro transformační území, 

devastovaná území a brownfields. 

PROBLÉMY URBANISTICKÉ STRUKTURY MĚSTA A FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
• Nedostatečná prostorová a výšková regulace zástavby ve vazbě na požadavky ochrany kulturních hodnot 

města a zejména jeho vizuální stránky ve vztahu k Památkové rezervaci v hlavním městě Praze a ve vazbě 
na omezení dalšího zatěžování systémů dopravní a technické infrastruktury v exponovaných lokalitách. 

• Nedostatečná ochrana bydlení v centrální části města, trvající pokles trvale bydlících obyvatel. 

• Nedostatečné kapacity vybraných druhů zařízení sociální a zdravotní péče, nedostatečná ochrana 
územních rezerv pro tato zařízení. 

• Nedostatečná podpora územní přípravy pro umístění vědeckotechnických/technologických parků, 
inkubátorů a dalších zařízení výzkumu, vývoje a inovací. 

• Nedostatečná regulace rozvoje velkokapacitních nákupních center. 
• Nedostatečná podpora pro rozvoj vysokoškolské funkce v rámci jádrové oblasti městské struktury, 

nevyhovující prostorová struktura stávajících zařízení. 
• Problém deficitů parkovacích stání v rozsáhlých částech území hl. m. Prahy a deficitů územních příležitostí 

pro realizaci nových odstavných ploch. 
• Malá ochrana územní rezervy pro multimodální způsoby zásobování centrální části města. 

PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY, KRAJINY A MĚSTSKÉ ZELENĚ 
• Postupující fragmentace volné příměstské krajiny a zhoršování její prostupnosti v souvislosti se 

zahušťováním dopravní sítě a rozšiřováním urbanizovaného území. 
• Problém nedostatečného radiálního propojení městské zeleně na středočeský region a tangenciálního 

propojení v rámci města, oslabující systémový charakter celoměstského systému zeleně. 

PROBLÉMY HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Problém přetrvávajícího překračování imisních limitů znečištění ovzduší na značné části území hl. m. Prahy 

pro vybrané polutanty. 
• Problém přetrvávající hlukové zátěže zejména v okolí významných dopravních koridorů. 
• Nedostatečné územní podmínky zpracování odpadů a pro tříděný sběr. 

2. Urbanistické, dopravní a hygienické závady 

Do kategorie závad spadají především stávající jevy nebo územní situace, které negativně ovlivňují nebo 
problematizují možnosti vyváženého fungování stavu a dalšího rozvoje města, které však přímo neznamenají 
přímý střet s jiným jevem nebo aspektem v území a které nemají ani povahu bezprostředního ohrožení pro 
budoucí vývoj města. V rámci této kategorie byly definovány zejména jevy dopravní a technické vybavenosti: 

• Celoměstsky významné lokality skládky a spalovny představující zdroj znečištění prostředí a estetickou 
závadu s dlouhodobými dopady do území 

• Zdroje znečištění ovzduší REZZO, ať už velké stacionární zdroje, plošné zdroje s agregací středních 
zdrojů, kotelen a středních topenišť, nebo liniové zdroje, které představují úseky komunikační sítě města, 
na kterých je sledována zátěž automobilovou dopravou.  

• Území zatížené hlukem nad 50 dB, který je významným celoměstským problémem. 
• Parametry čištění a lokalizace stávající ÚČOV v zátopovém území a v těsném kontaktu s přírodně 

hodnotným územím. 
• Přetížení lokálních ČOV. 
• Stále existují oblasti bez veřejného vodovodu - Zbraslav – Strnady, Zbraslav – Závist a Zadní Kopanina – 

Zmrzlík. 
• Existují i menší oblasti bez napojení na stokovou síť nebo lokální čističku, jako jsou Cholupice a Točná. 
• Nedokončená realizace protipovodňových opatření na Vltavě a Berounce.  
• Většina protipovodňových opatření podél těchto toků byla realizována. Mimo PPO na Zbraslavi (Q100) jsou 

PPO realizována na úroveň ochrany na Q2002 + 30 cm. Zbývá ještě dokončení protipovodňových opatření 
zajišťovaných městem v Troji, Radotíně, Velké Chuchli a na Zbraslavi.  

• Komunikace v urbanizovaném území výrazně zatížené tranzitní kamionovou dopravou 
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• V důsledku absence značné části Pražského okruhu na okraji Prahy dochází k využívání vybraných 
kapacitních komunikací v urbanizovaném území města tranzitní automobilovou dopravou se všemi z toho 
plynoucími negativními dopady na okolní zástavbu a obyvatele např. Jižní spojka, ul. K Barrandovu, 
Brněnská, Kbelská, Průmyslová a další. 

• Úseky komunikací s dlouhodobým vytvářením kolon vozidel se nacházejí především na území rozšířeného 
celoměstského centra. Mimo uvedenou oblast patří k těmto komunikacím úseky severojižní magistrály, 
východní část ul. K Barrandovu, Jižní spojka v úseku mezi Barrandovským mostem a Kačerovem a řada 
dalších. 

• Problematické podjezdy ve vazbě na výhledové záměry v území. 
• Podjezd pod železniční tratí Praha-Benešov tvoří problémové a kapacitně kritické místo v dopravním 

systému východní části města. V budoucnu se zde navíc předpokládá založení přestupní vazby mezi novou 
železniční zastávkou na modernizované železniční trati a MHD. Podjezd pod železniční tratí v ul. U Slavie a 
U Vršovického hřbitova v Edenu má parametry, které neodpovídají předpokládanému budoucímu rozvoji 
v oblasti velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny.  

• Nedostatky v uspořádání stávajících mimoúrovňových křižovatek nalezneme v řadě případů např. MÚK 
Pražský okruh – Rozvadovská spojka (chybí propojení do ul. Na radosti), nebo MÚK Jižní spojka – 5.května 
(stávající uspořádání křižovatky je provozně problematické zejména s ohledem na enormní zatížení 
křižovatky s velkým podílem tranzitní kamionové dopravy). 

• Provozně kritické křižovatky se nacházejí především na sběrných komunikacích v území rozšířeného 
celoměstského centra, v menší míře i mimo tuto oblast.  

• Značně zatížené úseky metra.  
• Atraktivita a spolehlivost systému metra v Praze, značná koncentrace pracovních příležitostí a dojížďka, 

značné množství návštěvníků města způsobují výrazné zatížení tras metra v centru Prahy. Na trase A 
metra se jedná o úsek Malostranská – Muzeum, na trase B úsek Anděl – Florenc, na trase C úsek Pankrác 
– Muzeum.  

• Značně zatížené úseky tramvajových tratí nalezneme u některých tramvajových úseků zejména v historické 
části města. Např. úsek mezi I. P. Pavlova a Karlovým náměstím, tramvajové tratě na Karlově náměstí a 
úsek Karlovo náměstí-Národní třída.  

• Mezi problematické přestupní terminály veřejné dopravy (z hlediska kapacity, vybavení nebo lokalizace) 
patří přestupní terminál Zličín, kde rostoucí nároky na autobusovou dopravu a omezená kapacita křižovatek 
v ul. Řevnické vytvářejí v období dopravních špiček provozní problémy, problematický z hlediska 
uspořádání a vlivu na území je terminál u stanice metra Dejvická, odpovídající zázemí a vybavení postrádá 
přestupní terminál u stanice metra Opatov a Budějovická. 

• Železničními tratěmi s potřebou oddělení dálkové a příměstské dopravy v důsledku rostoucích nároků na 
kvalitu, rychlost a kapacitu železniční dopravy jsou nejzatíženější tratě v relaci Praha – Beroun, Praha – 
Kolín, Praha – Benešov. 

• Nedostatečná kapacita železničního koridoru mezi žst. Praha Smíchov a žst. Praha hlavní nádraží je 
způsobena současným uspořádáním a parametry traťového úseku představuje problematickou část 
železničního uzlu Praha ve vztahu k současným a zejména výhledovým přepravním nárokům.  

• Pro lepší využití železniční dopravy v Praze je třeba na území města zvýšit počet železničních zastávek.  
• Zvyšující se nároky na dopravu a vybavenost vlivem spádovosti nevybavených rozvojových oblastí za 

hranicí Prahy se promítá zejména v jižním sektoru Prahy, ale i ze západu a severovýchodu Prahy. 
• Oblasti představující bariéry kontinuity rozvoje městské struktury. Rozsáhlé monofunkční zóny vytvářejí 

prostorový předěl a komplikují vzájemné vztahy smíšených městských struktur např. Malešicko-Hostivařská 
oblast, nebo svými vlivy omezují možnost jejich výraznějšího rozvoje, např. vliv letiště Ruzyně a Kbely.  

• Oblasti srůstání zástavby přes hranici Prahy. V současné době již existuje několik míst srostlé zástavby, 
mezi městem a regionem přinášející administrativní a funkční problémy, které kladou zvýšené nároky na 
koordinaci vzájemných vazeb a spolupráci. 

• Zástavba sledující hranici Prahy znamená problematické uzavírání prostupů do volné krajiny. Stávající, 
nebo připravovaná nabídka rozvojových ploch v Praze, ale zejména v regionu se často soustřeďuje do 
poloh v těsném kontaktu s hranicí HMP, bez ohledu na potřebu systémových propojení, přijatelnou 
koncepci sídla i krajiny, fungující vazby, nebo místní podmínky. 

 

3. Ohrožení v území 

Ohrožení v území představují zejména možné projevy katastrofických přírodních procesů a také některé obtížně 
odstranitelné doprovodné projevy související s funkcí dopravních terminálů nebo s riziky souvisejícími 
s předchozím nešetrným nakládáním s územím. Mezi tyto celoměstsky významná ohrožení, jejichž ochranu je 
možno podpořit s využitím nástrojů územního plánování na úrovni kraje jsou zejména: 
• záplavová území, 
• poddolovaná a sesuvná území, 
• oblasti a lokality se starými zátěžemi, 
• oblasti havarijního plánování, 
• oblasti zasažené provozem letišť. 

4.  Místa územních střetů záměrů s limity 

Další skupinu problémů v území tvoří střety záměrů s limity využití území. Vzhledem k vysoké heterogenitě 
městského prostředí, charakterizované extrémní hustotou územních limitů, vztahujících se jak k antropogenním 
tak i přírodním prvkům a zároveň vysoké investiční atraktivitě území, vyvolává v praxi de facto každý větší záměr 
na rozvoj území více či méně kritický střet s limity využití území. Většina střetů je řešitelná v rámci podrobnějšího 
prověření záměru, tyto střety představují spíš omezení, spočívající v úpravě programu či koncepce záměru, nebo 
nalezení vhodných technických řešení. Pro vymezení střetů proto byly sledovány pouze záměry bez reálnějšího 
prověření, zejména požadované změny platného ÚPn.  
Střety nalezneme zejména v oblastech kde je přímo omezováno přírodně chráněné území jako například 
v případě modernizace železniční trati do Prahy Ruzyně v prostoru přírodní památky Královská obora, dále při 
modernizaci železniční trati v Hostivaři poblíž významného krajinného prvku Mokřady Triangl, uvažované výstavbě 
koridorů vysokorychlostní trati (VRT) pod Letištěm Letňany a Klánovickým lesem (v obou případech jde zároveň o 
evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000) apod. Vedle toho řada staveb nadřazené komunikační sítě 
v mnoha místech křižuje stávající i navrhované prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), jak vyplývá 
z výkresu problémů. Ve většině těchto případů bude nutno v rámci podrobnějšího technického upřesnění stavby 
hledat mimoúrovňové vykřížení s dotčeným prvkem ÚSES. V několika případech (tramvajové trati Podbaba – 
Suchdol, resp. Barrandov – Holyně, metro D atd.) se potřeba korekce podoby stavby kvůli ÚSES může týkat i 
jiných dopravních staveb. 
Významný je podíl počtu změn ÚPn na kvalitní zemědělské půdě, který představuje až 55 %, z toho změny 
převážně na zastavitelné území tvoří plných 30 % (12 % celkové rozlohy změn). 

5. Specifické oblasti a problémy k řešení 

Čtvrtou kategorii sledovanou v rámci definice problémů v území tvoří oblasti či území, ovlivněné specifickým 
jevem či fenoménem negativně ovlivňujícím možnosti stávajícího fungování a budoucího rozvoje. Tímto negativně 
ovlivňujícím fenoménem může být často i skupina souvisejících a vzájemně se překrývajících faktorů, z nichž 
žádný sám o sobě nemusí znamenat závažnou závadu, která vzniká až jako negativní výsledek vzájemného 
spolupůsobení. Tyto specifické oblasti jsou definovány na základě pojmenování ovlivňujících faktorů. Z toho 
důvodu se mohou jednotlivé vymezené oblasti prostorově překrývat. Vedle vlastních problémových území jsou 
v rámci skupiny specifických oblastí vymezeny také lokality s významným pozitivním potenciálem dalšího rozvoje, 
vyplývající z jeho polohy v rámci města, předchozího urbanistického vývoje a dalších faktorů, které jsou však 
zatíženy starými ekologickými zátěžemi a souvisejícími negativy. Na základě vývoje území, změn názorů na 
využití a potřeb rozvoje území byly též vytipovány oblasti s předpoklady vývoje stávající koncepce patného 
územního plánu.  
Pro účely tohoto rozboru byly stanoveny následující specifické oblasti nebo problémy zasahující širší územní 
oblast: 
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OBLASTI S PROBLÉMY URBANISTICKÉ KONCEPCE A OCHRANY URBANISTICKÝCH, 
PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT 

Oblast celoměstského centra 
Oblast označovaná za celoměstské centrum se nachází částečně na území Památkové rezervace v hlavním 
městě Praze (PPR), s navazujícími okrajovými částmi historických čtvrtí Vinohrad, Karlína a Smíchova, převážně 
na území městských částí Praha 1 a částí Praha 2, Praha 5 a Praha 8. 
Celoměstské centrum tvoří převážně historicky cenná zástavba s památkovou ochrannou, nabízející širokou škálu 
městských funkcí, realizují se zde mezinárodní přestupní vazby železniční, autobusové, výrazně se projevuje 
zvyšující se turistická atraktivita Prahy. Oblast představuje soustředění celostátně významných institucí správních, 
kulturních, vzdělávacích i zdravotních, je zdrojem výrazné nabídky pracovních příležitostí, s kterou souvisí i 
četnost zásobovacích a obslužných cest a zvyšování zatížení městské hromadné dopravy a celého 
komunikačního systému 
Turistický ruch a dopravní zatížení jsou nejproblematičtějšími funkcemi v souvislosti s památkovou ochranou 
městské zástavby, s ochranou veřejných prostranství a s podmínkami pro udržitelný život obyvatel centra. Funkce 
celoměstského centra by měla být posílena jeho rozšířením v navazujících plochách a částečně přenesena do 
ostatních významných městských center. Permanentně je ohrožena zeleň v celoměstském centru, která nemá 
památkovou ochranu. 

Oblast pohledově exponovaná ve vztahu k Památkové rezervaci v hlavním městě Praze - s 
problémy s měřítkem umísťovaných staveb 
Památková rezervace v hlavním městě Praze představuje unikátní urbanistickou strukturu velmi citlivou pro 
měřítka umísťovaných staveb. Soudobý tlak na nové realizace v bezprostředním okolí znamená nebezpečí 
možného narušení tohoto unikátního celku např. nově i vzhledem k zájmu na umísťovaní výškových staveb. 
Potřeba je stanovit odpovídající pravidla, regulativy i podmínky. Citlivá oblast pro umísťování staveb je vymezena 
pohledovými horizonty PPR a jejího ochranného pásma (I. a II.), které vznikly na základě podrobnější analýzy 
viditelnosti území z ověřených vyhlídkových míst a související prostorové analýzy území. Zdůrazněny jsou též 
výrazně exponované lokality z PPR a jejího ochranného pásma. 

Oblast s vysokou koncentrací celoměstských aktivit - se zájmy ochrany přírody a krajiny a s 
aktivitami nadmístního, celostátního a nadstátního významu s vysokou návštěvností 
Oblast zahrnuje Draháň, k. ú. Troju a Bubeneč a z malé části katastr Bohnice a Kobylisy. Jedná se o unikátní 
prostor s řadou přírodně rekreačních a kulturních hodnot, které byly rozšířeny založením ZOO, Pražské botanické 
zahrady, výstaviště Holešovice, Stromovky a které jsou využívány hojně místními i mimopražskými návštěvníky. 
Návštěvnost oblasti se stále zvyšuje, vyvolává vysoké nároky na dopravu a MHD a dostává se do konfliktu s 
potřebami místních obyvatel i zájmy ochrany přírody.  
Oblast je negativně ovlivňována intenzifikovanou Ústřední čistírnou odpadních vod na Císařském ostrově. 

Oblast související se zájmy v okolí Vltavy - se zájmy památkové ochrany, ochrany přírody a 
krajiny, s dopravním významem řeky, s omezením vyplývajícím ze zaplavovaného území, se 
zájmy rekreace a všech souvisejících aktivit 
Specifickou oblastí města je samotná řeka Vltava, řeka Berounka a jejich související záplavová území, regulovaná 
protipovodňovou ochranou. Tyto dva největší vodní toky na území hl. m. Prahy, jsou výrazným krajinným prvkem, 
který ovlivnil založení i vývoj města. Střetávají se zde zájmy památkové ochrany, ochrany přírody a krajiny s 
dopravním významem řeky, s omezením vyplývajícím ze zaplavovaného území, se zájmy rekreace a všech 
souvisejících aktivit. Území kolem těchto vodních toků čelí tlakům na vytváření komerčního zázemí pro rekreační 
a sportovní funkce. 

Oblast s výraznými požadavky na rekreační a jiné využití - se zájmy ochrany přírody a krajiny 
Rekreační území Dolní Počernice – Běchovice – Černý Most se nachází při Pražském okruhu na území 
městských částí Praha – Dolní Počernice, Praha – Běchovice a Praha 14, z větší části tvoří oblast přírodní park 
Klánovice – Čihadla. Připravuje se doplnění rekreačním parkem v lokalitě U Čeňku, které má tvořit zázemí pro 
kapacitní obytnou zástavbu Černého mostu a realizace golfového hřiště. Ohrožení území může být posíleno i 
existující transformační oblastí – Běchovice i dalšími záměry na rozvoj oblasti spojenými s nároky na dopravní 
obsluhu.  
 
 

Trojmezí - území na rozhranní 3 městských částí Prahy 10, 15 a 11. Území tvoří rezervu rekreačních ploch pro 
navazující kapacitní obytnou zástavbu sídlišť. Kromě rekreačního využití jsou kladeny na území nároky na další 
kapacitní zástavbu, i přes problémy s dopravní infrastrukturou, ale i s negativním dopadem na drobné vodní toky – 
Botič, Košíkovský a Chodovecký potok. 
Soutok Vltavy a Berounky - podstatnou proměnu čeká údolní nivu na soutoku řek Berounky a Vltavy, na území 
městských částí Praha 5, Praha 12, Lipence, Radotín, Zbraslav. Jedná se o záplavovou oblast s vymezenou 
aktivní zónou, nacházejí se zde významná ložiska štěrkopísku, jejichž vytěžením se podstatně promění charakter i 
funkční využití krajiny. Území má silný celoměstský rekreační potenciál. Problémy jsou s umístěním a organizací 
vodních ploch Radotín – Velká Chuchle. 
Radotínské údolí – významné území přírodního parku Radotínsko-chuchelský háj na území městských částí 
Radotína, Lochkova a Zadní Kopaniny, částečně zasahující do chráněné krajinné oblasti Český kras a s řadou 
dalších zvláště chráněných území, je též významnou těžební oblastí s několika aktivními lomy. 
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí - údolí podél Prokopského a Dalejského potoka na území městských 
částí Řeporyje, Stodůlky, Holyně, Jinonice a Hlubočepy, zahrnuje řadu zvláště chráněných území, tvoří významné 
rekreační zázemí Jihozápadního města. 
Vidoule – Cibulka – Motol - součást přírodního parku Košíře – Motol na území městské části Praha 5, zahrnuje 
některé zvláště chráněné území, obsahuje golfové hřiště a sportovní areály a zejména vrch Vidoule, který je 
předmětem zájmu o výstavbu, kde navýšení zpevněných ploch bude mít výrazně negativní dopad na NPP 
Dalejský profil. Území je významným rekreačním potenciálem pro Jihozápadní město. 
Šárka - součást přírodního parku Šárka – Lysolaje, na území městské části Praha 6, území s výjimečnými 
krajinářskými a přírodními hodnotami. Území má významný rekreační potenciál a odolává tlakům na jejich 
zintenzivnění i komercionalizaci.  

Oblast s výrazným deficitem zeleně a rekreačních příležitostí 
Zeleň v Praze je rozložena nestejnoměrně. Historické jádro se středověkou dispozicí a část kompaktního města 
dává menší možnosti, kde by se uplatnily plochy veřejné zeleně oproti čtvrtím ve vnějším pásmu města. 
Výraznější deficit zeleně je v MČ Praha 2 - 14 m2/obyvatele, Praze 3 – 12 m2/obyvatele, Praze 4 – 
36 m2/obyvatele, Praze 7 – 45 m2/obyvatele, Praze 8 – 44 m2/obyvatele a v Praze 10 – 22 m2/obyvatele. Hustě 
osídlená panelová sídliště vytváří deficit v MČ Praha 11 – 33 m2/obyvatele (Chodov, Háje), Praha 17 – 
23 m2/obyvatele (Řepy) a Praha 18 – 33 m2/obyvatele (Letňany).  
Přetrvávajícím problémem je severovýchodní oblast města – území na okraji kompaktního města a vnějšího 
pásma mezi městskou částí Ďáblice a Kbely kde je evidentní nedostatek souvislejších ploch zeleně, fungujícího 
systému zeleně a ÚSES, související s monotónností otevřené zemědělské krajiny. Chybí nabídka rekreačních 
příležitostí pro související kompaktní městskou strukturu Proseka a městské části Letňan, kde stoupá zájem o 
další bytovou a komerční zástavbu. Rozvíjející se obchodní plochy a další komerční příležitosti navíc výrazně 
zvyšují podíl zpevněných ploch a zmenšují možnosti založení odpovídajícího podílu zeleně.  

Oblast se společensky významnými aktivitami s nedokončenou koncepcí 
Ve městě existuje několik lokalit, které byly určeny a založeny pro specifické celoměstsky významné využití, jejich 
současné využití však neslouží svému účelu, nebo jejich koncepce nebyla zcela naplněna a dnes se hledá způsob 
jejich dokončení: 
Strahov – území v přímém kontaktu s historickým centrem města, založené jako stadion pro masová 
tělovýchovná vystoupení, později sloužící z části pro vrcholové středisko sportu ČSTV a pro ubytování a sportovní 
aktivity vysokých škol, je v současné době omezeně využívané, zejména neadekvátní je funkce hlavního 
Masarykova stadionu, zpochybněná je funkce strahovských vysokoškolských kolejí. Území má potenciál pro nové 
funkční využití, včetně navazujícího rekreačního území směrem k oboře Hvězda. Problémy v území jsou spojeny 
s novými neujasněnými funkcemi, automobilovou dopravní obsluhou a obsluhou MHD, s památkovou ochranou 
Masarykova stadionu. 
Výstaviště Letňany – v poloze přímo navazující na stanici metra Letňany na okraji kompaktního města, bylo 
vymezeno území pro realizaci stálého kapacitního výstaviště, které by mělo nahradit dnes provizorní výstaviště 
umístěné v této poloze na transformačních plochách VZLÚ Letňany. Vybudován by měl být komplex celostátního i 
mezinárodního významu. Koncepce území se již několikrát změnila, zejména s ohledem na chráněné území sysla 
obecného v bezprostředně související lokalitě letňanského letiště, i nároky na další využití v souvislosti s možností 
pořádání OH. 
Pelc Tyrolka – území na severním předpolí mostu Barikádníků bylo vymezeno pro založení vysokoškolského 
komplexu ČVUT; z velkorysé koncepce byla založena pouze část patřící matematicko-fyzikální fakultě a objekt 
vysokoškolských kolejí. Koncepce již byla překonána a novější řešení nebylo dosud potvrzeno, včetně 
protipovodňové ochrany i souvisejícího řešení dopravního. 
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Vítězné náměstí – Dejvice – území doplňující nedokončenou Engelovu kompozici podle regulačního plánu 
Dejvic. Vítězné náměstí je dlouhodobě uvažováno pro doplnění městskou strukturou obvodového centra při 
respektování vysokoškolského programu reflektující potřeby ČVUT a Vysoké školy chemicko - technologické ve 
vazbě na stávající areál. 
Pankrác – území navazující na stanici metra Pankrác, bylo vymezeno jako výrazné soustředění celoměstsky 
významných funkcí a prostorové zvýraznění pravobřežní části města s významem rozšířeného celoměstského 
centra a obvodového centra městské části Praha 4, prostorová koncepce však nebyla dosud potvrzena.  
Vysočany – Ocelářská – lokalita s realizovanou multifunkční O2 Arénou o kapacitě 17 000 diváků, s postupným 
naplňováním programu tzv. Zeleného ostrova s komerční a sportovně rekreační funkcí. Investorský zájem o 
dokončení koncepce není v současné době výrazný. 
Černý most – Z původní koncepce velkoryse založeného centra při konečné stanici metra byla realizováno pouze 
Nákupní centrem Černý most s komplexem prodejních hal a multikina. Předpokládaná smíšená městská zástavba 
a kancelářské prostory nebyly realizovány. 
Jižní město - Opatov – dosud nerealizované obvodové centrum Prahy 11 kolem stanice metra Opatov, výrazně 
ovlivněné výstavbou obchodně společenských aktivit velkokapacitního nákupního centra Chodov a kapacitních 
kancelářských ploch západně od komunikace D1 při stanici Chodov a ploch bývalé komerčně industriální zóny, 
které představují pro centrum Opatov velmi silnou konkurenci. 
Nové Butovice – postupně se realizující koncepce dostavby obvodového centra Prahy 13 s výrazným podílem 
pronajímatelných kancelářských ploch kolem stanice metra Nové Butovice, s realizovaným nákupním centrem, 
které musí čelit silné konkurenci rozsáhlých obchodních ploch na Zličíně. 

Oblasti obchodně – společenských center s celoměstským a regionálním významem – 
velkokapacitní nákupní centra 
Oblasti velkokapacitních nákupních center vykazují v současné době problémy související se zájmy na jejich 
dalším zkapacitnění, které přinášejí řadu problémů ekologických – zvyšování podílu zpevněných ploch s min. 
podílem zeleně, dopravních - výrazná závislost na IAD, ale i urbanistických – špatné zapojení do městské 
struktury, apod. Potřeby kapacit obchodních ploch tohoto typu jsou navíc již hlediska potřeb města v Praze 
naplněny a jejich další navyšování zostří konkurenční prostředí s nebezpečím stagnace a degradace některých 
lokalit. 
Jedná se o centra Letňany, Černý Most, Štěrboholy a Zličín. 

Oblasti citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch z hlediska odtokových poměrů drobných 
vodních toků na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje 
Na dotčených katastrech v povodí Vltavy i Labe je nezbytné na dosud nezastavěných lokalitách snižovat míru 
zastavěnosti území a využívat protipovodňových opatření nestavebního charakteru, stejně jako opatření proti 
vysušování území, za účelem zlepšování mikroklimatu oblastí pro zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel. 

OBLASTI S VÝZNAMNÝM ROZVOJOVÝM POTENCIÁLEM NA TRANSFORMAČNÍCH 
PLOCHÁCH, ALE S PROBLÉMY SE STARÝMI ZÁTĚŽEMI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
PŘÍPADNĚ S NALEZENÍM ODPOVÍDAJÍCÍHO VYUŽITÍ 

Plochy brownfields 
Zličín - (U nádraží), Zličín (V Pískovně), Zličín – Plzeňská, Podbaba, Papírenská, Hradčanská, Holešovice – 
Bubny, Maniny, Frant. Kadlece, Pelc Tyrolka, Žižkovské nádraží, Strahov, Vrchlického, Jinonická, Hořejší nábřeží, 
Čimická – Šutka, Slatiny, Podle Náhonu, Waltrovka, Prokopské údolí, Klíčov, Odkolek, ČKD – Vysočany, 
Vysočany – Praga, Štěrboholy - sklad. areál, Radotín – skleníky, Velká Chuchle - Radotínská, Komořany - 
Modřanské strojírny, Lipence západ, Letňany – Avia, Smíchovské nádraží, Horní Počernice – Xaverov, Smíchov – 
Nádražní, Libeň – Palmovka.  

Ostatní transformační plochy 
Ocelářská, Kbely – Hůlkova, Bohnice - Za léčebnou, Dolní Chabry, Březiněves - Na Bobrovce, Letňany Letov, 
Řeporyje - staveb. základna, Řeporyje - Ve Výrech, Zličín – Strojírenská, Praha13 - Rozvadovská spojka, Ruzyne 
- Vlastina, Nové Butovice - sever Radlická, Radlická, Strahov, Chaloupeckého (koleje VŠ), Prašný most, 
Jinonická, Pankrác – věznice, Holešovice - Most Barikádníků (za nádražím Holešovický přístav, Na Hrázi, Na 
Vyhlídce, Vackov, Slatiny sever, Vysočany - Na Vysočanských vinicích, Vysočany ČKD, Vysočany – 
PoděbradskáZáběhlice – Práčská, Vysočany ČKD východ, Xaverov, Lipence – velkotržnice, Radotín - Nám. 
Osvoboditelů, Slivenec - K Barrandovu, Řeporyje - Na Požáru, Modřany – Pomořanská, Modřany – cukrovar, 
Modřany - V Náklích), Holešovice – Jankovcova, Zbraslav - Nad Kamínkou. 

OBLASTI S OČEKÁVANÝM VÝVOJEM KONCEPCE ÚPN VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
Vybrané lokality představují významná území, kde názory a požadavky na využití prochází dlouhodobější diskusí, 
navržené využití ploch se dlouhodobě nenaplňuje, nebo je potřeba reagovat na vývoj v lokalitě i v širším území. 
Patří sem kromě lokalit se společensko významnými aktivitami s nedokončenou koncepcí - Strahov, Pelc 
Tyrolka, i některé lokality s výrazným přírodním potenciálem – Dolní Počernice – Černý Most, Soutok Vltavy a 
Berounky a vybrané významnější prostory transformačních a rozvojových území na volných plochách.  
Letňany – Čakovice – transformační plochy bývalé AVIE, dnes částečně nevyužívané s předpokladem změny na 
smíšené městské plochy včetně občanského vybavení a ploch pro podnikání při zachování pracovních příležitostí 
pro severní sektor Prahy. 
Komunikační systém spádového území bude doplněn o severovýchodní část Pražského okruhu a komunikační 
propojení Letňany-Kbely, komunikační propojení mezi MUK Kbelská-Beranových a Pražským okruhem podél 
severního okraje letiště Letňany. Systém metra je stabilizován nedávno zprovozněným úsekem trasy C do Letňan. 
V souvislosti s dalším rozvojem lze v předmětném území předpokládat posílení autobusové dopravy ve vazbě na 
kolejové systémy. 
Malešice – severovýchod – transformace území průmyslové Malešicko-Hostivařské oblasti s kvalitativní změnou 
využití z monofunkčních průmyslových podniků na aktivity smíšených výrobních ploch a obslužné sféry, zmírňující 
působení oblasti jako územní bariéry v kontextu související obytné zástavby. Komunikační systém širšího 
spádového území bude v budoucnu doplněn o východní část městského okruhu v oblasti Malešic, lokálně bude 
v předmětném území komunikační systém doplněn v souladu s urbanistickými požadavky na rozvoj území. 
Sleduje se možnost optimalizace možného zavlečkování území a zkvalitnění plošné obsluhy území veřejnou 
dopravou v souvislosti s potenciálním rozvojem území v oblasti Štěrbohol. 
Žižkov – transformace území bývalého nákladového nádraží a dostavba Bazilejského náměstí kolem budoucí 
stanice metra na nové obvodové centrum Prahy 3 s podílem celoměstských funkcí, s občanským vybavením a 
významným podílem bydlení. Předpokládaný rozvoj v prostoru nákladového nádraží klade nové požadavky na 
zkvalitnění jeho dopravní obsluhy. Komunikační systém bude doplněn o Jarovskou spojku, umožňující napojení 
území na budoucí Městský okruh v prostoru Jarova a Hrdlořez, sleduje se možnost zkvalitnění obsluhy území 
kolejovou MHD. 
Bohdalec Slatiny – vyjasnění podmínek transformace z málo využívaného a degradovaného území s nefunkčním 
seřaďovacím nádražím na novou městskou strukturu, začleněnou do okolní zástavby jako nové těžiště území, 
dořešit je nutno odvodnění. V souvislosti s budoucí předpokládanou kvalitní urbanizací předmětného území bude 
třeba stávající komunikační systém doplnit o nové úseky komunikací, které zlepší vazby na nadřazený 
komunikační systém města a zajistí odpovídající plošnou obsluhu území, zkvalitnit bude třeba též obsluhu území 
veřejnou kolejovou dopravou. Zatraktivnění území zvýší i nové železniční zastávky Zahradní Město a Eden. 
Písnice – transformace území bývalého masokombinátu s nalezením nové funkční náplně a jeho začlenění do 
stávající struktury okolí, dořešit je nutno odvodnění a zabezpečení existence drobných vodních toků. Komunikační 
systém spádového území bude v budoucnu doplněn o východní obchvat Písnice, který umožní napojení území na 
realizovanou jižní část Pražského okruhu na hranici města. V návaznosti na východní obchvat Písnice bude 
komunikační systém území rovněž doplněn o novou severojižní komunikaci mezi Kunraticemi a Libuší 
navrhovanou podél východního okraje areálu bývalého masokombinátu.. Kvalitativní změnu v obsluze území 
veřejnou dopravou přinese budoucí trasa metra D, u její koncové stanice se počítá s terminálem veřejné dopravy 
umožňující přestupní vazby na systém veřejné dopravy v regionu. Optimalizace umístění přestupního terminálu u 
depa Písnice je předmětem prověřování. 
Modřany – plochy bývalého cukrovaru dnes uvolněné pro nové využití převážně pro obytnou funkci, využívající 
atraktivní vazbu na Vltavu, s podílem občanského vybavení, s nevyjasněnou mírou využití území a charakterem 
budoucí zástavby. Dopravní obsluhu území by v budoucnu mělo zkvalitnit napojení přeložky ul. Komořanské na 
nadřazený komunikační systém města na jihu Prahy. V souvislosti s rozvojem území je zvažována možnost 
zkvalitnění veřejné dopravy kolejovou MHD.  
Čokoládovny Nestle Modřany – částečná transformace monofunkčního průmyslového území, na smíšené 
využití převážně pro komerční funkce a podnikání.. Dopravní systém v navazujícím území je stabilizován, 
dopravní obsluha lokality bude přizpůsobena urbanistickým požadavkům.  
Smíchov nádraží – transformace severní a severozápadní části území, navazující na realizovanou přeměnu 
bývalých průmyslových ploch na těžiště obvodového centra Smíchova s významným podílem celoměstských 
funkcí, s předpokladem doplnění městské obytné struktury s nezbytným doplněním občanského vybavení, s 
novým parkem, autobusovým nádražím, doplněním systému P+R a s prostorem pro centrum city logistiky v přímé 
vazbě na železniční stanici. Dopravní systém území bude třeba koordinovat s celoměstskou koncepcí 
výhledového uspořádání železničního uzlu v oblasti celoměstského centra, komunikační systém pro obsluhu nové 
zástavby. Základem obsluhy území městskou hromadnou dopravou zůstane stávající trasa metra B se stanicemi 
Anděl a Smíchovské nádraží a tramvajová doprava v tradičních stopách. 



Přílohy 

 
Územní plán hlavního města Prahy - koncept - 1. čtení 167

Strahov – transformace území. Území má potenciál pro nové funkční využití, včetně navazujícího rekreačního 
území směrem k oboře Hvězda. Problémy v území jsou spojeny s novými neujasněnými funkcemi, automobilovou 
dopravní obsluhou a obsluhou MHD, s památkovou ochranou Masarykova stadionu i řešením navazujících 
vysokoškolských kolejí, které vyžadují buď radikální obnovu nebo vymístění.  
Problematika zkvalitnění obsluhy území MHD je limitována územně-technickými podmínkami a návazností na 
dopravní systémy města. Založení obslužné komunikační sítě území je odvislé od charakteru budoucí zástavby. 
Vazby na celoměstský komunikační systém budou realizovány převážně v prostoru Malovanky a na Vypichu. 
Vysočanské průmyslové plochy – území s potenciálem zapojení do městské struktury již transformovaného 
vysočanského přednádražního prostoru a náměstí OSN. Předpokládané využití pro obytnou zástavbu mezi 
Kolbenovou a Rokytkou a smíšenou městskou zástavbu s možným podílem celoměstských aktivit severně od 
ulice Kolbenovy. 
Komunikační systém území bude doplněn o nové úseky komunikací pro obsluhu budoucí zástavby, v širším 
spádovém území se do výhledu prověřuje optimalizace řešení nového komunikačního propojení Kbelská – 
Balabenka, dále se v koridoru ul. Kbelské v Hloubětíně počítá s přestavbou stávajících světelně řízených 
křižovatek Kbelská-Kolbenova a Kbelská-Poděbradská na m?moúrovňové. Obsluha území MHD je stabilizována 
trasou metra B se stanicí Kolbenova a tramvajovými linkami ve stávajících stopách. 
Waltrovka - transformace území bývalého průmyslového podniku na novou obytnou strukturu s podílem 
nebytových funkcí kolem Radlické radiály, s problémy zvolení vhodné míry využití území a zapojení do okolní 
zástavby 
Komunikační systém ve spádovém území bude v budoucnu doplněn n dosud chybějící úsek Radlické radiály a 
napojení stávající ul. Radlické na tuto komunikaci u žst. Praha Jinonice. Součástí nového využití areálu bude i 
nové komunikační propojení mezi ul. Radlická-Klikatá. Obsluha území MHD bude zajišťována prioritně trasou 
metra B se stanicí Jinonice.  
Holešovice - Bubny – změna programové náplně s ohledem na změnu vlastnictví, hledání vhodného způsobu 
zástavby v koordinaci s dalšími záměry v území, zejména s transformací nádraží Holešovice . Bubny a nezbytným 
novým dopravním řešením. 
Komunikační systém území dozná úpravy související s urbanizací daného prostoru. Nové přemostění Vltavy spolu 
s mostem Barikádníků nabídne na pravém břehu Vltavy napojení na Městský okruh, který je ve výstavbě, úpravy 
dozná technické řešení ul. Bubenské, která mimoúrovňově vykříží modernizované železniční tratě. Napojení 
území na oblast celoměstského centra bude s využitím stávajících mostů přes Vltavu. Prověřuje se problematika 
nového mostu přes Vltavu mezi Holešovicemi a Karlínem. Systém obsluhy území veřejnou dopravou se zkvalitní 
výstavbou druhého vestibulu stanice metra Vltavská, lze předpokládat rovněž úpravy v tramvajové síti zlepšující 
plošnou obsluhu území. V území dojde k modernizaci stávajících železničních tratí včetně zastávky Bubny a nové 
zastávky Výstaviště, zvažuje se možnost přesunu stávající zastávky na trati Praha-Kralupy n. Vlt. 
Letňany – výstaviště – nevyjasněná programová náplň území, které by mělo mít funkci významného kulturně 
společenského centra se smíšenými a komerčními plochami, s nástupem do budoucího výstaviště od stanice 
metra Letňany  
Komunikační systém území bude v budoucnu doplněn o nové komunikační propojení mezi oblasti u koncové 
stanice metra trasy C Letňany a severovýchodní částí Pražského okruhu (podél letiště Letňany), Obsluha území 
MHD je stabilizována zprovozněným úsekem metra s koncovou stanicí Letňany a přestupním terminálem na 
návazné autobusové linky včetně záchytného parkingu P+R.  
Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Dubeč – změna funkčního využití území, které je územní rezervou pro 
rozšíření kompaktního města a vytvoření nové městské struktury včetně občanského vybavení zejména nových 
ploch pro vysoké školství a včetně dopravní a technické infrastruktury jako protiváha nežádoucí suburbanizace za 
hranicí Prahy  
Komunikační systém území bude v budoucnu doplněn o východní část Pražského okruhu (úsek Běchovice – D1, 
východní obchvat Dolních Měcholup a místní komunikace pro obsluhu budoucí zástavby. Základ obsluhy 
rozvojového území veřejnou dopravou bude reprezentovat kolejový systém MHD. 
Západní Město – nové nároky na využití dosud nezastavěných ploch ve vazbě na zahájenou výstavbu a na trasu 
metra B s potenciálem vzniku nové části města, avšak s nedořešeným odvodněním plánované zástavby a 
nedořešeným zásobováním teplem, které by tvořilo protiváhu předpokládané kapacitní výstavbě na jihovýchodě 
Prahy. Rozvoj Západního města vyžaduje dořešení odpovídajícího odvodnění, zejména výstavby retenční nádrže 
N7, tak aby nemohlo dojít k ohrožení stávající zástavby v obci Řeporyje lokálními záplavami při přívalových 
srážkách. 
Komunikační systém území bude doplněn o chybějící úsek Jinočanské spojky a další komunikace pro obsluhu 
budoucí zástavby. Základ veřejné dopravy bude tvořit trasa B metra se stanicí Stodůlky a dále se v souvislosti 
s rozvojem v předmětném území zvažuje větev trasy B ze stanice Stodůlky do prostoru budoucí nové zástavby. 

Ruzyně – Drnovská - nové nároky na využití ploch pro nebytové funkce jižně a jihovýchodně od mezinárodního 
letiště, s jeho limity v koordinaci se silničním okruhem SOKP 518, VTL plynovodu a dalších záměrů, zejména 
v souvislosti s obsluhou MHD, terminálem příměstské dopravy a železniční dopravou.  
Komunikační systém území bude doplněn o nové komunikační propojení oblasti budoucího terminálu Dlouha míle 
s rychlostní silnicí R6 u Hostivic. Dopravní obsluha území veřejnou dopravou dozná v budoucnu zásadních 
kvalitativních změn v souvislosti s novým kolejovým propojením letiště Ruzyně s celoměstským centrem.  
Běchovice – Dolní Počernice TP – změna podmínek dopravní obsluhy území navazujícího na areál bývalých 
výzkumných ústavů se odrazí na funkčním využití území, směřujícím ke smíšeným funkčním plochám a bydlení ve 
vazbě na rekreační potenciál okolí.  
V souvislosti s enormním nárůstem individuální automobilové dopravy se komplikuje možnost založení nové 
mimoúrovňové křižovatky na již zprovozněné části Pražského okruhu v úseku mezi Horními Počernícemi a 
Běchovicemi, která je limitujícím předpokladem možností využití předmětného území.  
Jižní Město – rozšíření komerční zóny, dnes realizovaného nadmístního obchodně společenského centra Chodov 
a ploch pronajímatelných kanceláří o další nebytové plochy v jižní části území mezi D1 a ulicí Roztylskou 
Komunikační systém území je stabilizován, otevřenou otázkou je v současné době problematika zkvalitnění 
plošné obsluhy území MHD a řešení stávající neuspokojivé situace v prostoru mimoúrovňové křižovatky Opatov. 
Horní Počernice – transformace dosud nezastavěných území na rozšíření obytné a smíšené zástavby obce 
V předmětném území na okraji města se počítá s úpravou průběhu silnice II/611 (Praha-Poděbrady), která by 
měla být odkloněna do budoucí mimoúrovňové křižovatky „Beranka“ na dálnici D11 u jihovýchodního okraje 
Horních Počernic. Počítá se rovněž se zkvalitněním napojení Obsluha území MHD bude zajišťována 
autobusovými linkami s vazbou na konečnou stanici metra B Černý Most. 

PROBLÉMY KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
• Chybějící kolejové propojení jižního sektoru s centrem města, především trasa D metra a probíhající značný 

rozvoj na jihu Prahy a v přilehlé jižní části regionu kladou vysoké nároky na MHD resp.PID, která je dosud 
realizována do značné míry autobusovými linkami ve vazbě na trasu C metra, spolu se značně zatíženými úseky 
stávajících tras metra v centru Prahy vytváří potřebu realizace nového atraktivního kolejového spojení – trasy 
metra D. 

• Chybějící kolejové spojení letiště Ruzyně s centrem Prahy.  
• Probíhající rozvoj letiště Praha Ruzyně klade stále vyšší požadavky na kapacitu a komfort návazné dopravy 

mezi letištěm a oblastí celoměstského centra.  
• Směry s rostoucími nároky na PID a IAD – s doprovodnými problémy v komunikační síti. 
• Značný rozvoj v oblasti Pražského regionu se negativně projevuje nárůstem individuální automobilové dopravy 

v relaci Praha – region prakticky na všech komunikacích i na železnici. Na železnici na tratích Praha – Beroun, 
Praha – Kolín, Praha – Benešov. Z oblastí jižně od Prahy se veřejná doprava realizuje pouze autobusovými 
linkami po značně zatížené komunikační síti. Podobně nepříznivá situace je mezi Prahou a Kladnem. K velkému 
rozvoji dochází rovněž v regionu východně od Prahy.  

• Dosud nenalezené přijatelné řešení trasy komunikace (Vysočanské, která by měla převzít významné radiální 
vztahy z centrální oblasti města směrem na východ.)  

• Rozvoj v severovýchodním sektoru města klade stále vyšší nároky na komunikační systém. Dosud známé 
varianty takového propojení (západní část Vysočanské radiály) nepřinesly uspokojivé řešení, které je třeba dále 
hledat. Rozvoj jižně od Prahy i v jižním sektoru města vyvolává nárůst zatížení ul. Vídeňské. Ke zmírnění 
negativních vlivů automobilové dopravy by mohla přispět nová komunikace v koridoru mezi oběma městskými 
částmi.  

• Upřesnění průběhu Městského okruhu ve východní části města od Pelc Tyrolky přes Balabenku, Jarov, Malešice 
k Rybníčkům je třeba optimalizovat se zřetelem na minimalizaci negativních dopadů stavby do území i za cenu 
vyšších investičních nároků. 

• Severojižní magistrála představuje enormně zatíženou komunikaci navrženou v parametrech odpovídajících 
době svého vzniku, její negativní dopady je třeba alespoň zčásti zmírnit humanizací veřejného uličního prostoru 
a vhodnými úpravami. 

• Četnost křižovatek ve východní části Pražského okruhu.  
• V souvislosti s enormním nárůstem automobilové dopravy na zrealizované části Pražského okruhu mezi Horními 

Počernicemi a Běchovicemi, ke kterému došlo vlivem nadměrné suburbanizace kolem Prahy, rozvojem města, 
vlivem dalších faktorů včetně integračních procesů v rámci Evropy a ještě dojde po zprovoznění chybějících 
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úseků okruhu, se stává stále větším problémem otázka četnosti mimoúrovňových křižovatek na již 
zrealizovaném úseku předmětné komunikace.  

• Průběh trasy D metra na území celoměstského centra a centrální oblasti.  
• Navržená trasa D metra v platném ÚPn hl.m.Prahy je s historickým celoměstským centrem Prahy (kde je značná 

koncentrace pracovních příležitostí) pouze okrajově v dotyku, je otázkou, zda v úseku od nám. Míru na sever by 
nebylo možné tradiční trasu v oblasti širšího celoměstského centra modifikovat v zájmu zvýšení atraktivity trasy 
D pro cestující.  

• Chybějící kvalitní tangenciální spojení MHD mimo celoměstské centrum města.  
• Jednou z alternativních možností eliminovat riziko dalšího přitěžování sítě veřejné dopravy v historickém centru 

města je nabídka kvalitních tangenciálních spojení MHD mimo celoměstské centrum města, zejména mezi jižní a 
jihozápadní částí města (mezi MČ Praha 4 a 5) nebo mezi severozápadní a severní částí města (mezi MČ Praha 
6 a 8). 

• Uspořádání železničního uzlu na území celoměstského centra a centrální oblasti je často diskutovanou otázkou 
v souvislosti s uvolňovanými plochami nádraží na území města.  

• Výhledový rozsah provozu na stávající VPD.  
• Problematická poloha stávající VPD 13/31 na letišti Praha Ruzyně, jejíž letecký provoz je směrován na silně 

urbanizované území města vyvolává potřebu minimalizace provozu na této VPD, která je však potřebná při 
mimořádných meteorologických situacích a ve velké míře je využívána v době oprav hlavní VPD 06L/24R. 

• Sledovaná nová VPD, nová vzletová a přistávací dráha má významný vliv na možnosti funkčního využití území 
v přilehlé oblasti. 
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