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4. Koncepce rozvoje a přestavby města 

4.1 Významná rozvojová území 

Rozvojová území jsou ta území, ve kterých je pro některou z ploch s rozdílným způsobem využití podle legendy 
územního plánu navrženo nové využití v dosud nezastavěném území. Představují rozvojový potenciál pro potřeby 
a zájmy města a pro postupné odstranění deficitů jednotlivých funkčních systémů, dopravní a technické 
infrastruktury, krajinných a rekreačních území, pro celkové zlepšení podmínek života ve městě.  

4.1.1 VÝZNAMNÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ MĚSTSKÁ 
M/1   - Letňany 
M/2   - Východní Město 
M/3   - Petrovice 
M/4   - Jižní Město – KIZ II 
M/5   - Krč 
M/6   - Novodvorská 
M/7   - Libuš 
M/8   - Barrandov – Slivenec 
M/9   - Dívčí hrady 
M/10 - Západní Město 
M/11 - Ruzyně – Drnovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/1 LETŇANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, Praha 18 a Praha 19, k. ú. Letňany, Kbely, Vysočany 

Lokalita je vymezena ulicemi Kbelskou, Beranových, územím prozatímního 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 135,54 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem řešení je vytvořit podmínky pro založení pražského výstavního areálu na mezinárodní úrovni, 
ve vztahu k stávajícímu letišti a národní přírodní památce Letiště Letňany. Rozvoj málo využitých ploch na jižním 
okraji letiště Letňany, která tvoří podoblast transformačního charakteru. Vyřešit dopravní obsluhu území 
při preferenci hromadné dopravy. Navrhnout regulaci rozvoje zástavby v území mezi letištěm a okrajem Kbel. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Navržená koncepce umožňuje vybudovat výstavní areál mezinárodní úrovně včetně všech doprovodných funkcí 
a ploch pro parkování. Plocha stávajícího areálu Knauf je ponechána jako rezerva pro potřeby rozvoje výstaviště. 

Území navazující na zastavěnou část Kbel bude věnováno funkcím obytným, umožňujícím umístění základní 
občanské vybavenosti. 

Charakter zástavby musí respektovat podmínky vyplývající z leteckého provozu letišť Letňany a Kbely. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    11,76 ha 
ZP parkové    8,46 ha 
SP sportu   1,17 ha 
OB bydlení    8,99 ha 
SM smíšené    93,04 ha 
DP dopravní infrastruktura    3,04 ha 
DK dopravní - komunikace    9,09 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi ve spádovém území jsou ul. Kbelská, Vysočanská radiála, 
ul. Mladoboleslavská a nové propojení ul. Kbelské s Pražským okruhem (Silničním okruhem kolem Prahy) 
komunikací 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 je metro – trasa C s koncovou stanicí Letňany, 
kde je stabilizován významný přestupní terminál na autobusové spoje MHD (PID), další vybrané spoje do regionu, 
záchytné parkoviště P+R. Plošnou obsluhu území budou dále zajišťovat autobusové linky. 
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Doprava v klidu 

U koncové stanice metra je objekt záchytného parkoviště P+R, další nároky navržených funkcí v území budou 
řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 

Letecká doprava 

Území je ovlivněno leteckým provozem letiště Letňany a Kbely. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se předpokládá rozvoj cyklistické a pěší dopravy s vazbou na koncovou stanici metra Letňany. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. Rozsah obytné zástavby je limitován nedostatečnou kapacitou lokálních 
čistíren odpadních vod Miškovice a Kbely. Jde o část Letňan, která je odkanalizována letňanským a čakovickým 
sběračem na ČOV Miškovice a část Kbel, odkanalizovaných kbelským sběračem na ČOV Kbely. 

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 zpracovat 
vodohospodářskou studii reagující na plánované rozvoje 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 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 

Imisní zatížení ani hluk z automobilového a leteckého provozu významně nelimitují vlastní využití území.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá jako podmínku pro rozhodování pořídit územní studii pro celé vymezené území s výjimkou 
jeho východní části, která je určena pro rozvoj obytného území. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

M/2 VÝCHODNÍ MĚSTO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 14, Praha 15, Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč, Praha-Dolní Měcholupy, k. ú. Dolní Počernice, 
Štěrboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy 

Území je zhruba vymezeno hranicemi současné existující zástavby jmenovaných městských částí 
a Štěrboholskou radiálou.   

Plocha celého území je přibližně 286,59 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Území je nadále chápáno jako potenciálně rozvojové se značnou výhledovou kapacitou. Cílem návrhu řešení 
je arondace stávající zástavby dotčených městských částí, ale zejména iniciace vzniku nového sídelního útvaru 
v dílčích etapách výstavby při postupném zahrnutí bezprostředně navazujících celků územních rezerv. Je navržen 
vznik plnohodnotné městské čtvrti s převažujícím využitím pro bydlení včetně potřebné vybavenosti a pracovních 
příležitostí. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Navržená koncepce zástavby vychází z celkové modelace terénu, ale i z dopravní dostupnosti a vlastních 
možností obsluhy území. Principiálně je širší území členěno na centrální přírodní oblast s ústředním motivem 
vodních ploch a na prstenec skupin obytného území různého charakteru a struktury. Hierarchizace území vychází 
z možnosti vyšší koncentrace zástavby v severním pásu obepínajícím hlavní dopravní osu a postupného 
snižování hustot směrem ke krajinné 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. Předpokládá se soudobá podoba zástavby vztahující se k tradiční formě kompaktního města s kombinací 
bloků a solitérů uvnitř vymezeného uličního rastru doplněnou o méně intenzivní výstavbu na okrajích a směrem 
k volné zeleni. Výška objektů je strukturována podle hierarchie jednotlivých lokalit, předpokládá se umístění 
dominant a akcentů. 

Z hlediska způsobu využití je uplatněna základní segregace ploch s rozdílným způsobem využití tak, 
aby v místech, kde působí nepříznivé vlivy z dopravy, byly situovány plochy smíšené s menším podílem bydlení, 
zejména školství je navrženo do klidových lokalit s vazbami na zeleň. 

Do vymezeného rozvojového území je zahrnuta severní část územní rezervy jako nedílná součást komplexu 
Východního Města. 

V rámci širšího územního celku mimo vlastní vymezené rozvojové území jsou nadále ponechány dvě územní 
rezervy pro obytnou skupinu a vysokoškolský areál na ploše veřejného vybavení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    12,44 ha 
ZN nelesní    66,24 ha 
PZ zemědělské a nelesní    90,75 ha 
ZP parkové    4,02 ha 
RP rekreace    0,86 ha 
SP sportu    7,41 ha 
OB bydlení    54,23 ha 
VV veřejné vybavení    4,28 ha 
SM smíšené    18,72 ha 
TI technická infrastruktura    0,95 ha 
VO vodní    14,83 ha 
DK dopravní - komunikace    11,87 ha 
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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. 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 
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.  

Dopravní obsluha území veřejnou dopravou bude v budoucnu zajištěna novými tramvajovými tratěmi 
z ul. Černokostelecké a z Hostivaře, které vyústí do stopy páteřní komunikace předmětného území.  

Komunikační systém řešeného území 

Základní komunikační kostru území bude tvořit na severním okraji Štěrboholská radiála, dále systém páteřních 
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. Pro část komunikační sítě území jsou 
navrženy územní rezervy. 

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 ve stopě páteřní 
komunikace, do které při ul. Kutnohorské zaústí tramvajové trati od ul. Černokostelecké a z Hostivaře.   

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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. Výstavba v území je podmíněna kapacitou vodojemu Kozinec, která 
je na hranici možností. Napojování další zástavby v území zásobovaném z tohoto vodojemu bude možné 
až po realizaci dále uvedených staveb vodárenské soustavy: vybudování nadřazeného vodovodního přivaděče 
DN 800 z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy, obnovy a zdvojení nadřazených 
vodovodních řadů DN 1200 procházejících z vodojemu Chodová do Kyjského uzlu a úpravy vodojemu Kozinec. 

Z hlediska nadřazené infrastruktury bude nutná výstavba transformovny 110/22 kV Dubeč. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím procházejí plochy nelesní tvořené především městskou zelení doplněné o plochy parkové. Celoměstský 
systém zeleně je vázán zejména na plochy nelesní doprovázející vodní tok. 

 

 

ÚSES 

Územím prochází lokální (zatím nefunkční) biokoridor vázaný na část Hostavického potoka, západní břeh nádrže 
Slatina a břeh nové vodní plochy. Na něj se napojuje nefunkční interakční prvek vázaný na úsek Hostavického 
potoka nad nádrží Slatina. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Rozsah bytové funkce nebo jiné navrhované citlivé funkce bude limitován výsledky hlukové a rozptylové studie. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz Výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. 
Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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M/3 PETROVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 15, Praha 22, Praha-Petrovice, k. ú. Petrovice, Horní Měcholupy,Uhříněves 

Území je zhruba vymezeno ze severovýchodu stávající železniční tratí Praha – Benešov, z jihu pokračováním 
ulice Novopetrovické a ze západu ulicí Hornoměcholupskou.  

Plocha celého území je přibližně 49,28 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Území při ulici Hornoměcholupská bylo vždy chápáno jako rozvojové smíšené, doplňující téměř monofunkční 
přilehlé sídliště o potřebnou vybavenost, pracovní příležitosti a plochy bydlení. Podstatným cílem je také nové 
řešení potřeby rozšířit stávající kolejové překladiště. V rámci rozvojového území je zároveň nově řešena dopravní 
koncepce širšího území. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Navržená koncepce zástavby vychází z existujících prostorových a funkčních vazeb na existující sídliště. 
Principiálně je území členěno na dvě autonomní zóny oddělené nově navrhovanou severojižní obchvatovou 
komunikací. Západní oblast přiléhající k sídlištní zástavbě je navržena převážně pro plochy bytové a smíšené. 
Tato skupina je doplněna výrazným klínem zeleně na krajinářsky modelovaném terénu, který umožní fyzické 
odclonění rušivých vlivů. Charakter zástavby je navržen kompaktní na základě vymezeného uličního rastru, 
s jasným určením veřejných a privátních ploch. Výška zástavby, koncentrace a její hustota graduje na severním 
a jižním okraji při vstupech do území, kde se zároveň předpokládá umístění dominant. 

Východní oblast vymezeného rozvojového území vyplňuje území dopravní infrastruktury. Jde o stávající kolejové 
překladiště, které se vlivem změny technologie uskladnění kontejnerů rozšiřuje a upravuje.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    11,30 ha 
OB bydlení    5,07 ha 
SM smíšené    13,59 ha 
DP dopravní infrastruktura    17,08 ha 
DK dopravní - komunikace    2,24 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnější z hlediska širších vztahů bude ul. Novopetrovická propojující Petrovice s Jižním Městem ve vazbě 
na ulici Výstavní a ve vazbě na ul. Františka Diviše umožní spojení s Uhříněvsí. Hornoměcholupská ulice umožní 
propojení s oblastí Hostivaře. Z hlediska veřejné dopravy vzroste význam železniční trati Praha – Benešov 
pro cesty do centra Prahy i do regionu díky zkvalitnění této 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 se do výhledu počítá se železniční tratí 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 UP. 

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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. Výstavba v území je podmíněna kapacitou vodojemu Kozinec, který 
je na hranici svých kapacitních možností. Napojování další zástavby v území zásobovaném z tohoto vodojemu 
bude možné až po realizaci dále uvedených staveb vodárenské soustavy: vybudování nadřazeného vodovodního 
přivaděče DN 800 z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy, obnovy a zdvojení nadřazených 
vodovodních řadů DN 1200 procházejících z vodojemu Chodová do kyjského uzlu a úpravy vodojemu Kozinec. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území jsou navrženy plochy nelesní, které jsou součástí celoměstského systému zeleně. 

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 v souladu s legislativou. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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M/4 JIŽNÍ MĚSTO – 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. V tomto polygonu jsou umístěny rozvojové plochy 

Plocha celého území je přibližně 27,55 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Území má přímou, leč omezenou návaznost na komerčně industriální zónu I - dnes areál DHL. Budoucí náplní 
je hlavně přinést do území uspokojování potřeb obyvatel Jižního Města pracovní příležitostí, ne velkokapacitní 
obchodní zařízení. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Areál by měl mít vazbu na komplex vysokých škol v sousedství, funkčně odpovídat využití s možností sídla 
různých institucí a zařízení. Je třeba prověřit možnost umístění veřejných prostranství ve formě náměstí a parku. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,60 ha 
SM smíšené    22,66 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,89 ha 
TI technická infrastruktura    0,40 ha 

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, 
tím i s navazující částí regionu. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území tvoří na obvodu ul. Roztylská, Na Jelenách a od severu je území vymezeno 
ul. Brněnskou. Obslužné komunikace v rozvojovém území nejsou vyjádřeny samostatnou plochou s rozdílným 
využitím.  

Ve variantě je vymezen překryv ul. Brněnské zmírňující její dělicí efekt v území. 

Městská hromadná doprava 

Plošnou obsluhu území bude zajišťovat tramvajová trať vedená ze Spořilova od stanice metra Opatov přes 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 ul. Brněnskou (ve variantě s delším překryvem) bude navrženo také pro pěší a cyklisty, čímž 
se zkvalitní propojení se stanicí metra Opatov. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na okraji území je vymezena plocha nelesní, kterou z části prochází celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Území není vzhledem ke zhoršené kvalitě ovzduší a hlukovému zatížení vhodné pro umístění citlivých funkcí. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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M/5 KRČ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 4, k. ú. Krč 

Lokalita je vymezena ulicemi Vídeňskou, Zálesí, Štúrovou, U Společenské zahrady, U Krčského nádraží. Lokalita 
navazuje přes ulici Vídeňskou na areál Thomayerovy nemocnice a na jižní straně na sídliště Krč. 

Plocha celého území je přibližně 8,42 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je zpřesnění a formulace navržených ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 
zastavovacího schématu pro budoucí centrum Krč. 

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 je kapacitnější, severní méně a má odlišnou 
strukturu. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    0,29 ha 
SM smíšené    8,13 ha 

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 též 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím prochází plocha nelesní s celoměstským systémem zeleně, který je spojnicí Kunratického lesa s další 
plochou lesní na západě. 

ÚSES 

V území je navržen lokální biokoridor, který propojí Kunratický les s lesním celkem západně od ulice 
Pod Višňovkou. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k nadměrnému hlukovému a imisnímu zatížení toto území není vhodné pro umístění citlivých funkcí. 
Jejich umístění je podmíněno zpracováním hlukových a rozptylových studií s návrhem protihlukových opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 
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M/6 NOVODVORSKÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Libuš, Praha-Modřany, k. ú. Libuš, Modřany 

Území je vymezeno ulicí Novodvorskou, Zbudovskou, Libušskou a navrhovanou ulicí K Jezírku. 

Plocha celého území je přibližně 13,30 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Rozvoj území způsobem zohledňujícím strukturu i formu okolní zástavby, umožňující průchod trasy metra 
a výstavbu tramvajové smyčky. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

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

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZP parkové   1,73 ha 
OB bydlení   4,69 ha 
SM smíšené   3,71 ha 
DP dopravní infrastruktura   1,22 ha 
DK dopravní - komunikace   1,96 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších vztahů bude v území nejvýznamnější ul. Novodvorská, která umožňuje realizaci vnitroměstských 
radiálních vztahů. Ve veřejné dopravě bude dominantní funkci plnit trasa D metra propojující jižní sektor města 
s centrem Prahy. U stanice metra Libuš bude ukončena prodloužená tramvajová trať z 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 z Modřan. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území budou zajištěny kvalitní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na stanici metra 
a prostupnost území v západovýchodním směru mezi ul. Libušskou a Novodvorskou 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Součástí území je plocha parková. Celoměstský systém zeleně v území není zastoupen. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby - viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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M/7 LIBUŠ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Libuš, Praha-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 22,99 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je dostavba území, jehož atraktivita výrazně vzrůstá ve vazbě na navrhovanou trasu metra spolu se 
zlepšenou dostupností centra Prahy z jihovýchodu regionu. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby v území. Hlavním akcelerátorem pro rozvoj území 
je navrhovaná 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 ohniskem, kde budou gradovat 
rozvojové aktivity. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní      8,83 ha 
SM smíšené   11,81 ha 
DP dopravní infrastruktura    1,29 ha 
DK dopravní - komunikace    1,06 ha 

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. 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V jižní části prochází celoměstský systém zeleně plochou nelesní. 

ÚSES 

V jižní části území je navržen regionální biokoridor propojující Modřanskou rokli s Vesteckým potokem. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při umístění citlivých funkcí bude třeba dořešit ochranu území před hlukem, a to i s ohledem na záměr vybudovat 
dopravní terminál v Písnici. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Pro celé vymezené území UP ukládá jako podmínku pro rozhodování pořízení územní studie. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

ETAPIZACE  

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci po etapách. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Část/celé vymezené území je řešeno variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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M/8 BARRANDOV – SLIVENEC 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Hlubočepy, Holyně, Slivenec 

Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 západně od sídliště Barrandov, severně od ulice 
K Barrandovu a rozvojové plochy v severní a západní části Slivence vymezené Pražským okruhem. 

Plocha celého území je přibližně 194,45 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Dostavba obytné čtvrti navazující na stávající sídliště Barrandov ve vazbě na prodloužení tramvajové trati 
do Holyně a Slivence. Prověření rozvoje na území Slivence vzhledem k jejich možnému využití, kapacitám 
a možnosti etapového řešení. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby mezi stávajícím sídlištěm Barrandov a převážně 
venkovskou zástavbou v Holyni a ve Slivenci. Zastavitelné plochy jsou navrženy především ve vazbě 
na prodloužení tramvajové trati z Barrandova do Holyně a do Slivence. Územní plán mění stávající podobu ulice 
K Barrandovu působící jako prostorová bariéra, návrhuje zástavbu po obou jejich stranách. Vzhledem k poloze na 
terénním hřbetu mezi přírodními parky Prokopské a Dalejské údolí v Praze 5 a přírodním parkem 
Radotínsko-chuchelský háj ve Slivenci jsou po obvodu rozvojového území navrženy rozsáhlé plochy krajinné, 
převážně nelesní.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    7,72 ha 
ZN nelesní    28,20 ha 
PZ zemědělské a nelesní    55,74 ha 
ZP parkové    7,24 ha 
RP rekreace    4,79 ha 
RP rekreace    5,46 ha 
OB bydlení    28,91 ha 
VV veřejné vybavení    4,42 ha 
SM smíšené    31,83 ha 
DP dopravní infrastruktura    4,05 ha 
TI technická infrastruktura    1,87 ha 
DK dopravní - komunikace    14,22 ha 

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 okruh. Po dokončení Pražského okruhu nebude již ulicí 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 mají obslužný význam a jejich charakter odpovídá nárokům na dopravní obsluhu stávající 
zástavby. 

 

Městská hromadná doprava 

Rozhodující význam pro obsluhu území veřejnou dopravou bude 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 navrženo záchytné parkoviště 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 UP. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se předpokládá rozvoj cyklistické dopravy podporovaný nabídkou kvalitních komunikací pro pěší 
a cyklisty, které budou navazovat celoměstský systém cyklistických tras ve spádovém území. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Po obvodu vymezeného území prochází celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území je navržen interakční prvek ve formě parku, který oddělí venkovskou zástavbu Holyně od sídlištní 
zástavby Barrandova. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí musí být řešen s ohledy na výsledky hlukových a rozptylových studií. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření - Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Barrandov - základní škola (západ), Barrandov - mateřská škola, Barrandov - domov seniorů, Slivenec - zdravotně 
sociální centrum, Slivenec - stavba pro školství, P+R Slivenec, Tramvajová trať Barrandov-Slivenec, DUN 
K Barrandovu.   

ETAPIZACE  

Území určené k realizaci v etapě je vymezeno dle kapitoly 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn v území – 
etapizace. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V lokalitě jsou vymezeny plochy pro územní rezervu dle kapitoly 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Části vymezeného území jsou řešeny variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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M/9 DÍVČÍ HRADY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Jinonice, Radlice 

Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 v západní části plošiny Dívčích hradů navazující 
na stávající zástavbu Starých Butovic při ulici Radlické. 

Plocha celého území je přibližně 62,87 ha. 

 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Výstavba vysokoškolského areálu navazujícího na stávající areál Armády ČR. Prověření rozsahu a kapacity 
možné zástavby pohledově exponované západní části plošiny Dívčích hradů a možnosti dopravní obsluhy území. 
Návaznost na významné rozvojové území krajinné ve východní části plošiny Dívčích hradů (Z/13).  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší návrh vysokoškolského areálu určeného pro Univerzitu Karlovu při respektování stávajícího 
prostorově uzavřeného areálu Armády ČR. Návrh vychází z požadavků Univerzity Karlovy na ubytování 6 000 
studentů a na výuku 10 000 studentů.  Maximální možný rozsah zástavby a její prostorová regulace jsou 
vymezeny na základě analýz pohledových horizontů historického jádra města. Na vysokoškolský areál navazují 
na jihu a východě plochy rekreace přírodní, na severu a jihu plochy nelesní, které dále navazují na celoměstský 
systém zeleně vedený po obvodu Dívčích hradů.    

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    1,00 ha 
ZP parkové   6,39 ha 
RP rekreace   6,79 ha 
VV veřejné vybavení    42,22 ha 
SM smíšené    1,89 ha 
DK dopravní - komunikace    4,59 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

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. 

Základním prvkem systému MHD ve spádovém území bude metro - trasa B umožňující rychlé a spolehlivé spojení 
veřejnou dopravou na území města. Přístup do území zlepší nová lanovka od stanice metra Radlická. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území bude plnit 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 využita také pro cyklistickou a pěší dopravu. 

Městská hromadná doprava 

Základ obsluhy území MHD bude ve výhledu tvořit trasa B metra se stanicemi Radlickou a Jinonice. Ve vazbě 
na stanice metra bude zástavba v území obsluhována autobusovými linkami, ze stanice metra Radlické a zároveň 
od koncové tramvajové smyčky území zpřístupní nová lanovka. 

 

Železniční doprava 

V území se do výhledu počítá se železniční tratí Praha – Hostivice se železniční stanicí Praha-Jinonice. 

Doprava v klidu 

Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Cyklistická a pěší doprava 

Výjimečný charakter území nabízí výrazný rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Systém místních 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 Radlické.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Součástí území je plocha parková, která pokračuje do plochy rekreace. Parková plocha zároveň vytváří přechod 
do plochy nelesní na hraně Prokopského údolí. Plochami prochází celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. Stávající prvky v Prokopském údolí nebudou řešením dotčeny. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí v území, které je v kontaktu s Radlickou radiálou, musí respektovat výsledky hlukových 
studií. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořídit pro celou plošinu Dívčích hradů včetně vymezeného rozvojového území územní studii 
jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 
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M/10 ZÁPADNÍ MĚSTO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 13, Praha-Řeporyje, k. ú, Třebonice, Stodůlky, Řeporyje 

Lokalita je vymezena na západě trasou Pražského okruhu, 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 Pražskému okruhu. 

Plocha celého území je přibližně 431,60 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Návrh Západního Města obsahující celkové řešení tří nových obytných čtvrtí pracovně nazývaných Chaby, Horka, 
Řeporyje (Dvora a Řeporyje sever), které dohromady tvoří celoměstsky významné rozvojové území, které 
je v Zásadách územního rozvoje hl. m.  Prahy vymezené jako nadmístní rozvojová oblast a je součástí rozvojové 
osy Radlice - Západní Město - Zličín. 

Prověření rozvoje na západním okraji Prahy vzhledem k jeho možnému využití, kapacitám a možnosti etapového 
řešení. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby při zachování historických a přírodních hodnot území, 
jmenovitě s ohledem na kostelík Krteň, údolí Dalejského a Jinočanského potoka a území Řepora.  

Nové obytné čtvrti jsou zasazeny do zemědělské krajiny, pouze na okrajích navazují na stávající zástavbu 
a dopravní a technickou infrastrukturu. Jižní okraj území se dotýká významného zeleného klínu směřujícího 
do Prokopského a Dalejského údolí.  

Obytné čtvrti, uvažované jako svébytné celky včetně potřebného veřejného vybavení, jsou vzájemně propojeny 
dopravními systémy včetně větve trasy B metra a systémem zeleně vycházejícím z uspořádání terénu v daném 
území.  

Významná centra Západního Města jsou navržena při stanicích metra, tj. u západního vestibulu stávající stanice 
Stodůlky a u nově navržené stanice Horka. Navrhuje se rozvoj historického centra Řeporyj směrem do ploch 
přestavby mezi železniční tratí a ulicí U Výkupního střediska. 

Prostorová regulace a výšková pásma nové zástavby jsou stanoveny s ohledem na utváření terénu a polohu 
nových zastavitelných ploch vůči navrženým centrům, plochám rekreace a systému zeleně.  

Nové pracovní příležitosti se předpokládají v navržených centrech a v plochách smíšených jižně od Rozvadovské 
spojky a na místě bývalého centrálního zařízení staveniště v Řeporyjích.  

U stanice metra Horka je navrženo umístění celoměstsky významného veřejného zařízení s dobrou vazbou 
na nadřazený komunikační systém.  

Obytná čtvrť Horka je řešena v etapě. Využití zastavitelných ploch je podmíněno realizací větve trasy B metra 
ze stanice Stodůlky do stanice Horka.  

Trasa Pražského okruhu tvoří v území téměř neprostupnou bariéru. Koordinace s navazující části Středočeského 
kraje směřuje ke společnému řešení hromadné dopravy, k vytvoření zeleného pásu podél okruhu na území Prahy 
a k nalezení prostupů pro pěší dopravu podél vodních toků a v zeleném pásu z Prokopského a Dalejského údolí 
směrem k obci Ořech.  

 

 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    50,45 ha 
ZP parkové    16,36 ha 
SP sportu   8,12 ha 
OB bydlení    221,72 ha 
VV veřejné vybavení    24,54 ha 
SM smíšené    71,64 ha 
DP dopravní infrastruktura    6,14 ha 
TI technická infrastruktura    3,85 ha 
VO vodní    0,71 ha 
DK dopravní - komunikace    28,08 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahů je v území 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 ve směru západ-východ 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 v mimoúrovňové křižovatce s Pražským okruhem u Jinočan navazovat 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 linky do regionu. 

Doprava v klidu 

U stanice metra Stodůlky a u nové koncové stanice metra na větvi trasy B v Západním Městě bude záchytné 
parkoviště 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. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. V základním návrhu je v lokalitě navrhováno vybudování Multifunkčího 
recyklačního centra Řeporyje. Ve variantě je místo něj navrhováno vybudování uhelného kogeneračního zdroje, 
který by sloužil jako tepelný zdroj pro část budoucí kapacitní zástavby Západního Města a rovněž by jako základní 
zdroj zásoboval teplem propojenou soustavu stávajících lokálních plynových kotelen sídliště Řepy 
a Jihozápadního Města.  
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území jsou plochy nelesní a parkové, které tvoří vzájemně spojitou soustavu prolínající ostatními plochami 
s rozdílným způsobem využití. Celoměstský systém zeleně prochází v jižní části území. 

ÚSES 

V území je navrženo nové řešení ÚSES, které lépe splňuje metodické požadavky na parametry systému. 
Za funkční lze považovat regionální biocentrum v prostoru bývalého hliníku „Ve Výrech“. Regionální biokoridor 
nadále prochází ve vazbě na Dalejský potok, avšak navržený nadregionální biokoridor člení rozvojové území jiným 
způsobem, neprochází tak již převážně ochrannými pásmy technické infrastruktury, jak tomu bylo dříve. 
Do zmíněných biokoridorů jsou vložena lokální biocentra a podél Pražského okruhu je nově vymezen interakční 
prvek. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí bude limitován výsledky hlukových a rozptylových studií, zvláště v okolí zatížených 
komunikací. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

ETAPIZACE  

E/31 – Západní Město – Horka: Veškerá nová výstavba ve vymezeném území je podmíněna realizací větve 
trasy B metra ze stanice Stodůlky do stanice Horka. 

VARIANTNOST  

Části vymezeného území jsou řešeny variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/11 RUZYNĚ – DRNOVSKÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Ruzyně 

Lokalita je vymezena plochami letiště Ruzyně ze severu, správní hranicí města ze západu železniční tratí 
Praha - Kladno z jihu a ulicí Drnovská z východu. 

Plocha celého území je přibližně 121,82 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Ve vazbě na stávající areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) je hlavním cílem umožnit rozvoj dalších 
zařízení z oblasti vědy a výzkumu s příslušnými doprovodnými funkcemi, jako jsou ubytování, služby, kongresové 
zařízení apod. V západní části lokality (za Pražským okruhem) lze zřídit autodrom pro školení a doškolování 
řidičů, tato plocha je v kategorii územních rezerv. Při správní hranici města ve vazbě na rychlostní komunikaci R6 
je vymezena plocha pro produkci (PR).  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Území je rozděleno Pražským okruhem na dvě části. Východně od okruhu po Drnovskou je určeno převážně 
pro volnou strukturu zástavby tzv. systémem „ker“, kde výšková hladina nepřekročí 5 nadzemních podlaží, 
vzájemně oddělených parkovými a nelesními plochami. Dvě lokality „ker“ v západní části jsou územní rezervou. 
Plochy podél ulice Drnovská a při železniční trati s novou zastávkou jsou určeny pro smíšenou zástavbu 
kompaktní s výškovou hladinou do 8 nadzemních podlaží. Západní část území (za Pražským okruhem) je územní 
rezervou určenou pro umístění autodromu, tzn. pro zpevněné plochy a nezbytná doprovodná zařízení, kde 
výšková hladina nepřekročí 3 nadzemní podlaží. Při hranici města je vymezena plocha pro produkci, konkrétně 
pro umístění funkcí, která nebudou generovat nadměrnou dopravní zátěž; optimálním způsobem využití je např. 
technologický park s výškovou hladinou do 3 nadzemních podlaží. Je nutné respektovat navrhované ochranné 
hlukové pásmo Letiště Ruzyně s paralelní RWY 06R/24L.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    66,07 ha 
ZP parkové    7,33 ha 
SM smíšené    20,93 ha 
DP dopravní infrastruktura    16,13 ha 
DK dopravní - komunikace    5,24 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnějšími komunikacemi z hlediska širších vztahů budou Pražský okruh, rychlostní silnice R6 
(Praha - Karlovy Vary) a ul. Drnovská. Pražský okruh na obvodu hlavního města propojí systém dálnic, 
rychlostních silnici, vybraných ostatních silnic a místních komunikací. V území se zatraktivní železniční doprava 
v souvislosti s modernizací železniční trati Praha – Kladno a s odbočkou na Letiště Ruzyně. 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. Ve variantě je vymezena územní rezervou pro trasu A na Letiště Ruzyně. 

Komunikační systém řešeného území 

Základní kostru komunikační sítě území bude tvořit Pražský okruh, rychlostní silnice R6, ulice Drnovská a nové 
komunikační propojení mezi územím Dlouhé míle a Hostivicemi. 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 tramvajovými linkami na prodloužené trati z ulice Evropské, 
příměstskou železnicí i autobusovými linkami PID. Realizace prodloužené tramvajové tratě z Evropské je podmínkou 
pro další rozvoj v území. Ve variantě je vymezena územní rezerva zajišťující prodloužení trasy A metra na letiště Ruzyně. 
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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 rozvoji cyklistické a pěší dopravy, počítá se s novými cyklotrasami, které 
budou navazovat na cyklotrasy celoměstského významu s přesahem do regionu. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. Rozvoj bytové zástavby v území je limitován kmenovou stokou D, která 
je v období dešťů kapacitně přetížena. Z toho důvodu je zde nutno budovat výhradně oddílnou kanalizaci 
a do kmenové stoky D zaústit pouze splaškové odpadní vody.  

Odtok dešťových vod z tohoto území do recipientu je nezbytné důsledně retenovat a retardovat.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň  

V území jsou plochy parkové a nelesní. Celoměstský systém zeleně bude mít vazbu na veřejnou zeleň v sídlišti 
Dědina. Nadregionální biokoridor je součástí celoměstského systému zeleně.  

ÚSES 

Podél východního okraje Pražského okruhu je navržen nadregionální biokoridor, do něhož jsou vložena 
dvě lokální biocentra. 

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 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. Umístění citlivých funkcí bude možné pouze 
na základě hlukové studie. Hlavním limitujícím prvkem pro citlivé funkce zůstává navrhované ochranné hlukové 
pásmo letiště s paralelní RWY 06R/24L.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

4.1.2 VÝZNAMNÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ REKREAČNÍ 

 
R/1  - Troja 
R/2  - Dolní Chabry 
R/3  - Miškovice 
R/4  - Vinoř 
R/5  - U Kunratické spojky 
R/6  - Velká Chuchle – Radotín – Zbraslav 
R/7  - Niva Berounky 
R/8  - Vidoule 
R/9  - Nebušice  
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R/1 TROJA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Troja, k. ú. Troja 

Území je z jihu vymezeno řekou, ze severu stávající rezidenční zástavbou. 

Plocha celého území je přibližně 40,12 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Stanovení podmínek pro vznik rekreačního areálu nadmístního významu jako jednoho z nejvýznamnějších center 
krátkodobé rekreace v Praze.  Vymezení možných zastavitelných ploch a definování ploch využitelných 
pro rekreaci a sport a oddech. Sladění požadavků rekreace, ochrany přírody a krajiny a vytvoření odpovídajícího 
zázemí pro návštěvníky oblasti včetně parkování a dopravní obsluhy. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    26,92 ha 
PZ zemědělské a nelesní    1,18 ha 
ZP parkové    0,78 ha 
RP rekreace    0,88 ha 
SP sportu   5,37 ha 
DP dopravní infrastruktura    2,60 ha 
DK dopravní - komunikace    2,39 ha 

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 

Komunikační systém tvoří Městský okruh s mimoúrovňovou křižovatkou na pravém břehu Vltavy ve vazbě na nový 
most Partyzánská-Povltavská. Další komunikace budou přizpůsobeny nárokům na obsluhu nové zástavby 
a využití území.  

Městská hromadná doprava 

Obsluha území bude zajišťována tramvajovými linkami ve vazbě na nový most přes Vltavu a autobusovými linkami 
MHD. Nevylučuje se možnost uplatnění nekonveční dopravy. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny koordinovaně s řešením dopravy v klidu v pravobřežní oblasti Trojské 
kotliny. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s výrazným zastoupením cyklistické a pěší dopravy, zejména v trase podél řeky. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Součástí území budou plochy nelesní s průchodem celoměstského systému zeleně. 

ÚSES 

Do území zasahuje nadregionální biokoridor vázaný na Vltavu a část její nivy s lokálními biocentry. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá jako podmínku pro rozhodování pořízení územní studie pro celé vymezené území. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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R/2 DOLNÍ CHABRY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Dolní Chabry, k. ú. Dolní Chabry 

Lokalita zahrnuje území ukončené skládky komunálního odpadu při ulici Ústecké a navazující plochy při ulici 
Spořické na severovýchodním okraji městské části (K Ďáblicům a K Ďáblickému háji). 

Plocha celého území je přibližně 46,85 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Vytvoření centra krátkodobé rekreace zejména pro obyvatele obytných celků velkých sídlišť tzv. severní terasy.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Území bývalé skládky je určeno pro plochu rekreace, možné využití je i pro založení golfového hřiště nebo 
pro areál terénního cyklokrosu apod. Plochy v okolí ul. Spořické jsou určeny pro rekreaci a sport, předpokládá 
se založení sportovně-rekreačního areálu s náplní tréninkových hřišť pro různé disciplíny, krytého sportoviště 
a zázemí pro návštěvníky a sportovce včetně ubytovací kapacity. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,11 ha 
RP rekreace    40,67 ha 
SP sportu   2,51 ha 
DK dopravní - komunikace    0,55 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací ve spádovém území z hlediska širších vztahů jsou ul. Ústecká a Spořická. 
Ústecká zajišťuje radiální vztahy na jih k centrální oblasti města, současně umožňuje i vztahy do regionu. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území bude zastoupen úsekem ul. Spořické a místními komunikacemi pro obsluhu území.  

Městská hromadná doprava 

Území bude obsluhováno autobusovými linkami 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 uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Území navazuje na rozsáhlé navrhované plochy lesní. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V časovém horizontu cca 15–20 let bude těleso skládky produkovat skládkový plyn, který bude třeba jímat, 
odvádět a dále využívat. Tomu musí odpovídat zabezpečení skládky a bude nutné přizpůsobit její budoucí využití. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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R/3 MIŠKOVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Čakovice, k. ú. Miškovice 

Lokalita zahrnuje území tzv. Zabitého kopce a stávající pole směrem k ulici Čakovické. Z východu je vymezena 
trasou připravované vysokorychlostní trati.  

Plocha celého území je přibližně 21,56 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Využití opuštěného armádního objektu pro rekreační účely. Vytvoření centra krátkodobé rekreace zejména 
pro obyvatele přilehlých městských částí.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Plán vymezuje plochu rekreace. Transformace bývalého vojenského objektu umožní založit centrum 
adrenalinových sportů, jako jsou paintball, bikros, cyklokros apod.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
RP rekreace    21,56 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude Pražský 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 – Drážďany. 

Komunikační systém řešeného území 

Nejvýznamnější komunikací v území je nové komunikační propojení Letňan vedené podél okraje letiště Letňany 
s vazbou na Pražský okruh. 

Městská hromadná doprava 

Území bude obsluhováno autobusovými linkami PID. 

Železniční doprava 

Podél území je vymezena vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha – Drážďany a 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Plochy zeleně budou součástí celoměstského systému zeleně. Zpevněné parkoviště v jižní části území bude 
nahrazeno zelení nelesní. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k dřívějšímu využívání objektu ČSLA je možný výskyt starých ekologických zátěží (SEZ). Dalšímu 
využití území musí předcházet průzkum a případná sanace SEZ. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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R/4 VINOŘ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Vinoř, Praha 19, k. ú. Vinoř, Kbely 

Lokalita zahrnuje území západně od zastavěného území Vinoře, vymezené přibližně komunikacemi 
Mladoboleslavskou na jihu a Jilemnickou na severovýchodě. 

Plocha celého území je přibližně 92,97 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem plánu je ozelenění převážně zemědělské půdy ve prospěch založení rekreačního území 
pro obyvatele přilehlých městských částí a dále podpora celoměstského systému zeleně. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště odděleného od zastavěného území 
Vinoře plochami lesními a nelesními. Územím prochází interakční prvek ÚSES, který by měl navíc zajistit 
prostupnost území napříč.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    2,62 ha 
RP rekreace    90,35 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací z hlediska širších vazeb je ul. Mladoboleslavská zajišťující radiální vztahy 
k městu i vztahy do regionu.  

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území bude zastoupen Mladoboleslavskou ulicí a komunikacemi pro obsluhu území, 
které jsou mimo podrobnost územního plánu.  

Městská hromadná doprava 

Obsluhu území budou zajišťovat autobusové linky MHD. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

 

 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Území je ohraničeno plochami lesními a nelesními. 

ÚSES 

Napříč územím je navržen interakční prvek. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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R/5 U KUNRATICKÉ SPOJKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Kunratice, Praha-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 69,35 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem návrhu je ozelenění převážně zemědělské půdy, přehodnocení a stanovení vodních ploch 
co do velikosti a umístění. Očekává se, že vznikne rekreační zázemí pro obyvatele přilehlých městských částí 
a podpoří se celoměstský systém zeleně.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Vzhledem k charakteru navrhovaných ploch je třeba do území umístit dvě plochy pro rezervy – plochu nelesní 
a plochu pro sport jako náhradu za rušená sportoviště v centru Kunratic. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní   9,23 ha 
ZN nelesní    28,76 ha 
PZ zemědělské a nelesní    16,34 ha 
RP rekreace    4,45 ha 
VO vodní    10,57 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Jihozápadně od řešeného území bude komunikační systém doplněn o východní obchvat Písnice, na který mezi 
Libuší a Kunraticemi naváže nová severojižní komunikace, která se napojí na severním okraji Kunratic 
na ul. Vídeňskou. Vídeňská bude na mimopražském území jižně od hranic Prahy 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 je nejvýznamnější nová trasa D metra, která propojí jižní 
sektor města s centrální oblastí Prahy.  

Komunikační systém řešeného území 

Základem komunikačního systému území budou Kunratická spojka a ul. Vídeňská. Ostatní komunikace v území 
budou obslužného a zklidněného typu a budou sloužit pro dopravní obsluhu nové zástavby. 

Městská hromadná doprava 

Obsluhu území veřejnou dopravou budou zajišťovat autobusové linky.  

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.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím prochází celoměstský systém zeleně v plochách nelesních a lesních. 

ÚSES 

V území je navržen regionální biokoridor (s vloženým lokálním biocentrem) ve vazbě na Vestecký potok a lokální 
biokoridor vázaný na jeho pravostranný přítok. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Pro celé vymezené území plán ukládá jako podmínku pro rozhodování pořízení územní studie. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 
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R/6 VELKÁ CHUCHLE – RADOTÍN – ZBRASLAV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 16, Praha - Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, k. ú. Lahovice, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav 

Lokalita zahrnuje území určené pro rekreační využití na soutoku Vltavy a Berounky, které je vymezeno jižním 
okrajem dostihového závodiště ve Velké Chuchli, ulicí Strakonickou ve Zbraslavi, pomyslnou hranicí vedenou 
v prodloužení ulice Šárovo kolo směrem na východ a ulicí Výpadovou v Radotíně a železniční tratí mezi 
Radotínem a Velkou Chuchlí.  

Plocha celého území je přibližně 295,85 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  
Návrh rekreačního areálu celoměstského významu na soutoku Vltavy a Berounky, zaměřeného především 
na využití vodních ploch vzniklých po vytěžení ložisek štěrkopísků na obou březích Berounky. Ověření velikosti 
a umístění ochranného přístavu Radotín, umístění přístavu určeného pro rekreační plavidla a s tím spojené 
úpravy na Berounce. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Návrh komplexně řeší prostorové a plošné uspořádání území v severní části údolní nivy Berounky na soutoku 
s Vltavou s ohledem na krajinné a přírodní hodnoty území a na omezení vyplývající z polohy v záplavovém území. 

Na pravém břehu Berounky jsou vymezeny 2 vodní plochy na místě dobývacího prostoru Zbraslav IV. Možnost 
jejich vzájemného propojení pod estakádou Pražského okruhu s návazností na tok Berounky je řešena variantně. 
Rozsah jižní vodní plochy je vymezen na základě posouzení EIA. Vytěžení zbývající jižní části ložiska štěrkopísků 
je možné až po vyhodnocení vlivu těžby na přírodní památku Krňák. Z tohoto důvodu je pro vodní plochu v daném 
místě vymezena územní rezerva.  

Mezi levým břehem Berounky a ulicí Výpadovou v Radotíně jsou navrženy 2 vodní plochy, se kterými souvisí 
možnost umístit ochranný přístav Radotín a přístav pro rekreační plavidla. Na Berounce se jižně od estakády 
Pražského okruhu navrhuje malá plavební komora.  

Ve variantách, ve kterých se ověřuje počet a velikost vodních ploch, se řeší území mezi jižní hranicí dostihového 
závodiště ve Velké Chuchli a ulicí Výpadovou v Radotíně. 

V území navazující na břehy všech navrhovaných vodních ploch jsou vymezeny plochy rekreace a nelesní. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    66,78 ha 
RP rekreace    72,85 ha 
SP sportu   23,13 ha 
SM smíšené    4,95 ha 
DP dopravní infrastruktura    8,22 ha 
VO vodní    112,99 ha 
DK dopravní - komunikace    7,32 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahů je 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. 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 tvoří Pražský okruh protínající území ze západu na východ, dále po východní 
hranici území ul. Strakonická a rychlostní silnice R4 napojené do mimoúrovňové křižovatky u Lahovic. 
Mezi sběrné komunikace v území bude patřit ul. Výpadová.  

Městská hromadná doprava 

Plošnou obsluhu území budou zajišťovat autobusové linky 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 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 variantně 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 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím procházejí plochy nelesní ve vazbě na řeku Berounku, přes ně je veden celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

Územím prochází nadregionální biokoridor vázaný na řeku Berounku a část její nivy s několika lokálními biocentry, 
z nichž pouze jedno je funkční. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Pro vymezené území územní plán ukládá jako podmínku pro rozhodování pořízení územní studie. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část území související s uspořádáním vodních ploch a přístavu Radotín je řešena variantě. Viz kapitola 4.4 Území 
s variantním řešením. 
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R/7 NIVA BEROUNKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Lipence, k. ú. Lipence 

Lokalita zahrnuje území v jižní části údolní nivy Berounky vymezené na severovýchodě a východě polní cestou 
jdoucí od Lipanského statku napříč údolím a zahrnující lokality s místními názvy Pod oborou, Na ovčácké 
a Na drahách, která leží jižně od ulice Černošické. 

Plocha celého území je přibližně 55,83 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Ověření možnosti rekreačního využití části údolní nivy Berounky.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší umístění ploch rekreace ve vazbě na krajinné a přírodní hodnoty údolní nivy s přihlédnutím 
k podmínkám záplavového území. Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště 
odděleného od stávajícího hřiště plochou nelesní, která by měla zajistit prostupnost území napříč údolím. Stavební 
zázemí pro hřiště bude umístěno v rámci ploch smíšených mimo vymezené území.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
RP rekreace    55,74 ha 
DK dopravní - komunikace    0,08 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je napojeno z hlediska širších vazeb na ul. Černošickou navazující v Lipencích na ul. J. Houdka.  

Komunikační systém řešeného území 

V území bude komunikační systém pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby dopravní obsluhy. 

Městská hromadná doprava 

V širší docházkové vzdálenosti bude zastávka autobusové dopravy. 

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. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na jihu se území dotýká plocha nelesní, kterou prochází celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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R/8 VIDOULE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Jinonice 

Lokalita zahrnuje náhorní plošinu Vidoule severně od obytné skupiny Botanica a od historického jádra Jinonic. 
Na západě lokalitu vymezují ulice Bucharova a Upolínová, na východě ulice Na Pomezí. 

Plocha celého území je přibližně 43,69 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Ověření možnosti rekreačního využití náhorní plošiny Vidoule určeného především pro obyvatele navazujících 
obytných čtvrtí v Praze 5 a v Praze 13. Rekreační území na Vidouli by mělo přispět k odlehčení přírodního parku 
Prokopské a Dalejské údolí přetíženého rekreací. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší umístění ploch rekreace ve vazbě na krajinné a přírodní hodnoty v území, jmenovitě pak 
na masiv lesů v Košířích navazujících na park Cibulka a v širších vztazích i na golfové hřiště v Motole. 
Předpokládá se umístění sportovně-rekreačního areálu pro širokou veřejnost s podílem otevřených hřišť pro různé 
disciplíny, dráhy pro jízdu na kole v terénu, kolečkové brusle atd. včetně nezbytného zázemí pro návštěvníky.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
RP rekreace    43,69 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je obtížně napojeno na komunikační systém zástavby okolního území.   

Komunikační systém řešeného území 

Komunikace území budou pouze v nezbytném rozsahu a budou odpovídat charakteru lokality. 

Městská hromadná doprava 

Území bude dostupné ze zastávky autobusové dopravy. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny přiměřeně ve spádové oblasti tak, aby nebyl znehodnocen charakter 
území. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území. 

 

 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Území je ze severu ohraničeno plochou lesní a z jihu plochou nelesní. Tyto plochy jsou součástí celoměstského 
systému zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. Stávající biokoridor ve svahu Vidoule není řešením dotčen. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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R/9 NEBUŠICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Nebušice 

Lokalita se nachází při západní části ulice Sichrovského, z jihu navazuje na Purkrabský háj, ze severu je omezena 
komunikací Tuchoměřická a ze západu komunikací Do Horoměřic. 

Plocha území je přibližně 53,50 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Ve srovnání se stávajícím územním plánem, který předpokládal výrazný rozsah rozvojových ploch především 
pro bydlení, je stanoveno využití ve prospěch přírodních ploch rekreace, pro zemědělskou pěstební činnost 
a ploch nelesních. Důvody pro toto řešení jsou následující: 

1)  nezbytná ochrana kvalitní orné půdy (chráněné 1. třídy);  
2)  plánovaná výstavba nové letové dráhy RWY 06R/24L; 
3)  bilance zpracovatele pro koncept UP, ze kterých vyplývá výrazný přesah nabídky ploch pro novou 

zástavbu vzhledem k předpokládanému počtu obyvatel města; 
4)  zachování retenční schopnosti městské a příměstské krajiny; 
5)  zamezení další urbanizace příměstské krajiny, která narušuje charakter tradičních sídelních struktur 

a celkový krajinný ráz. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Území je rozděleno na tři funkční celky, z nichž severní a jižní jsou určeny pro zemědělskou pěstební činnost, 
střední při ulici Sichrovského pro plochy rekreace s vodními plochami (využitelné např. pro golf). Zbývající plochy 
podél komunikací Do Horoměřic a Tuchoměřické jsou vymezeny pro plochy nelesní.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
RP rekreace    52,26 ha 
VO vodní    1,25 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je napojeno z hlediska širších vazeb místními komunikacemi na ul. Nebušickou, která propojuje Nebušice 
s okolními městskými částmi. Západně od předmětného území je vymezena trasa Pražského okruhu. Území 
je ovlivněno leteckým provozem Letiště Ruzyně. 

Komunikační systém řešeného území 

V území bude komunikační systém pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby dopravní obsluhy. 

Městská hromadná doprava 

V širší docházkové vzdálenosti bude zastávka autobusové dopravy. 

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 uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou podle potřeb území. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na západní straně se území dotýká plocha nelesní. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území řešená variantně. 
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4.1.3 VÝZNAMNÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ KRAJINNÁ 

 
Z/1   - Dolní Chabry – Ďáblice 
Z/2   - Březiněves – Čakovice 
Z/3   - Čakovice – Kbely 
Z/4   - Horní Počernice 
Z/5   - Dolní Počernice – Vinice 
Z/6   - Běchovice – Koloděje 
Z/7   - Jankov 
Z/8   - Kolovraty 
Z/9   - Křeslice 
Z/10 - Trojmezí 
Z/11 - Lipence 
Z/12 - Slivenec 
Z/13 - Dívčí hrady 
Z/14 - Západní Město 
Z/15 - Sobín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/1 DOLNÍ CHABRY – ĎÁBLICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 8, Praha-Dolní Chabry, Praha-Březiněves, k. ú. Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves 

Lokalita je zhruba vymezena komunikacemi Ústeckou na západě a v katastru obce Březiněves budoucím 
Pražským 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 272,93 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Navazující nezastavěná území na katastru těchto obcí tvoří v současnosti neurbanizovaný prostor zemědělského 
charakteru, který se, vzhledem k útlumu zemědělské činnosti, stává předmětem zájmu, kam by mohla expandovat 
nová zástavba. Hlavním cílem je proto využít těchto ploch pro zmírnění stávajícího značného deficitu lesní 
i nelesní zeleně v této části města a zmírnit negativní vliv suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Plán potvrzuje systém zeleně založený v dosavadní koncepci města a doplňuje jej do ucelené podoby o nové 
rozvojové plochy lesní a nelesní jako součást zeleného pásu města.  Očekává se výrazné zkvalitnění rekreačního 
zázemí pro obyvatele.   

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    128,01 ha 
ZN nelesní    138,77 ha 
PZ zemědělské a nelesní 1,27 ha 
RP rekreace    1,69 ha 
VO vodní    0,24 ha 
DK dopravní - komunikace    2,94 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je napojeno z hlediska širších vazeb na místní komunikace v Dolních Chabrech a Ďáblicích.  

Komunikační systém řešeného území 

V území bude komunikační systém pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby dopravní obsluhy. 

Městská hromadná doprava 

V širší docházkové vzdálenosti budou zastávky autobusové dopravy. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny pouze v nezbytném rozsahu. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Plochy lesní a nelesní budou doplněny o nové a začleněny do uvažovaného zeleného pásu. 

Celoměstský systém bude rozšířen.  

ÚSES 

V území je navržen regionální biokoridor včetně dvou vložených lokálních biocenter. Na něj se napojí také 
navržený lokální biokoridor směřující k Dolním Chabrům do Draháňského údolí. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/2 BŘEZINĚVES – ČAKOVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Čakovice, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, k. ú. Březiněves, Čakovice, Třeboradice, Ďáblice 

Lokalita se nachází se mimo kompaktní město při severní hranici hl. m. Prahy na přelomu městských částí 
Čakovice, Ďáblice a Třeboradice, v převážně volné příměstské krajině. Lokalita je zhruba vymezena okrajem 
zástavby Březiněvsi, severozápadním okrajem zástavby Třeboradic, severním okrajem Čakovic a Ďáblic. 
Jejím středem prochází Pražský okruh. 

Plocha celého území je přibližně 414,46 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je zmírnit stávající značný deficit lesní i nelesní zeleně v této části města, odclonit zastavěná území 
od negativních vlivů Pražského okruhu a celkově zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského 
regionu.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Plán navrhuje plochy zeleně lesní a nelesní podíl zeleně a spojuje je do uceleného systému. V doprovodu 
Pražského okruhu navrhuje masívní zalesnění. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    205,51 ha 
ZN nelesní    179,52 ha 
PZ zemědělské a nelesní    0,73 ha 
DP dopravní infrastruktura    2,45 ha 
TI technická infrastruktura    3,44 ha 
VO vodní    1,46 ha 
DK dopravní - komunikace    21,35 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je napojeno z hlediska širších vazeb na místní komunikace v Březiněvsi, Čakovicích a Třeboradicích. 
V území je vymezena trasa Pražského okruhu. Napojení území na Pražský okruh je vymezeno v mimoúrovňové 
křižovatce u Třeboradic.  

Komunikační systém řešeného území 

V území bude komunikační systém pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby dopravní obsluhy. 

Městská hromadná doprava 

V širší docházkové vzdálenosti budou zastávky autobusové dopravy. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny pouze v nezbytném rozsahu. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Dominantní podíl budou mít plochy lesní a nelesní, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické stability 
v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované plochy budou i součástí zeleného pásu kolem Prahy. 

ÚSES 

V území je po východním okraji budoucí zástavby Březíněvsi navrženo lokální biocentrum a lokální biokoridor 
s pokračováním po Třeboradickém potoce. Na jeho pravostranném přítoku je navržen interakční prvek, interakční 
prvek tvořený malým lesíkem u Třeboradic je plně funkční. Východně od Třeboradic je navržen úsek lokálního 
biokoridoru na hranici Prahy a krátký interakční prvek na Třeboradickém potoce. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/3 ČAKOVICE – KBELY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 18, Praha 19, Praha-Čakovice; k. ú. Letňany, Čakovice, Miškovice, Kbely  

Lokalita je zhruba vymezena okrajem zastavěného území části Miškovice, na severní a východní straně hranicí 
hl. m. Prahy. Dále je lokalita vymezena východním okrajem Letňan, jižním okrajem Čakovic a severním okrajem 
Kbel a Vinoře. 

Plocha celého území je přibližně 412,32 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem navrhovaného řešení je umožnit vznik zeleného pásu kolem Prahy, současně vytvořit překážku 
nežádoucímu postupnému srůstání obcí navzájem a umožnit tím zachování jejich svébytného charakteru 
venkovských sídel. Snížit negativní vliv nadřazeného komunikačního systému, stabilizovat vodní režim v krajině.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Plán potvrzuje dosavadní koncepci zeleně v lokalitě tvořenou zeleným klínem směřujícím z volné krajiny 
do města, doplňuje ji o nové rozvojové plochy zeleně a o jejich významná tangenciální propojení. Navrhuje 
přeměnu orné půdy na trvalé travní a lesní porosty. Ozeleněním se posílí celoměstský systém zeleně a ÚSES, 
eliminuje se vliv Pražského okruhu, očekává se zkvalitnění rekreačního zázemí pro obyvatele.   

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    252,16 ha 
ZN nelesní    109,92 ha 
PZ zemědělské a pěstební    2,91 ha 
RP rekreace    29,63 ha 
DP dopravní infrastruktura    7,51 ha 
VO vodní    0,89 ha 
DK dopravní - komunikace    9,31 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území je napojeno z hlediska širších vazeb na místní komunikace u Čakovic, Kbel a Vinoře. V území je vymezena 
nová komunikace propojující oblast Letňan se severovýchodní částí Pražského okruhu a nové komunikační 
propojení Letňan a Kbel. Stávající železniční trať Praha – Neratovice je potvrzena v současné trase. V území 
je vymezen koridor vysokorychlostní železniční trati (VRT), která je zčásti v tunelu. V území je vymezena územní 
rezerva pro kolejové spojení Praha – Brandýs nad Labem. 

Komunikační systém řešeného území 

Stávající komunikační systém bude doplněn o novou komunikaci propojující oblast Letňan se severovýchodní 
částí Pražského okruhu a komunikaci propojující Leťňany a Kbely. 

Městská hromadná doprava 

V širší docházkové vzdálenosti budou zastávky autobusové dopravy a území je dostupné ze železniční stanice 
Čakovice, případně železniční zastávky u Kbel.  

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou řešeny pouze v nezbytném rozsahu. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Dominantní podíl budou mít plochy lesní a nelesní, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické stability 
v této lokalitě.  Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. Je předpoklad, že nově 
navrhované plochy budou součástí zeleného pásu kolem Prahy. 

ÚSES 

Základem ÚSES je regionální biokoridor s rozsáhlým regionálním biocentrem (vloženými lokálními biocentry) 
navržený na východním okraji Čakovic. Na něj se napojuje navržený lokální biokoridor směřující k Ctěnickému háji 
a několik interakčních prvků v oblasti jihovýchodně od Miškovic. Další interakční prvek je vymezen východně od 
Třeboradic. Jediným plně funkčním prvkem je lokální biocentrum Hájíček v Miškovicích. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Pro vymezené území plán ukládá jako podmínku pro rozhodování pořízení územní studie. Viz výkres V1 - Výkres 
základního členění. 

ETAPIZACE  

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/4 HORNÍ POČERNICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 19, Praha 20, k. ú. Satalice, Horní Počernice 

Území se nachází ve východní části Prahy, severně rychlostní komunikace R10. 

Plocha celého území je přibližně 96,49 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  
Posílení přírodních ploch v území a zkvalitnění přírodního prostředí ve vnějším pásmu.  

Urbanistická koncepce 
V lokalitě dojde k vytvoření soustavy lesních porostů, které budou rozděleny plochami nelesními. Lesní porosty 
vytvoří přechodovou zónu do zemědělské krajiny za hranicí Prahy a umožní realizaci uvažovaného zeleného pásu 
v této lokalitě. Zároveň dojde k posílení celoměstského systému zeleně a zamezí se nežádoucímu rozvoji 
zástavby podél nadřazené komunikace.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    66,96 ha 
ZN nelesní    28,08 ha 
DK dopravní - komunikace    1,45 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 
Území je napojeno z hlediska širších vazeb na místní komunikace Horních Počernic. Na nadřazený komunikační 
systém bude území napojeno mimoúrovňovými křižovatkami na rychlostní silnici R10. 

Komunikační systém řešeného území 
V území bude komunikační systém pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby dopravní obsluhy. 

Městská hromadná doprava 
V širší docházkové vzdálenosti budou zastávky autobusové dopravy. 

Doprava v klidu 
Nároky na dopravu v klidu budou řešeny pouze v nezbytném rozsahu. 

Cyklistická a pěší doprava 
V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 
Dojde k rozšíření ploch lesních a nelesních. Nové plochy se stanou součástí celoměstského systému zeleně 
a zeleného pásu kolem Prahy. 

ÚSES 
V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 
V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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Z/5 DOLNÍ POČERNICE – VINICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 14, k. ú. Dolní Počernice 

Území je vymezeno 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 35,21 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je posílit přírodní plochy v území a zkvalitnit přírodní prostředí ve vnějším pásmu.  

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. Volné plochy 
ve vlastnictví města západně areálu výzkumných ústavů jsou navrhovány k zalesnění.  

V případě realizace mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu bude toto území využito jako rozvojové 
(viz VU/15 Dolní Počernice - Běchovice). 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    21,53 ha 
ZN nelesní    13,68 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

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 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 mít další komunikace v území pouze lokální význam 
odpovídající nárokům na dopravní obsluhu funkcí v území. Ve variantě s novou křižovatkou na Pražském okruhu 
u Běchovic je vymezena nová komunikace propojující předmětnou křižovatku s ulicí Mladých Běchovic. 

Městská hromadná doprava 

Veřejná doprava bude v širším spádovém území zastoupena autobusovou MHD. V dosažitelné vzdálenosti 
je železniční stanice Běchovice. 

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 uplatněním cyklistické a pěší dopravy.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Dominantní podíl budou mít plochy lesní, které zásadním způsobem posílí stupeň ekologické stability této lokality. 
Součástí návrhu bude i vymezení celoměstského systému zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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Z/6 BĚCHOVICE - KOLODĚJE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, Praha-Koloděje, Praha 21, k. ú. Běchovice, Dubeč, Koloděje, Újezd nad Lesy 

Území se nachází ve východní části Prahy za hranicí kompaktního města mezi Běchovicemi, Újezdem nad Lesy 
a Koloději, převážně ve volné příměstské krajině zemědělského charakteru, přerušené vodním tokem Rokytky 
a Říčanského potoka s břehovými porosty. 

Plocha celého území je přibližně 267,60 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Ochrana obytné zástavby Běchovic, Újezdu nad Lesy a Koloděj před negativními vlivy komunikace I/12.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Uchování stávajícího charakteru drobných izolovaných sídel,  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    109,79 ha 
ZN nelesní    137,97 ha 
PZ zemědělské a nelesní    2,15 ha 
RP rekreace    3,31 ha 
VO vodní    4,48 ha 
DK dopravní - komunikace    9,91 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací území bude přeložka silnice I/12 s mimoúrovňovými křižovatkami 
a na západním okraji území probíhající trasa Pražského okruhu. 

Komunikační systém řešeného území  

Základní komunikační skelet území tvoří Pražský okruh, přeložka silnice I/12 a ul. Českobrodská. 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). 

Železniční doprava 

Na severním okraji území se do výhledu počítá se železniční tratí Praha-Kolín se železniční stanicí 
Praha-Běchovice. 

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 uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

V území není navrhována žádná síť technické infrastruktury. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Vhodnými dosadbami dojde k posílení ekologické stability v území a k eliminaci negativních jevů vyvolaných 
komunikací I/12. Nově vzniklé plochy zeleně by se měly stát součástí celoměstského systému zeleně a zeleného 
pásu kolem Prahy.  

ÚSES 

Do území zasahuje větší počet prvků 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. V rámci řešení je umístěn regionální biokoridor 
(včetně vložených biocenter) a navazující interakční prvek. S výjimkou biocentra a biokoridoru v údolí Rokytky, 
kde postačí místní doplnění porostů a úprava hospodaření, bude nutné zbytek systému založit. K založení 
je i interakční prvek západně od nivy Říčanky. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Není požadováno zpracování územní studie. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 
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Z/7 JANKOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 15, MČ Praha 22, k. ú. Dubeč, Hájek a Uhříněves 

Lokalita zahrnuje rozvojové území západně od Hájku až k Podleskému rybníku a Dubči. Ze severu je lokalita 
ohraničena ulicí Ke kolodějskému zámku. 

Plocha celého území je přibližně 299,25 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Propojení fragmentovaných ploch vegetace v zemědělsky využívané krajině ve vnějším pásmu. Doplnění systému 
lesních ploch a v menší míře ploch nelesních, které se stanou součástí uvažovaného zeleného pásu. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Plochy lesní budou v severojižním směru propojovat přírodní památku Lítožnice s přírodní památkou Obora 
v Uhříněvsi, ve směru východ-západ oboru zámku v Kolodějích s lesními plochami u Dubče. Lesní plochy budou 
sloužit jako protihluková bariéra Pražského okruhu a podpoří rozvoj rekreačních aktivit v lokalitě. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    243,26 ha 
ZN nelesní    41,64 ha 
RP rekreace    14,35 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnější komunikací v území bude Pražský okruh, který na okraji hlavního města propojí systém dálnic, 
rychlostních silnic, ostatních vybraných silnic a místních komunikací. Jižní okraj předmětného území vymezuje 
komunikační propojení ul. Přátelství – Pražský okruh.  

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území bude pouze v omezeném rozsahu vyhovovat potřebám dopravní obsluhy, pěší 
a cyklistické dopravy. 

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 využití území minimální.  

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území. Přes území Dubče 
a Uhříněvsi je navržena trasa prodloužení kanalizačního sběrače G. 

 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Půjde především o plochy lesní a doplňkově o plochy nelesní.  

ÚSES 

V severní části území je navržen regionální biokoridor. Propojení nivy Říčanky s Kolodějskou oborou pak mají 
zajišťovat další dva navržené prvky – lokální biokoridor (s lokálním biocentrem) přecházející biomostem přes 
Pražský okruh a jižněji interakční prvek. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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Z/8 KOLOVRATY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Kolovraty, k. ú. Kolovraty, Lipany 

Území je zhruba vymezeno hranicemi Prahy a hranicemi současné zástavby Kolovrat, Lipan a Benic. 

Plocha celého území je přibližně 131,11 ha. 

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 podpora 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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    127,31 ha 
ZN nelesní    0,53 ha 
DP dopravní infrastruktura    2,28 ha 
DK dopravní - komunikace    0,99 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnější komunikací v území bude Pražský okruh, který na okraji hlavního města propojí systém dálnic, 
rychlostních silnic, ostatních vybraných silnic a místních komunikací.  

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území tvoří propojení Kolovraty – Lipany, další komunikace budou pouze v omezeném 
rozsahu vyhovovat potřebám obsluhy území, pěší a cyklistické dopravy. 

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 využití území minimální.  

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Formou zalesnění bude posílena ekologická stabilita území. Plochy lesní budou začleněny do celoměstského 
systému zeleně. 

ÚSES 

V území vede stávající interakční prvek, který bude integrován do navržených ploch lesních. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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Z/9 KŘESLICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Křeslice, Praha-Újezd, k. ú. Křeslice, Újezd 

Území je zhruba vymezeno ze západu a severu Milíčovským lesem a rybníky, z východu ulicí Štychovou a z jihu 
ulicí Ke Štítu. 

Plocha celého území je přibližně 29,14 ha. 

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 podpora 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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    29,14 ha 

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 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Formou zalesnění bude posílena ekologická stabilita území. Lesní porosty budou součástí celoměstského 
systému zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 
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Z/10 TROJMEZÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 10, Praha 11 a Praha 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 Doupovskou, z jihu ulicí Mírového hnutí a ze západu pěším koridorem navazujícím na ulici 
U Záběhlického zámku. 

Plocha celého území je přibližně 96,26 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Území je celkově chápáno jako 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 přilehlých 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 určena 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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    66,04 ha 
RP rekreace    26,13 ha 
TI technická infrastruktura    1,36 ha 
VO vodní    2,73 ha 

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 po obvodu oblasti 
Trojmezí nebo ze zastávek v navazujícím území Jižního Města na jihu, Zahradního Města na severu, Spořilova 
a Chodovce na západě. Doprava v klidu 

Doprava v klidu pro návštěvníky území bude řešena ve vazbě na stávající komunikace po obvodu území.  

 

Cyklistická a pěší doprava 

V území bude výrazně preferován rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Celoměstsky významné cyklotrasy 
v základním směru Záběhlice - Jižní Město údolím Botiče doplní lokální systém cyklostezek a komunikací pro pěší 
včetně cyklostezky údolím Košíkovského potoka v kontaktu s retenčními nádržemi a vazbami do zástavby Jižního 
Města. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území jsou vymezeny plochy nelesní, které jsou součástí celoměstského systému zeleně.  

ÚSES 

Po severním okraji území vede funkční lokální biokoridor vázaný na potok Botič. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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Z/11 LIPENCE 

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 20,59 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Jde o zemědělskou krajinu s převahou lučních porostů. Cílem řešení je doplnit území o plochy lesní s ohledem 
na polohu v záplavovém území. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Poloha v jihozápadním cípu Prahy v údolní nivě Berounky bude doplněna o lesní plochy ve formě lužního lesa, 
které se stanou součástí celoměstského systému zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    19,97 ha 
VO vodní    0,61 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území bude s komunikačním systémem města propojeno komunikací napojenou na ul. J. Houdka v Lipencích. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikace budou zastoupeny v minimálním rozsahu pro obsluhu území.  

Městská hromadná doprava 

Přímá obsluha území veřejnou dopravou není zajištěna, v širších vazbách bude území dostupné z autobusové 
zastávky MHD v Lipencích. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou minimální. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území budou vytvořeny vhodné podmínky k rozvoji cyklistické dopravy ve vazbě na cyklistické trasy v údolí 
Berounky. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Navrhovaný les by se svým druhovým složením měl blížit k jilmové doubravě a v celém rozsahu bude součástí 
celoměstského systému zeleně. 

ÚSES 

Území je vymezeno pro založení nového regionálního biocentra v rámci nadregionálního biokoridoru Berounky. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Koncepce rozvoje a přestavby města  

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept 80 

Z/12 SLIVENEC 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Slivenec, Holyně 

Lokalita je vymezena z jihozápadu polní cestou spojující rozvodnu Řeporyje se sadovou plochou při Pražském 
okruhu. Hranice dále prochází podél rozvodny Řeporyje a na sever opět po účelové komunikaci až k Pražskému 
okruhu. Dále po hranici katastrálních území Holyně – Řeporyje. Severní hranice území je určena východozápadní 
polní cestou směrem k Holyni. Z východu je území vymezeno stávající komunikací Slivenec – Ořech a Pražským 
okruhem. 

Plocha celého území je přibližně 117,99 ha. 

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 severojižního propojení hodnotných přírodních ploch Prokopsko-dalejského 
údolí a Radotínského údolí. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh řeší doplnění stávajícího území o plochy lesní a nelesní. Vegetace bude doplňovat pěší turistickou trasu 
a oddělovat Pražský okruh. Plochy jsou v území rozmístěny tak, aby byl zachován pohled do Radotínského údolí. 
Naopak stávající rozvodna bude pohledově odcloněna. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    70,93 ha 
ZN nelesní    43,90 ha 
TI technická infrastruktura    0,61 ha 
DK dopravní - komunikace    2,55 ha 

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 hlavního města, propojuje jednotlivé dálnice, rychlostní 
silnice, ostatní vybrané silnice a místní komunikace směřující k hranicím Prahy. Ulice 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 lokálního významu. 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 PID. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu budou v území minimální. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s rozvojem cyklistických tras navazujících na cyklotrasy v širším spádovém území a ve vazbě 
na tramvajovou smyčku Holyně. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Založená soustava lesů, luk a přírodní krajinné zeleně posílí ekologickou stabilitu území. Celoměstský systém 
zeleně bude rozšířen. 

ÚSES 

V severní části území je navržen interakční prvek. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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Z/13 DÍVČÍ HRADY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Radlice 

Lokalita je vymezena ve východní části náhorní plošiny Dívčích hradů. 

Plocha celého území je přibližně 62,01 ha. 

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 navržena lanovka od stanice metra Radlická. Rozvojová plocha 
zeleně naváže na uvažovanou výstavbu vysokoškolského areálu a vytvoří přechodový článek k plochám nelesním 
na přírodní památku Ctirad. Do významné rozvojové plochy zeleně jsou zahrnuty i plochy rekreace navržené 
podél jižního a východního okraje vysokoškolského areálu.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,02 ha 
ZP parkové    40,24 ha 
RP rekreace    18,28 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,46 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Širší dopravní vazby zajistí v daném území lanovka navržená od stanice metra Radlická, která zkvalitní obsluhu 
území veřejnou dopravou. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém území budou tvořit převážně komunikace pro pěší a cyklisty a bude napojen na 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 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 také ve vazbě na horní stanici uvažované lanovky. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

 

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 ploch zeleně bude začleněna do celoměstského systému zeleně.  

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celou plošinu Dívčích hradů, včetně vymezeného rozvojového 
území, jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 
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Z/14 ZÁPADNÍ MĚSTO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 13, k. ú. Stodůlky, Třebonice, Řeporyje 

Lokalita zahrnuje plochy parkové a nelesní v Praze 13 jihozápadně od ulice Jeremiášova podél Dalejského potoka 
a v Řeporyjích ve vazbě na lokalitu Řepora. 

Plocha celého území je přibližně 38,11ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem je posílení vegetace ve vazbě na Dalejský potok a vytvoření podmínek pro rekreaci obyvatel ve stávající 
zemědělsky využívané lokalitě. Rozvoj je významný především s ohledem na uvažovanou výstavbu Západního 
Města. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby mezi stávajícími enklávami s vegetací a rozšiřuje 
možnosti jejich vzájemného propojení. Hlavní přirozenou osou tohoto rozvojového území je Dalejský potok. 
V jeho nejbližším okolí by vegetace měla mít přírodě blízký charakter odpovídající přirozeným břehovým 
porostům. Plochy při hranici uvažované zástavby budou mít parkový charakter. Střední osa umožní posílení 
funkce územního systému ekologické stability a celoměstského systému zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    22,75 ha 
ZP parkové    10,55 ha 
VO vodní    4,29 ha 
DK dopravní - komunikace    0,52 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Území bude napojeno na místní komunikace Západního Města.  

Komunikační systém řešeného území 

V území bude komunikační systém zastoupen v nezbytném rozsahu komunikacemi pro potřeby dopravní obsluhy, 
pro pěší a cyklisty. 

Městská hromadná doprava 

Území bude v širší docházkové vzdálenosti zastávek autobusové dopravy. 

Doprava v klidu 

Nároky na dopravu v klidu v území budou minimální a budou řešeny v rámci okolní zástavby. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se počítá s uplatněním cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Základní kostru území budou vytvářet plochy nelesní a parkové. 

ÚSES 

Převážnou část území vyplňuje zatím nefunkční regionální biokoridor včetně vloženého lokálního biocentra, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé Západní Město, včetně uvedené významné rozvojové plochy 
zeleně, jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ETAPIZACE  

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 
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Z/15 SOBÍN 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Zličín, k. ú. Sobín, Třebonice, Zličín. 

Lokalita je vymezena z východu trasou Pražského okruhu, z jihu a západu hranicí hlavního města Prahy. Severní 
hranice je volně vedena zemědělským územím jižně od Sobína. 

Plocha celého území je přibližně 60,78 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem návrhu je zalesnění stávajících zemědělsky využívaných ploch. Očekává se zkvalitnění 
rekreačního zázemí pro obyvatele Sobína a Zličína a dále podpora ploch zeleného pásu kolem Prahy. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh řeší doplnění vegetace ve východozápadním směru. Plochy jsou navrženy jako soustava ploch lesních (ZL) 
částečně přerušených plochami nelesními (ZN). Rozvoj lokality umožňuje propojení Sobína s nově navrhovanými 
plochami a rozšíření možnosti rekreace pro místní obyvatele. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    56,27 ha 
ZN nelesní    4,51 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahů je v území nejvýznamnější Pražský okruh, který propojuje systém dálnic, 
rychlostních silnic, vybraných ostatních silnic a místních komunikací na okraji Prahy. 

Komunikační systém řešeného území 

Komunikační systém bude tvořit Pražský 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 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 část území je v přijatelné vzdálenosti od 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 

Je třeba vybudovat technickou infrastrukturu v rozsahu potřebném pro dané využití území.  

 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Rozvojová oblast Sobín by měla být v celém rozsahu zalesněna. Skladba nových lesních porostů by se měla blížit 
původnímu rostlinnému společenstvu lipových doubrav. Je předpoklad, že toto území by mohlo být začleněno 
do zeleného pásu kolem města a celoměstského systému zeleně.  

ÚSES 

V části území je navržen nadregionální biokoridor včetně vloženého lokálního biocentra. Systém doplňuje 
navržený interakční prvek. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
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4.2 Významná přestavbová území včetně brownfields 

Přestavbová území jsou území vymezená ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území. Na těchto plochách je možná změna využití tam, kde původní funkce již ztratila význam 
nebo zanikla. Převážnou většinu přestavbových ploch tvoří tak zvané brownfields, bývalé průmyslové, drážní, 
vojenské nebo zemědělské plochy. Přestavba a transformace těchto ploch je v nové koncepci města prioritou 
a má přednost před novou zástavbou na nezastavěných plochách. 

T/1   - Masarykovo nádraží 
T/2   - Maniny 
T/3   - Bubny 
T/4   - Letňany – Avia 
T/5   - Letňany – Letov 
T/6   - Vysočany 
T/7   - Nádraží Žižkov  
T/8   - Nusle – sladovna 
T/9   - Bohdalec – Slatiny 
T/10 - Švehlova 
T/11 - Malešicko–hostivařská oblast 
T/12 - Nové Dvory 
T/13 - Braník – pivovar 
T/14 - Hodkovičky 
T/15 - Modřany – Nestlé 
T/16 - Modřany – cukrovar 
T/17 - Lipence 
T/18 - Nádraží Smíchov 
T/19 - Radlické údolí 
T/20 - Zličín 
T/21 – Strahov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/1 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 1, Praha 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 18,49 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem plánu 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. 

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 jde 
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. 

V rezervě po výhledovém zprovoznění průjezdného modelu pražské železniční sítě s novými železničními tunely 
a podzemními železničními zastávkami v historickém centru města se na Masarykově nádraží uvažuje o zrušení 
železniční dopravy (rezerva na parkovou plochu). 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,85 ha 
SM smíšené   10,7 ha 
DP dopravní infrastruktura    5,72 ha 
DK dopravní - komunikace    1,21 ha 

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. 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. 
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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 Náměstí Republiky. 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 cyklotrasám. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Transformaci území bude předcházet průzkum a sanace starých ekologických zátěží. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro plochy, které jsou v rozsahu stavební uzávěry Masarykova 
nádraží, jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

 

 

 

T/2 MANINY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 8, k. ú. Karlín, Libeň 

Lokalita je vymezena ulicemi Thámovou, Sokolovskou, Zenklovou, Koželužskou a Voctářovou, a břehy Vltavy, 
obsahuje Libeňské kosy. 

Plocha celého území je přibližně 113,74 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je doplit čtvrti Karlín a Libeň, založit celoměstsky významný prostor navazující na stanici metra 
Invalidovna, založit funkční regionální biocentrum a rozsáhlé srtovně-rekreační plochy a parkové plochy 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 je navrženo založení vnitřní ulice nezbytné pro obsluhu území. 
Od části Invalidovna je 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 založit ústřední veřejné 
prostranství - náměstí jako nejdůležitější centrální prostor celého území koncentrující společenské a celoměstsky 
významné funkce. Náměstí by mělo být zdůrazněno umístěním dominanty.  

V libeňské části Palmovka je umožněno doplnit vybavenost na úroveň významného centra s podílem 
celoměstských funkcí, kam spáduje severní i severovýchodní 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 v podobě 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 umístěna v rámci 
obytných a smíšených ploch. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    37,85 ha 
ZP parkové    5,27 ha 
RP rekreace    7,09 ha 
SP sportu   1,98 ha 
OB bydlení    10,64 ha 
SM smíšené   36,33 ha 
DP dopravní infrastruktura    1,41 ha 
TI technická infrastruktura    0,42 ha 
VO vodní    4,31 ha 
DK dopravní - komunikace    8,44 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

V širším spádovém území bude dopravně nejvýznamnější komunikací Městský okruh mezi Pelc-Tyrolkou 
a Balabenkou, z hlediska širších dopravních vazeb bude komunikační systém v Libni doplněn o nová komunikační 
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propojení Balabenka – Pobřežní v koridoru ul. Na Žertvách (ve směru do centra), pro opačný směr od centra bude 
zrealizováno nové propojení Švábky – Balabenka podél jižního okraje Libně v koridoru železničních tratí.  

Komunikační systém řešeného území 

Základ komunikačního systému území budou tvořit ul. Pobřežní, Libeňský most,, 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 se 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území.  

Územím bude veden navrhovaný tepelný napáječ TN Libeň – Holešovice. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Součástí území budou plochy parkové a nelesní, kterou budou zároveň součástí celoměstského systému zeleně. 

ÚSES 

Severní částí území prochází nadregionální biokoridor vázaný na Vltavu. Rozsáhlý navržený park v prostoru 
Manin bude základem vloženého regionálního biocentra na tomto biokoridoru. Součástí biocentra má být kromě 
parkových úprav přírodě blízkého typu i obnova vltavského ramene dosažená odtěžením části navážek. 
Do prostoru tzv. libeňských kos je navíc vloženo i lokální biocentrum. 

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 hlukovými studiemi. 

Odpady 

V území by měla být vymezena lokalita pro náhradu za sběrný dvůr Voctářova. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

 

T/3 BUBNY  

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 66,84 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem řešení je založit novou čtvrť na neužívaných plochách železnice, určenou pro rozvoj funkcí typických 
pro celoměstské centrum, která propojí dosud oddělené čtvrti – Letnou a Holešovice a rehabilitovat severní část 
území ve vazbě na nádraží Holešovice. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Lokalitu v podstatě tvoří dva celky. Severní s těžištěm při železniční stanici Holešovice a jižní s těžištěm při stanici 
metra Vltavská a s budoucí novou železniční zastávkou Bubny. 

Oproti stávajícímu územnímu plánu není podrobněji členěno využití území vzhledem k neujasněné koncepci 
majoritních vlastníků pozemků.  

Upřesněno je dopravní řešení vč. průběhu „Nové Bubenské“ ulice a vymezení centrální parkové plochy. 

Navržená koncepce výstavby v jižní části lokality umožní propojení stávajících, kompaktně zastavěných částí 
Letné a Holešovického meandru s nově založenou čtvrtí tvořenou centrálním parkem a zástavbou po jeho obvodě, 
tj. podél ulice Bubenské, Argentinské, a při stanici metra Vltavská. Umístění funkčně i prostorově významných 
objektů se předpokládá v oblasti dnešního nádraží Bubny, kde ve vymezené části nepřekročí výšková hladina 
zástavby 18 NP; převažující výšková hladina je do 8NP. Severní část lokality mezi ulicí Plynární a plochami při 
nádraží Holešovice je určeno k rehabilitaci formou nové výstavby, dostavbami a přestavbami, kde výšková hladina 
nové zástavby nepřekročí 8 NP. Významným prvkem v území bude vedle centrálního parku příčné pěší propojení 
spojující ulice Veletržní a Dělnická.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    0,41 ha 
RP rekreace    5,43 ha 
VV veřejné vybavení    2,19 ha 
SM smíšené   41,37 ha 
DP dopravní infrastruktura    4,21 ha 
TI technická infrastruktura    3,31 ha 
DK dopravní - komunikace    9,92 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Základní komunikační skelet území, který plní v území sběrnou funkci, bude prostřednictvím mostu Barikádníků 
a nového mostu mezi Trojou a ulicí Partyzánskou napojen na severní část Městského okruhu na levém vltavském 
břehu u Pelc-Tyrolky, na jihu ve vztahu k historickému centru bude dopravně 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 trati, které jsou významné rovněž z hlediska vazeb 
do regionu. 
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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 
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 také 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, ve kterých bude zohledněna výhodná obsluha území systémy 
veřejné dopravy. 

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. Zásadním prvkem je nové pěší propojení 
vedené napříč územím a spojující ulice Veletržní a Dělnickou.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území.  

V území je nutné vybudovat stokovou síť a napojit ji na celoměstský systém odvodnění a provést přeložku 
sběrače B. Pro plánovaný objekt umístěný mezi tratí a Vltavou je nezbytné vybudovat protipovodňové opatření 
zajišťované individuálně. V opačném případě nebude možné objekt realizovat. 

Územím povede navrhovaný tepelný napáječ TN Libeň – Holešovice. 

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. Ve variantě plánu je navrženo její vyjmutí 
z ÚSES. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší 

Doprava vyvolaná transformací území by měla být minimalizována vzhledem k velmi dobré dostupnosti 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 a podobně.  

Odpady 

Transformace území je podmíněna odstraněním starých ekologických zátěží. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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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 72,27 ha. 

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.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,52 ha 
ZP parkové    3,84 ha 
SM smíšené   39,56 ha 
PR produkce    24,21 ha 
DK dopravní - komunikace    1,14 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací v širším spádovém území je na západě ul. Cínovecká, na kterou 
v mimoúrovňové křižovatce s Pražským 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. 

Dopravní infrastruktura 

Základ komunikačního systému území budou na obvodě území tvořit ul. Cukrovarská a Kostelecká, na západě 
ul. Tupolevova, na jihu ul. Veselská. V území se počítá s novou severojižní komunikací propojující 
ul. Cukrovarskou a Veselskou. 

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 řešeny v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území se předpokládá uplatnění cyklistické a pěší dopravy, která bude podpořena vhodným uspořádáním 
komunikační sítě. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území je vymezena plocha parková, která přechází do ploch nelesních. Celoměstský systém zeleně územím 
neprochází. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Odpady 

V území by měla být vymezena plocha pro sběrný dvůr. 

Před zahájením regenerace průmyslového areálu je nutné provést sanaci kontaminovaných lokalit. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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T/5 LETŇANY – LETOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 18, k. ú. Letňany 

Poloha v severovýchodním segmentu Prahy, na jihovýchodním okraji městské části Letňany. Lokalita je vymezena 
ulicemi Tupolevovou, Beranových, hranicí bývalého průmyslového areálu Letova a severním okrajem sportovního 
letiště Letňany. Obsahuje plochu prozatímního Pražského výstavního areálu. 

Plocha celého území je přibližně 22,34 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je přestavba území v polyfunkční městskou čtvrť s podílem služeb a pracovních příležitostí 
nevýrobního charakteru. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

V plochách kolem stanice metra a v přestavbovém území v místě dnešního výstaviště a různých provizorních 
objektů se v rámci smíšených ploch počítá s výstavbou hotelových kapacit, služeb, obchodu a administrativy. 
Využití umožňuje i bytovou výstavbu.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZP parkové    0,97 ha 
SM smíšené   20,78 ha 
PR produkce    0,19 ha 
DK dopravní - komunikace    0,39 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnějšími komunikacemi v širším spádovém území budou ul. Kbelská 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 budou 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 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě 
a dimenzovanou dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Celoměstský systém zeleně územím neprochází. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 

Umístění citlivých funkcí je zde podmíněno zpracováním podrobných hlukových studií s návrhem protihlukových opatření. 

Rozvoj v území je podmíněn sanací starých ekologických zátěží. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 
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T/6 VYSOČANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, k. ú. Vysočany, Hloubětín, Libeň 

Území vymezeno 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 314,59 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem řešení je transformace bývalého průmyslového území (brownfields) na atraktivní plnohodnotnou komplexně 
vybavenou městskou čtvrť s polyfunkční smíšenou zástavbou 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 

Rozsáhlé přestavbové území v kompaktním městě s dobrou dopravní dostupností (metro, tramvaj) a přírodním 
potenciálem Rokytky. Navržená koncepce vycházející z tradiční městské struktury, respektuje prostorovou hierarchii 
území, navrhuje nové významné městské prostory a doplňuje zejména chybějící příčné komunikační vazby ve směru 
sever – jih. Řešené území je členěno do menších vzájemně provázaných lokalit se specifickou náplní a prostorovou 
kompozicí. 

Páteří území je údolí Rokytky s navrhovaným přírodně-rekreačním parkem, jehož součástí je i těleso bývalé železniční 
vlečky, které bude využito pro vybudování pěší, bruslařské a cyklistické stezky. Na tyto přírodní plochy zeleně navazují 
rekreační a sportovní aktivity a plochy pro školství a bydlení s méně kapacitní volnou zástavbou. Směrem k hlavním 
komunikacím se kapacita zástavby zvyšuje.  

Podél Kolbenovy ulice, která je kompoziční osou území s ambicemi hlavní městské třídy, jsou navrhovány smíšené 
plochy kompaktní struktury umožňující polyfunkční využití s umístěním významných městských aktivit. Lokalita severně 
stanice metra Kolbenova je určena pro umístění celoměstsky významné funkce kulturního nebo sportovního 
charakteru. 

Na přestavbových plochách bývalých továren budou zachovány hodnotné prvky a fragmenty původní průmyslové 
zástavby jako „paměť místa“ spoluvytvářející specifický charakter jednotlivých prostorů. Významné městské prostory 
budou doplněny prostorovými akcenty, parkovými plochami a veřejnými prostranstvími strukturujícími prostorovou 
kostru území. Plán vymezuje 2 hlavní vnitřní zelené osy ve směru východ – západ, jejichž umístění respektuje strukturu 
a vnitroareálovou zeleň původních průmyslových areálů. Zvýrazněny jsou také některá významná veřejná prostranství 
a pěší propojení. 

V území jižně Poděbradské ulice plán podporuje transformaci výrobních areálů (Tesla, železniční plochy při ulici 
U Elektry). Podmínkou začlenění těchto území do městské struktury je jejich prostupnost a vazby do okolního území, 
což je v plánu znázorněno schematicky formou urbanisticky významného komunikačního propojení a plovoucích 
parkových ploch.  

Území mezi Rokytkou, Hořejším rybníkem a Kbelskou doporučujeme ponechat v plochách zeleně a zástavbu 
nerozšiřovat. 

Západně od Freyovy ulice je situováno celoměstsky významné víceúčelové centrum Zelený ostrov, jehož součástí je již 
realizovaná O2 Arena. Ta bude doplněna v západní části obchodně-zábavním centrem Galerie Harfa s dvojicí 
administrativních budov a ve východní části komplexem hotelu a kanceláří. V severní části je navrhován rozsáhlý park 
a veřejné prostranství navazující na stanici metra Českomoravská. Podél ul. Ocelářské se rozvíjí bytová zástavba 
ve vazbě na plochy zeleně při Rokytce (Na Břehu). Příležitostí pro transformaci je nástupní prostor stanice metra 
se stávajícím parkovištěm autobusů a průmyslové plochy jižně Ocelářské ulice (Auto Kelly). 

Severně železniční trati Praha – Lysá nad Labem je navrhována transformace bývalých pekáren Odkolek 
na polyfunkční soubor a méně kapacitní obytná výstavba nahrazující řadové garáže na svazích Pod Krocínkou. 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,39 ha 
ZN nelesní    44,50 ha 
PZ zemědělské a nelesní    0,10 ha 
ZP parkové    3,00 ha 
RP rekreace    4,76 ha 
SP sportu   4,66 ha 
OB bydlení    50,69 ha 
VV veřejné vybavení    5,22 ha 
SM smíšené   161,62 ha 
DP dopravní infrastruktura    12,01 ha 
TI technická infrastruktura    1,42 ha 
VO vodní    10,43 ha 
DK dopravní - komunikace    15,79 ha 

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, kde 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 

Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území. 
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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. Plochy zeleně budou součástí celoměstského 
systému zeleně.  

ÚSES 

V území je stabilizován lokální biokoridor vázaný na Rokytku a na něm dvě lokální biocentra. Biocentrum 
ve Vysočanech je nutné založit a biocentrum na Hořejším rybníce doplnit výsadbami. Při severním okraji území 
je navržen lokální biokoridor, který využívá místní parkovou úpravu. 

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 umísťovat citlivé funkce. Z hlediska funkčního využití je třeba rovněž 
respektovat ochranné hlukové pásmo letiště Kbely. 

Odpady 

Transformace území je podmíněna sanací kontaminovaných lokalit a starých ekologických zátěží. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/7  NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 3, k. ú. Žižkov  

Území je zhruba vymezeno ze severu ulicí Malešickou, z východu a jihu ulicí U nákladového nádraží, ze západu ulicí 
Jana Želivského. 

Plocha celého území je přibližně 50,16 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ 

Dosavadní charakter a způsob využití převážné většiny území je nevyhovující a vzhledem ke své citlivé poloze nadále 
neúnosný. Cílem návrhu řešení je odstranit existující bariéry v propustnosti lokality, její zapojení do existující urbánní 
struktury a doplnění území o velkoměstskou zástavbu s ambicemi nového centra nadmístního významu. Navrženo 
je vytvořit plnohodnotné smíšené městské čtvrti včetně bydlení, potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Přestavbové území leží uvnitř poměrně kompaktní žižkovské zástavby. Navržená koncepce zástavby navazuje 
na tradiční urbanizační a kompoziční osu v území - ulici Jana Želivského. Principiálně je území rozčleněno dvěma 
řídicími 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. Je vymezena plocha pro základní školskou vybavenost, další potřebné veřejné vybavení 
bude agregováno v rámci obytných nebo smíšených ploch a bude upřesněno v rámci požadované územní studie podle 
konkrétního návrhu. Výška objektů je strukturována podle hierarchie území, předpokládá se umístění dominant.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZP parkové    3,08 ha 
OB bydlení    10,25 ha 
VV veřejné vybavení    1,78 ha 
SM smíšené   27,42 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,35 ha 
DK dopravní - komunikace    7,27 ha 

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 v ulici Jana Želivského by tramvajová trať měla v budoucnu být součástí východní 
tramvajové tangenty z Jižního Města do Kobylis a Bohnic přes Vršovice, Žižkov a Libeň s tunelovým úsekem mezi 
Žižkovem a Vršovicemi. V úseku Žižkov – Eden je tato tramvajová tangenta vymezena variantně (v přímější tunelové 
trase a ve variantě přes Vinohradskou nemocnici). 

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. Ve variantě je vymezena územní rezerva pro trasu 
metra D. 
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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 vhodně řešených 
veřejných prostorů. Místní cyklotrasy budou navazovat na celoměstský systém cyklotras v širším spádovém území. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

Do území je situována navrhovaná stavba kabelového tunelu Strašnice. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Součástí území bude plocha parková. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Organizaci obslužní dopravy a ochranné zeleně je nutné navrhnout tak, aby nedocházelo k překračování limitů 
pro kvalitu ovzduší a hladinu hluku v území s navrhovanou obytnou zástavbou. 

Umístění citlivých funkcí je zde podmíněno zpracováním podrobných hlukových studií s návrhem protihlukových 
opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

T/8 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 4,93 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je postupná přestavba a dostavba území se zachováním památkově chráněných objektů a nová 
zástavba, která by tvořila přechod mezi Prahou 4 a Prahou 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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
SM smíšené   4,37 ha 
VO vodní    0,56 ha 

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 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 podél Botiče. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Celoměstský systém zeleně územím neprochází. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. Lokální biokoridor na Botiči nebude řešením dotčen. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 

Umístění citlivých funkcí je podmíněno zpracováním podrobných hlukových studií s návrhem protihlukových opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/9 BOHDALEC – SLATINY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 4, Praha 10, k. ú. Vršovice, Strašnice, Záběhlice, Michle 

Území je zhruba vymezeno ze severu opouštěnou větví železniční trati, z jihovýchodu komunikací Jižní spojky 
a ze západu ulicemi Bohdaleckou a Chodovskou. 

Plocha celého území je přibližně 190,74 ha. 

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 odstranit existující bariéry 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 vytvořit 
plnohodnotné smíšené městské čtvrti včetně bydlení, potřebné vybavenosti, pracovních příležitostí a poměrně 
rozsáhlých ploch zeleně.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Transformační území je jasně vymezenou enklávou v pásmu vnějšího kompaktního města. 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 se předpokládá v náhorní oblasti místního centra. Z funkčního hlediska jsou zde většinou 
navrhovány smíšené plochy umožňující poměrně pestré využití, včetně bydlení. Navržena je plocha pro základní 
veřejné vybavení, další potřebné vybavení bude agregováno podle potřeby v rámci plochy smíšených nebo pro bydlení. 
Kompozice Slatin vychází z potvrzení významu ploch městské zeleně podél Slatinského potoka, ale zejména z nového 
dopravního připojení, podél kterého jsou koncentrovány rozvojové plochy funkčně smíšeného způsobu využití. Obecně 
se předpokládá kompaktnější forma zástavby na Bohdalci a rozvolněnější ve Slatinách. Výška objektů bude 
strukturována podle hierarchie jednotlivých lokalit, předpokládá se umístění lokálních dominant a akcentů.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    2,16 ha 
ZN nelesní    35,78 ha 
ZP parkové    12,45 ha 
SP sportu   8,87 ha 
OB bydlení    8,95 ha 
VV veřejné vybavení    2,25 ha 
SM smíšené   76,60 ha 
DP dopravní infrastruktura    24,53 ha 
TI technická infrastruktura    4,19 ha 
VO vodní    1,57 ha 
DK dopravní - komunikace    13,39 ha 

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. 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. 
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Komunikační systém řešeného území 

Základ komunikačního systému území budou tvořit Městský okruh na jihu, ul. Chodovská, Bohdalecká a U Vršovického 
hřbitova na západě. Stávající komunikace budou v severojižním směru doplněny o novou komunikaci podél 
Odstavného nádraží jih, která by měla přispět ke snížení automobilového zatížení v ul. Bohdalecké. 
V západovýchodním směru bude ul. Nad Vršovskou horou prodloužena do ul. V Korytech. Území bude nově napojeno 
vymezenou mimoúrovňovou křižovatkou na Městský okruh u severozápadního okraje Zahradního Města. Ve variantě 
se uspořádání komunikační sítě liší v principu především novou komunikací propojující ul. Vršovickou podél 
upraveného koridoru železniční trati Praha – Benešov do prostoru u vymezené nové železniční stanice Praha-Zahradní 
Město, kde se napojuje na upravený komunikační systém u křižovatky Městský okruh – Švehlova. 

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, 
mimoúrovňově překříží 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. Stávající tramvajová trať 
v ul. Chodovské bude u křižovatky s ul. Záběhlickou přeložena do přilehlého úseku ul. Záběhlické a propojena s novou 
stopou 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 vazbě na celoměstské cyklistické trasy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím prochází výrazná východozápadní osa s plochami parkovými a nelesními. Touto osou je zároveň veden 
celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

Územím prochází převážně nefunkční lokální biokoridor vázaný na Botič. Reálná podoba železničních staveb 
v podstatě vylučuje obnovení jeho plné funkčnosti. Pro alespoň částečné zlepšení stavu je navrženo založení biocentra 
mezi Chodovskou a Záběhlickou ulicí. V rámci rehabilitace prostoru kolem Slatinského potoka je navrženo založení 
interakčního prvku, který se napojí na stávající interakční prvek tvořený úzkým pásem lesa podél železniční trati 
severně od ulice Záběhlické. 

 

 

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. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

ETAPIZACE  

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/10 ŠVEHLOVA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 10, Praha 15, k. ú. Záběhlice, Hostivař 

Území je zhruba vymezeno ze severu železniční tratí, z východu ulicí U Průseku a z jihozápadu ulicí Švehlovou.  

Plocha celého území je přibližně 27,46 ha. 

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 uvnitř 
obytného území a zátěžím nadále neúnosný. Cílem návrhu řešení je celková asanace území a jeho transformace 
do podoby komplexního areálu obytného území včetně potřebné vybavenosti.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Přestavbové území leží v pásmu vnějšího kompaktního města a je obklopeno sídlištní zástavbou, v níž tvoří uzavřený 
homogenní celek. Navržená koncepce zástavby vychází z existujících prostorových vazeb a vztahuje se k nové 
centrální páteřní komunikaci, procházející v severojižním směru celým územím. Předpokládána je soudobá podoba 
smíšené a obytné zástavby vztahující se k tradiční městské formě s kombinací bloků a solitérů uvnitř vymezeného 
uličního rastru, s jasným stanovením veřejných a privátních prostor. Plochy pro veřejné vybavení nejsou separátně 
vymezeny, počítá se s jejich včleněním do navržené struktury.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
SM smíšené   27,46 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnější komunikací z hlediska širších vztahů je ul. Švehlova, která západně od předmětné lokality 
umožňuje napojení na Městský okruh, na východě v oblasti Hostivaře na ni navazuje ul. Průmyslová, která 
je významnou komunikací východního sektoru města. 

Komunikační systém řešeného území 

Základ komunikační sítě tvoří ul. Švehlova, ostatní komunikace území mají obslužný charakter. 

Městská hromadná doprava 

Veřejnou dopravu území budou zajišťovat tramvajové a autobusové linky MHD.  

Železniční doprava 

U severního okraje území vede železniční trať Praha – Benešov.  

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 uplatněním cyklistické dopravy, pěší doprava bude v rozsahu odpovídajícím městskému prostředí. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území. 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Celoměstský systém zeleně územím neprochází. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 

Umístění citlivých funkcí je podmíněno zpracováním podrobných hlukových studií s návrhem protihlukových opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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T/11 MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ OBLAST 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 10, Praha 14, Praha 15, k. ú. Malešice, Strašnice, Kyje, Hostivař 

Území je zhruba vymezeno ze severu, západu a jihu železničními tratěmi, východní hranici tvoří ulice Průmyslová 
a Kutnohorská.  

Plocha celého území je přibližně 594,41 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Hlavním cílem je postupné omezení činnosti výrobních areálů neúměrně zatěžujících své okolí. Sledováno je zejména 
umožnění především kvalitativní transformace již přežitých nebo zastaralých provozů na polyfunkční území spíše 
smíšeného způsobu 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 postupné větší pestrosti způsobu využití území, včetně možnosti 
zapojování obytných ploch a veřejného vybavení na lokalitách k tomu vhodných. 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 posilování ploch 
zeleně jako nezbytnému prvku v oblasti celkově přehuštěné výstavbou.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    4,07 ha 
ZN nelesní    87,59 ha 
ZP parkové    0,46 ha 
VV veřejné vybavení    1,56 ha 
SM smíšené   109,28 ha 
PR produkce    235,70 ha 
DP dopravní infrastruktura    96,21 ha 
TI technická infrastruktura    25,39 ha 
VO vodní    0,80 ha 
DK dopravní - komunikace    33,36 ha 

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 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 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. 

Dopravní vybavenost 

V území jižně od ulice Černokostelecké Na Homoli je potvrzen areál servisního a opravárenského zařízení pro MHD. 
Depo metra Hostivař je do výhledu potvrzeno v současném rozsahu.  

Komunikační systém řešeného území 

Základní skelet komunikační sítě bude v území tvořen Štěrboholskou radiálou, ulicí Průmyslovou, Černokosteleckou, 
Kutnohorskou, novým komunikačním propojením ve stopě ulice Rabakovské, 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. Stávající tramvajová síť je rozšířena o nové 
úseky tramvajových tratí zahrnujících úseky z Černokostelecké do oblasti Štěrbohol, tramvajovou trať 
Hostivař - Štěrboholy, Žižkov – Malešice (depo Hostivař), kde je vymezena nová tramvajová smyčka. Plošnou obsluhu 
území budou z větší části zajišťovat autobusové linky MHD (PID). Doprava v klidu 

U stanice metra Depo Hostivař je vymezeno záchytné parkoviště P+R. Nároky na dopravu v klidu budou řešeny 
v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Železniční doprava 

U terminálu veřejné dopravy Depo Hostivař je navržena nová železniční zastávka. Územím je vymezena nová železniční 
trať Praha – Bystřice u Benešova. V území je vymezen terminál pro city-logistiku napojený ze železniční stanice Malešice. 

Cyklistická a pěší doprava 

V území budou vytvořeny podmínky k rozvoji cyklistické a pěší dopravy. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím procházejí plochy nelesní, na okrajích jsou plochy lesní. Přibližně středem území je veden celoměstský systém 
zelně. 

ÚSES 

Ve východní části území je navrženo založení interakčního prvku, který by zlepšil vodohospodářskou situaci 
v pramenné oblasti Hostavického potoka. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Nadlimitně překračované imisní hodnoty ovzduší a hluku podél zatížených komunikací Černokostelecké, Jižní spojky 
a Průmyslové s výrazným maximem v místě křížení těchto komunikací jsou limitujícím faktorem pro umístění citlivých 
funkcí (bydlení, sport, školství). Podíl těchto funkcí bude limitován výsledky hlukové a rozptylové studie. 

Před transformací území je nutné provést sanaci starých ekologických zátěží. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 

VARIANTNOST 

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/12 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 21,78 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem je dostavět v centrální části nad stanicí metra území s nejvyšší nabídkou vybavenosti a na východě od ulice 
Libušské realizovat komplex převážně určený pro sport. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Navrhovaný způsob zástavby vychází z územně plánovací dokumentace, která umísťuje do území dvě majoritní 
funkce. Západně od Libušské ulice kompaktní blokovou zástavbu s převahou administrativní funkce, východně stavby 
povětšině pro sportovní využití, se zapojením komplexu zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,63 ha 
ZP parkové    3,90 ha 
SP sportu   4,61 ha 
OB bydlení    0,64 ha 
SM smíšené   7,57 ha 
DK dopravní - komunikace    1,43 ha 

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 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 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na severu a jihu území jsou vymezeny plochy nelesní a parkové, po kterých je veden celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území je navržen interakční prvek, který alespoň omezeně zprostředkuje vazbu mezi Kunratickým lesem a lesem 
v prostoru Kamýku. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Rozsah chráněných funkcí bude limitován výsledky hlukových studií. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území je vymezena neplošná územní rezerva. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

VARIANTNOST 

Část / celé vymezené území je řešeno variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/13 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 4,13 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Transformace území spočívající v logické a kvalitní přestavbě celého areálu se zachováním historicky významných 
budov pivovaru. 

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. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    0,29 ha 
SM smíšené   3,84 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi ve spádovém území bude Městský okruh a ulice 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. Modřanská 
je 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 jsou propojeny v mimoúrovňové 
křižovatce na pravobřežním předmostí Barrandovského mostu. Z hlediska širších dopravních vztahů ve veřejné 
dopravě je potvrzena významná pravobřežní tramvajová trať propojující oblast Modřan s centrem města. Propojení 
s centrem města i v tangenciálních vazbách umožní také 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 železniční doprava v budoucnu, kdy se předpokládá kvalitnější nabídka železničních 
spojů v rámci PID a nová zastávka. 

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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
podle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Území navazuje na plochu lesní. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Území není vhodné k umístění citlivých funkcí. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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T/14 HODKOVIČKY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 4, Praha 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 22,60 ha. 

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 následujícím 
způsobem. Pobřežní pásmo je určeno pro sport a rekreaci s velkým podílem území pro golfové hřiště. Střední pásmo 
zahrnuje funkce smíšené, na jihu se počítá s tramvajovou vozovnou. Ve východní oblasti je zastoupena funkce bydlení 
a smíšená. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,51 ha 
SP sportu   0,64 ha 
OB bydlení    1,74 ha 
SM smíšené   12,96 ha 
DP dopravní infrastruktura    1,60 ha 
DK dopravní - komunikace    2,16 ha 

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 
v budoucnu bude napojena na jihu Prahy na nadřazený komunikační systém města. Z hlediska veřejné dopravy bude 
pro území i v budoucnu významná stávající segregovaná tramvajová trať z 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 mít i v budoucnu stávající tramvajová trať od Modřan 
do centra Prahy. Tramvajová vozovna Hodkovičky není ve variantě navrhována. 

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 je vymezena významná pravobřežní cyklistická trasa. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na území navazují na severu a jihu plochy nelesní.  

ÚSES 

V území je navržen lokální biokoridor na Zátišském potoce a lokální biokoridor, který tento potok propojí přes prostor 
rušeného zahradnictví se stávajícím lesem ve svahu nad ulicí V Mokřinách. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky podrobných hlukových studií, 
na jejichž základě bude nutné navrhnout ochranná opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

ETAPIZACE 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/15 MODŘANY – NESTLÉ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 12, k. ú. Modřany 

Lokalita je vymezena na západě železniční tratí a na východě ulicí Modřanskou. 

Plocha celého území je přibližně 21,68 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Uskutečnit postupnou přestavbu území, nahradit nevyhovující a dožité 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 situován pás zeleně, oddělující tyto dvě plochy. Oblast blíže k Vltavě představuje 
umístění vysokopodlažních bodových objektů s bytovou funkcí. Plochy při ulici Modřanské vymezují lokalitu 
pro umístění převážně nebytových funkcí. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    2,47 ha 
OB bydlení    3,71 ha 
SM smíšené   11,85 ha 
DP dopravní infrastruktura    3,65 ha 

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 
bude 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. Tramvajová vozovna Hodkovičky není ve variantě navržena. 

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 je vymezena významná pravobřežní cyklistická trasa. 

 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území je navržena plocha nelesní rozkládající severojižním směrem. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie, k ochraně území 
před nepříznivými vlivy se doporučuje vybudování ochranných opatření ve formě izolační zeleně a opatření, 
jež zabezpečí splnění stanovených hygienických limitů pro hluk dle platné legislativy. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

VARIANTNOST  

Část území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/16 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 13,85 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Revitalizace území po demolici cukrovaru za účelem umístění bydlení a deficitních funkcí, které dosud v širokém okolí 
nejsou zastoupeny. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Hlavním motivem zástavby území je vytvořit optické i fyzické spojení území východně od bývalého cukrovaru s Vltavou. 
Umožněno je umístit obytnou zástavbu v atraktivní lokalitě s potřebnou vybaveností na úrovni polyfunkčního místního 
centra. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
SP sportu    1,22 ha 
OB bydlení    0,60 ha 
SM smíšené   10,28 ha 
DP dopravní infrastruktura   0,02 ha 
DK dopravní - komunikace    1,72 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahu bude v území nejvýznamnější ul. Komořanská, která je navržena k rekonstrukci 
a rozšíření, směrem k jihu je vymezena v nové trase s napojením na Pražský okruh. Ve vazbě na ul. Modřanskou 
umožňuje realizaci radiálních dopravních vztahů mezi oblastí Komořan a centrem 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, pro kterou je vymezena územní rezerva, 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 je vymezena významná pravobřežní cyklistická trasa. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Územím neprochází celoměstský systém zeleně. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a hluk 

Rozsah bytové funkce (nebo jiné navrhované citlivé funkce) bude limitován výsledky hlukové studie. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 
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T/17 LIPENCE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 16, k. ú. Lipence, Zbraslav 

Území je vymezeno 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 33,96 ha. 

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 

Návrh komplexně řeší možnosti využití rekultivované skládky a vzájemné prostorové a funkční vazby mezi stávající 
a navrhovanou obytnou zástavbou v Lipencích a budoucím zařízením velkotržnice. 

Vymezené území je ve směru východ-západ rozděleno novou komunikací zapojenou do mimoúrovňové křižovatky 
na ulici Strakonické. Tato komunikace prochází v Lipencích lokalitami určenými pro novou výstavbu a je pro rozvoj 
městské části nezbytná.  

Nový areál Velkotržnice Lipence je vymezen severně od mimoúrovňové křižovatky na ulici Strakonické. Vzhledem 
k pohledově exponované poloze je obklopen plochami nelesními. Na jihozápadním okraji areálu se vymezuje plocha 
pro nakládání s odpady a jižně od mimoúrovňové křižovatky plocha smíšená. 

Západní okraj vymezeného přestavbového území je navržen pro plochy bydlení navazující na stávající zástavbu 
při ulicích U Žlábku a Ke Štěrkovně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    12,49 ha 
OB bydlení    4,87 ha 
SM smíšené   1,63 ha 
PR produkce    12,42 ha 
TI technická infrastruktura    1,07 ha 
DK dopravní - komunikace    1,48 ha 

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 silnici R4 zlepší též podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy 
v území mezi Lipenci a Zbraslaví. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Na severu je území ohraničeno plochou nelesní. 

ÚSES 

V území je navržen lokální biokoridor, který propojí nivu Lipanského potoka s lesním celkem kolem televizního vysílače 
Cukrák. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na území bývalé skládky je situován sběrný dvůr, jenž musí být respektován. 

Stávající a navrhované chráněné funkce, musí být vhodně odcloněny od komunikací a navrhované tržnice. Na provoz 
tržnice musí být zpracována hluková studie, s návrhem protihlukových opatření. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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T/18 NÁDRAŽÍ SMÍCHOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Smíchov, Hlubočepy 

Lokalita je vymezena na severu ulicí Ostrovského, na východě břehem Vltavy a přístavem, na jihu Zlíchovským tunelem 
a na západě ulicemi Dobříšskou a Radlickou Lokalita zahrnuje i území smíchovského nábřeží, které navazuje 
na východní okraj pozemků smíchovského nádraží. 

Plocha celého území je přibližně 66,96 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně potřebné vybavenosti, parkových ploch a pracovních příležitostí 
na zbytkových železničních plochách. Vytvoření dopravního terminálu, jehož součástí bude rekonstruovaná železniční 
stanice, městský distribuční areál, záchytné parkoviště P+R a kapacitní terminál autobusové dopravy. 

Zhodnotit výjimečnou polohu území v kontaktu s řekou. Vytvořit novou podobu nábřeží. 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 

Návrh nové zástavby na zbytkových plochách nádraží, určené převážně pro smíšené a obytné plochy navazuje 
na tradiční urbanizační a kompoziční osy v území, to je na ulice Nádražní a Radlickou. Předpokládá se rozšíření 
stávajícího centra Smíchova do lokality Na Knížecí, o dalším lokálním centru se uvažuje v ústí Radlického údolí.  

Návrh vytváří nová veřejná prostranství odpovídající svou polohou a velikostí historickému založení okolní čtvrti. 
Největším z nich je park v centru řešeného území.  

Mezi nově vymezeným územím železniční stanice Praha-Smíchov a Městským okruhem (ulicí Dobříšskou) je umístěn 
dopravní terminál s autobusovým nádražím a záchytným parkovištěm P+R, které jsou napojeny na prodloužené 
podchody železničního nádraží a na stanici metra. V jižní části je situován městský distribuční areál.  

Využití území ovlivňuje navržené tunelové řešení železničního propojení „Nového spojení – II etapa“. Proto je jižně 
od ulice Za Ženskými domovy podél ulice Nádražní vymezeno území řešené v etapě, kde platí podmínka realizace 
tunelového úseku.  

Nové nábřeží východně od ulice Nádražní, převážně určené pro plochy smíšené, navazuje na kvalitní stávající 
zástavbu Hořejšího a Janáčkova nábřeží a uzavírá jihozápadní okraj centrálního prostoru města.  

Do severního okraje vymezeného území zasahuje železniční most určený k rekonstrukci dle podrobnější studie. Podél 
jižní hrany železničního mostu je navržena územní rezerva pro Výtoňský most komunikační.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,08 ha 
ZP parkové    1,12 ha 
OB bydlení    7,08 ha 
VV veřejné vybavení    2,10 ha 
SM smíšené   25,94 ha 
DP dopravní infrastruktura    19,00 ha 
DK dopravní - komunikace    8,65 ha 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Nejvýznamnější komunikací z hlediska širších dopravních vztahů je Městský okruh, který tvoří základní článek 
komunikační sítě města. 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 částí území je významná ul. Nádražní 
z hlediska veřejné dopravy a z hlediska individuální automobilové dopravy ul. Strakonická. Ostatní komunikace v území 
budou mít význam pro obsluhu zástavby a funkcí v předmětném území. U železničního mostu na Výtoni je vymezena 
územní rezerva na jeho silniční část. 

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 – Pzeň / 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 navrženo kapacitní parkoviště 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 UP. 

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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Ve střední části území je navrhována plocha parková, která přechází do plochy nelesní. Celoměstský systém zeleně 
je veden v jižní části území. 

ÚSES 

Ve východní části území okrajově zasahuje do nadregionálního biokoridoru vázaného na Vltavu, kde je respektován 
doprovodný pás zeleně. 



4. Koncepce rozvoje a přestavby města  

 Územní plán hlavního města Prahy – koncept 
  

 

105 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí musí být limitován závěry z hlukových a rozptylových studií. 

Regenerace území musí být podmíněna sanací starých zátěží. V území by bylo vhodně vybudovat malý sběrný dvůr. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro plochy, které jsou součástí stávajícího nádraží Smíchov jako podmínku 
pro rozhodování. Viz výkres V1 - Výkres základního členění. 

ETAPIZACE  

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

ÚZEMNÍ REZERVY 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy. 
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T/19  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 41,99 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Přestavba vymezené části Radlického údolí na plnohodnotnou městskou část s potřebnou občanskou vybaveností 
a nabídkou pracovních příležitostí a transformace ulice Radlické na městskou třídu. Území je součástí rozvojové osy 
Radlice – Západní Město – Zličín.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby mezi stávající zástavbou rozličného charakteru 
v Radlickém údolí a novým využitím bývalých průmyslových areálů. Areál Walter Jinonice je navržen jako nová obytná 
čtvrť s nezbytným veřejným vybavením, parkovou plochou ve svahu západně od ulice Na Vysoké II a s centrem 
v jihozápadní části území. Východně od stanice metra Radlická je navržená dostavba polyfunkčního komplexu 
ve vazbě na stávající sportovní areály a stanice nové lanovky směřující na Dívčí hrady k východnímu okraji 
vysokoškolského areálu. Předpokládá se dostavba školského areálu v ulici Výmolova.  

Tradiční urbanizační a kompoziční osou v území je ulice Radlická, která by se po vybudování Radlické radiály měla stát 
městskou třídou zaústěnou do jižní části Smíchova, tj. do významného přestavbového území Nádraží Smíchov.  

Podél severní hrany ulice Radlické jsou vymezené plochy smíšené s předpokládanou kompaktní zástavbou, podél jižní 
hrany je navržena volná struktura zástavby reagující na strmý svah. Výškové a hmotové řešení navazuje na stávající 
blokovou zástavbu ve východní části Radlického údolí a na vilovou zástavbu ve svazích. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    3,33 ha 
ZP parkové    1,48 ha 
SP sportu   1,38 ha 
OB bydlení    3,39 ha 
VV veřejné vybavení    1,78 ha 
SM smíšené   27,80 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,18 ha 
DK dopravní - komunikace    2,64 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

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. Křižovatka 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 UP.  

Cyklistická a pěší doprava 

Rozvoj cyklistické dopravy se předpokládá především ve vazbě na rekreační území Dívčích hradů. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území jsou vymezeny plochy parkové a nelesní. Je požadováno vytvoření další plochy parku, její přibližné umístění 
je vyznačeno tzv. plovoucí značkou (plocha veřejného prostranství a zeleně bez přesného umístění v rámci jiné plochy 
s rozdílným způsobem využití). Celoměstský systém zeleně je veden ve východní části území.  

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí bude limitován výsledky hlukových studií. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 
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T/20 ZLIČÍN 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 17, k. ú. Zličín, Třebonice  

Lokalita zahrnuje bývalé průmyslové a skladové areály rozmístěné podlé železniční trati Praha – Hostivice. 
Severovýchodní hranici tvoří ulice Strojírenská a železniční trať, jižní hranici vlečka do depa metra Zličín. Západní 
hranici tvoří okraj bývalých areálů Siemens a Košířské strojírny, ulice Na Radosti a okraj areálů Technocom, Vodní 
zdroje a Voltareal. 

Plocha celého území je přibližně 81,70 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Přestavba vymezené centrální části Zličína na plnohodnotnou městskou část s potřebnou občanskou vybaveností 
a nabídkou pracovních příležitostí a s vazbou na zastávky tramvaje a železnice. 

Jižně od ulice Na Radosti vytvořit přechodovou strukturu mezi bývalým areálem Siemens, kde se předpokládá 
zachování výroby, a okolní drobnou zástavbou, respektive výraznou krajinnou enklávou na jižní hranici vymezeného 
území.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh komplexně řeší vzájemné prostorové a funkční vazby mezi stávající zástavbou a územím přestavby.  

Severně od ulice Na Radosti je navržen rozvoj obytné zástavby s výrazným podílem veřejného vybavení včetně rezerv 
pro základní a mateřskou školu, a rozšíření městotvorných funkcí centra Zličína. Předpokládá se rehabilitace vodní 
nádrže u železniční trati a její zapojení do nově vznikající obytné čtvrti. Pro snížení účinku železniční trati jako 
prostorové bariéry je navrženo vzájemné prostorové a funkční propojení městských částí Zličín a Řepy přes železniční 
trať severně od nádraží. 

Jižně od ulice Na Radosti jsou navrženy rozsáhlé plochy smíšené, které nabízejí širokou škálu možností jejich využití 
a zapojení do okolní struktury a dostavbu jižní části ulice a její přeměnu na městskou třídu. Plochy produkce jsou 
navrženy pouze v bývalém areálu Siemens. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    2,96 ha 
OB bydlení    14,87 ha 
VV veřejné vybavení    3,25 ha 
SM smíšené   39,02 ha 
PR produkce    18,00 ha 
DP dopravní infrastruktura    1,36 ha 
VO vodní    1,46 ha 
DK dopravní - komunikace    0,77 ha 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahů je v území nejvýznamnější ul. Na Radosti, na kterou u Motola navazuje 
ul. Plzeňská. Strojírenská ul. ve vazbě na ul. Žalanského umožňuje propojení Zličína a Řep. Ulice 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 také železniční doprava po trati Praha – Hostivice se železniční stanicí 
Praha-Zličín. Do stanice zaústěná vlečka k areálu SIEMENS a depu Zličín bude zachována. 

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 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 

Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou 
dle potřeb území.  

Podél jižní hranice území bude veden navrhovaný tepelný napáječ propojující kotelny sídlišť Řepy a JZM. 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

V území jsou vymezeny plochy nelesní a parkové. Celoměstský systém zeleně je veden v západní části území. 
Je požadováno založit další plochu parku, její přibližné umístění je vyznačeno tzv. plovoucí značkou (plocha veřejného 
prostranství a zeleně bez přesného umístění v rámci jiné plochy s rozdílným způsobem využití).  

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozsah chráněných funkcí bude limitován závěry z hlukových studií. 

V území by bylo vhodné vymezit lokalitu pro umístění sběrného dvoru. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní plán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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T/21 STRAHOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Břevnov 

Území je vymezeno z východu opevněním historického jádra Prahy, ze západu ulicí Skokanskou a Za Strahovem, 
ze severu terénní hranou svahu nad Bělohorskou ulicí a z jihu pokračujícími hradbami a hranou smíchovských svahů, 
resp. ulicí Atletickou. 

Plocha celého území je přibližně 47,11 ha. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ VE VZTAHU K DOSAVADNÍ KONCEPCI ÚZEMÍ  

Cílem je funkční a prostorová transformace území s chátrajícími stavbami a s problematicky využívanými plochami 
v atraktivní části města na živou, městskou lokalitu.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Koncepce rozvoje předpokládá kvalitativní transformaci Masarykova a Rošického stadionu s částí přilehlých 
tréninkových ploch za podmínky, že bude zachována základní hmota památkově chráněného Masarykova stadionu. 
Oproti dosavadní koncepci je funkční členění území pestřejší a podrobnější, konkrétně navržené pro plochy sportovní, 
bydlení, smíšené a rekreace. Ve prospěch parkových ploch je omezen současný rozsah sportovních ploch při ulici 
Skokanská a Atletická. Rozsah zastavitelných ploch na místě vysokoškolských kolejí je zredukován a území je 
navrženo k přestavbě jako plocha smíšená s výškovou hladinou do 5 NP. Navazující plochy jsou určeny pro parkovou 
plochu, která vytvoří zelený pás podél památkově chráněného opevnění historického jádra města. Pro obytnou funkci 
jsou určeny plochy v západní části území ve vazbě na rodinnou zástavbu Břevnova s výškovou hladinou do 3NP 
a lokalita při severní hraně svahu Břevnova s výškovou hladinou do 3NP. Navrženo je pokračování parkového pásu 
Ladronka na části dnešních tréninkových hřišť, které má symbolizovat pokračování historické osy Bílá hora – Hradčany. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZP parkové    7,10 ha 
SP sportu   23,67 ha 
OB bydlení    8,76 ha 
VV veřejné vybavení    0,02 ha 
SM smíšené   6,93 ha 
DK dopravní - komunikace    0,63 ha 

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 také Břevnovskou radiálu. Jižním směrem do oblasti Smíchova a Košíř bude možné využívat stávající 
komunikační systém, který nedozná ve 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 na využití 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 

Je třeba dobudovat sítě technické infrastruktury dle požadavků vyplývajících z nového funkčního využití území.  

PŘÍRODA A KRAJINA 

Zeleň 

Je nutné navrhnout místní systém zeleně, který by měl vazby na celoměstský systém zeleně, který se nachází 
v těsném sousedství rozvojové oblasti. 

ÚSES 

V území nejsou navrženy žádné prvky ÚSES. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 

Hlukové zatížení komunikace Vaníčkova bude limitující pro případné umístění citlivých funkcí v bezprostředním okolí. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 

POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE 

Územní pán ukládá pořízení územní studie pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

VARIANTNOST  

Část vymezeného území je řešena variantně. Viz kapitola 4.4 Území s variantním řešením. 
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VU/26 - Háje 
VU/27 - Bohdalec – Slatiny 
VU/28 - Šeberov 
VU/29 - Kunratice 
VU/30 - Opatov 
VU/31 - Nové Dvory 
VU/32 - Belarie 
VU/33 - Točná 
VU/34 - Radotínská jezera 
VU/35 - Barrandov – Högerova 
VU/36 - Barrandov – park 
VU/37 - Slivenec 
VU/38 - Řeporyje 
VU/39 - Západní Město 
VU/40 - Poštovka 
VU/41 - Nad Turbovou 
VU/42 - Podbělohorská 
VU/43 - Homolka 
VU/44 - Strahov 
VU/45 - Vokovice – Krutec 
VU/46 - Nebušice – Vízerka 
VU/47 - Nebušice – západ 
VU/48 - Bubeneč – papírny  
VU/49 - Výhledy 
VU/50 - Strahovské hradby 

VU/1   - Albertov 
VU/2   - Vinohradská 
VU/3   - Revoluční 
VU/4   - Bubny 
VU/5   - Dolní Chabry 
VU/6   - Skládka Ďáblice 
VU/7   - Třeboradice 
VU/8   - Čakovice (U Kbel) 
VU/9   - Vysočany 
VU/10 - Hloubětín – Hutě 
VU/11 - Hloubětín – Kejřův mlýn 
VU/12 - Horní Počernice – východ 
VU/13 - Hrdlořezy 
VU/14 - Hrdlořezy – Tábor 
VU/15 - Dolní Počernice – Běchovice 
VU/16 - Klánovice – golf 
VU/17 - Běchovice – jihovýchod 
VU/18 - Dubeč 
VU/19 - Dolní Měcholupy 
VU/20 - Královice 
VU/21 - Uhříněves – východ 
VU/22 - Uhříněves – jih 
VU/23 - Kolovraty 
VU/24 - Lipany 
VU/25 - Pitkovice 

4.3 Významné územní rezervy  

Územní rezervy jsou zpravidla rozsáhlejší plochy či koridory nadmístního významu vymezené s cílem prověřit 
možnosti budoucího využití. Úkolem územního plánu je zajistit, aby jejich dosavadní využití nebylo měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. V plochách územních rezerv 
je závazné navrhované využití (vyjádřené kódem před lomítkem). Pro využití určené v rezervě (vyjádřené kódem 
za lomítkem) je nutná změna územního plánu.  

Územní rezervy pro dopravní a technickou infrastrukturu, které nemají dopady do území na povrchu, a proto 
se do způsobu využití ploch v tzv. základní vrstvě plánu nepropíší, např. tunelové úseky dopravní infrastruktury 
či podzemní vedení technické infrastruktury, jsou vymezeny jako rezervy bez plošného vyjádření.  

Územní rezervy jsou vymezeny pro následující typy využití:  

4.3.1 ÚZEMNÍ REZERVY PRO ZÁSTAVBU 

Vymezují zejména plochy náležející do obytných území, včetně občanské vybavenosti. 

4.3.2 ÚZEMNÍ REZERVY PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ 

Vymezují plochy náležející do rekreačních území. 

4.3.3 ÚZEMNÍ REZERVY PRO ZELEŇ 

Vymezují zejména plochy náležející do krajinného území. 

4.3.4 ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (PLOŠNÉ) 

Vymezují zejména plochy náležející do území produkce určené pro dopravní infrastrukturu. 

4.3.5 ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (BEZ PLOŠNÉHO 
VYJÁDŘENÍ) 

Vyznačují polohu územní rezervy bez plošných dopadů určené pro dopravní infrastrukturu. 

4.3.6 ÚZEMNÍ REZERVY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (PLOŠNÉ) 

Vymezují zejména plochy náležející do území produkce určené pro technickou infrastrukturu. 

4.3.7 ÚZEMNÍ REZERVY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (BEZ PLOŠNÉHO 
VYJÁDŘENÍ) 

Vyznačují polohu územní rezervy bez plošných dopadů určené pro technickou infrastrukturu. 

4.3.8 ÚZEMNÍ REZERVY V RÁMCI VARIANT 

Některá variantní řešení obsahují i odlišné stanovení územní rezervy v členění na: 
 Územní rezervy pro urbanizaci 
 Územní rezervy pro dopravní infrastrukturu (plošné) 
 Územní rezervy pro dopravní infrastrukturu (bez plošného vyjádření) 
 
 
 

4.4 Území s variantním řešením 

Koncept územního plánu je v souladu se zadáním řešen kromě základního návrhu i ve variantách. Jednotlivé dílčí 
varianty nabízejí jiný pohled na možnosti předmětného území nebo jsou reakcí na některé, zejména vnější, 
podněty. Účelem a cílem variantní dokumentace je posoudit předložené návrhy řešení a vybrat v rámci projednání 
konceptu ten nejvhodnější.  

4.4.1 URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ ŘEŠENÁ VARIANTNĚ 
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VU/1 ALBERTOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 2, k. ú. Nové Město 

Území je vymezeno ze severu botanickou zahradou v Praze 2 ulicí Viničnou a zahrnuje tzv. Albertovské svahy, 
které jsou mezi ústavy Univerzity Karlovy na Karlově a vysokoškolskými ústavy na Albertově.  

Plocha takto vymezeného území je 4,51 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území skladů kulis Národního divadla při ulici Viničné a Apolinářské navrženo pro bydlení 
a území Albertovských svahů (od západu) je navrženo pro produkci a nelesní zeleň. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantním návrhu je toto území stávajících ploch Národního divadla při ulici Viničné a Apolinářské navrženo 
pro veřejné vybavení (vysoké školy) a Albertovské svahy pro veřejné prostranství s parkovou plochou.  

Území veřejného vybavení – vysoké školy na místě skladu kulis Národního divadla v návaznosti na vysokoškolský 
kampus Albertov. Veřejné prostranství – park na Albertovských svazích, odpočivná a rekreační funkce doplňující 
území Prahy 2 – Nového Města, které má nejvíce znečištěné životní prostředí v Praze.  

Navržená kompozice předpokládá pěší propojení stávajících, kompaktně zastavěných částí Nového Města 
a založení nové parkové kompozice podkovy Albertovských svahů.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZP parkové  3,66 ha  
VV veřejné vybavení  0,85 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – posílení funkce zeleně. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Veřejný park s pěšími komunikacemi se nově navrhuje jako veřejně prospěšná stavba. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/2 VINOHRADSKÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 2, k. ú. Vinohrady 

Území je vymezeno ze západu ulicí Wilsonovou, od severu přímkou v prodloužení ulice Mánesovy, od východu 
ul. Španělskou a od jihu Vinohradskou třídou.  

Plocha takto vymezeného území je 0,46 ha.  

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je celé území stávající plochy železnice navrženo pouze jako územní rezerva pro plochy 
smíšené. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantě je navrženo překrytí části jižního zhlaví kolejiště hlavního nádraží v místech, kde se železnice napojuje 
na Vinohradské tunely. Plocha, která by překrytím vznikla, má hloubku sousedního bloku na Vinohradské třídě. 
Jde o změnu funkčního využití části pozemku parcelního č. 4372/1. Variantní řešení navrhuje tuto plochu jako 
území smíšené v časovém horizontu účinnosti územního plánu již od jeho schválení. 

Území smíšené, určené pro rozvoj funkcí typických pro celoměstské centrum, propojující stávající čtvrti 
Nové Město a Vinohrady.  

Navržená kompozice předpokládá propojení stávajících kompaktně zastavěných částí města a dále koncipování 
významné pěší trasy při severním okraji území spojující ul. Mánesovu s okolím budovy Státní opery.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
SM smíšené 0,46 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

 

 

 

Etapizace, podmínečnost 

S ohledem na bezprostřední vazbu předmětné plochy k cílovému dopravnímu řešení severojižní magistrály (SJM) 
a limitní prostorové i technické podmínky na rozhraní obou staveb, je realizace zástavby podmíněna přednostním 
vybudováním přeložky SJM za Národní muzeum. Ve vztahu k přestavbě železničního uzlu Praha dosud není 
stabilizován názor na uspořádání prostoru jižního zhlaví kolejiště hlavního nádraží, tj. prostoru pod navrhovaným 
objektem. Na ploše navrhované ke změně funkčního využití nejsou umístěna současná ani navrhovaná plošná 
zařízení a liniová vedení nadřazených systémů technického vybavení. Plocha není ovlivňována jejich ochrannými 
a bezpečnostními pásmy. 

Podmínkou je vybudování uvedené dopravní a technické infrastruktury. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/3 REVOLUČNÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 1, k. ú. Nové Město 

Území je vymezeno ze západu ulicí Revoluční, od severu nábřežím Ludvíka Svobody, z východu komunikační 
spojkou Lannovy ul. s nábřežím a od jihu ul. Lannovou,  

Plocha takto vymezeného území je 0,24 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je toto území navrženo jako smíšené.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje tuto plochu jako nelesní, navazující na park na nábřeží Ludvíka Svobody, který 
je součástí systému celoměstské zeleně.  

Území vedené jako zeleň nelesní odpovídá současnému územnímu plánu. Jde o zeleň na území Nového Města, 
kde je jí citelný nedostatek. 

Území je součástí celoměstského systému zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    0,24 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – posílení funkce zeleně. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění.  

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/4 BUBNY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 7, k. ú. Holešovice 

Území je vymezeno ze západu ulicí Bubenskou a železničními plochami, z východu ulicí Argentinskou, z jihu 
nábřežím kpt. Jaroše a Bubenským nábřežím.  

Plocha celého území je přibližně 3,00 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je celé území stávajících ploch železnice navrženo pro smíšené území a centrální parkovou 
plochu.  

Příroda a krajina 

ÚSES – centrální parková plocha je podobně jako v platném UP zařazena do nadregionálního biokoridoru. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje část ploch při ulici Železničářů a Argentinské umístit veřejné vybavení, konkrétně vysoké 
školy.  

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 ohledně umístění ploch pro vysoké školy (VV). Upřesněn 
je průběh „nové Bubenské“ ulice a vymezena centrální parková plocha. 

Navržená kompozice předpokládá propojení stávajících, kompaktně zastavěných částí Holešovic – tj. Letné 
a Holešovického meandru s 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.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
VV veřejné vybavení  3,00 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

 

 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – variantní řešení nepočítá se zařazením centrální parkové plochy do ÚSES; důvodem je nemožnost jejího 
uspokojivého napojení na okolní prvky ÚSES (úseky biokoridorů v Královské oboře a na Vltavě). 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Plocha veřejného vybavení VV je veřejně prospěšná stavba pro účely rozvoje vysokého školství – minikampus 
Univerzity Karlovy. Veřejně prospěšné opatření pro ÚSES se ruší. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Je nutné vybudovat stokovou síť a napojit ji na celoměstský systém odvodnění a provést přeložku sběrače B.; 
další sítě technické infrastruktury přizpůsobit požadavkům vyplývajícím 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). 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/5 DOLNÍ CHABRY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Dolní Chabry, Praha 8, Praha-Ďáblice, k. ú. Ďáblice, Dolní Chabry, Čimice a Kobylisy. 

Plocha celého území je přibližně 7,40 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území ponecháno z větší části ve stávajícím stavu. 

Příroda a krajina 

ÚSES – ulice Ústecká vytváří bariéru v trase regionálního biokoridoru. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje fyzické propojení dvou významných přírodních celků Ďáblického a Čimického háje 
biomostem přes ulici Ústeckou podle zpracované ověřovací studie s cílem vytvořit možnost plynulého přechodu 
biokoridoru i pohybu pěších i cyklistů mezi nimi. Zároveň jsou zde upraveny hranice navazujících funkčních ploch 
ve vazbě na podrobnější urbanistický návrh se záměrem vytvořit logické a těsnější sepjetí a provázání volných 
ploch zeleně se zástavbou. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,30 ha 
ZN nelesní    1,06 ha 
PZ zemědělské a nelesní    1,11 ha 
RP rekreace    1,32 ha 
SP sportu   0,94 ha  
SM smíšené   1,90 ha 
TI technická infrastruktura    0,76 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – dochází k vytvoření nepřerušeného průchodu ploch nelesních, plocha nelesní v západní části je mírně 
redukována ve prospěch plochy smíšené; celoměstský systém je z této plochy odstraněn, nedochází k jeho 
přerušení.  

ÚSES – navržené překrytí ul. Ústecké umožňuje převedení regionálního biokoridoru (byť místné zúženého), 
který propojuje Čimický háj s Ďáblickým hájem; dojde tak k odstranění významné bariéry v průchodu systému. 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Úprava vymezení veřejně prospěšného opatření ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/6 SKLÁDKA ĎÁBLICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, k. ú. Březiněves, Ďáblice 

Lokalita zahrnuje území na katastru obce Březiněves, které navazuje na západní část stávající skládky 
v k. ú. Ďáblice. 

Plocha celého území je přibližně 8,70 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území západně od stávající skládky navrženo pro plochy nelesní a lesní. 

Příroda a krajina 

ÚSES – podél stávajícího západního okraje skládky je navržen regionální biokoridor. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje v souladu se zadáním celoměstsky významné změny Z 2156/00 rozšíření skládky 
odpadu západním směrem a posunutí biokoridoru. Rozšířená plocha skládky je po jejím naplnění navržena jako 
územní rezerva pro plochy nelesní a lesní.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
TI technická infrastruktura    8,70 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura 

Zvětšení funkční plochy technické infrastruktury. 

Příroda a krajina 

Zeleň – zmenšení ploch lesních a nelesních, přesunutí celoměstského systému zeleně mimo plochu technické 
infrastruktury.  

ÚSES – posunutí regionálního biokoridoru západním směrem (mimo rozšířenou plochu technické infrastruktury) 
nemá vliv na funkčnost systém, jde o zcela nefunkční úsek navržený převážně na stávající orné půdě. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Rozšíření skládky odpadu se navrhuje jako veřejně prospěšná stavba; mění se vymezení veřejně prospěšného 
opatření ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Obě varianty jsou z hlediska koncepce města rovnocenné. 
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VU/7 TŘEBORADICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Čakovice, k. ú. Třeboradice 

Lokalita zahrnuje území západního okraje Třeboradic, v sousedství výtopny Třeboradice. 

Plocha celého území je 4,40 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu jsou obě plochy s navrženým funkčním využitím technická infrastruktura určeny pro recyklaci 
odpadu, přičemž západněji ležící plocha je v územní rezervě určena k rekultivaci na plochu nelesní.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Obě dotčené plochy jsou veřejně prospěšnými stavbami pro odpadové hospodářství 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje západněji ležící plochu ponechat v souladu s navrženým funkčním využitím technická 
infrastruktura určená pro recyklaci stavebního odpadu, druhou plochu ruší a navrhuje na plochu nelesní.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    2,13 ha 
TI technická infrastruktura    2,27 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny. 

Technická infrastruktura 

Změna menšího rozsahu, viz hlavní cíle. 

Příroda a krajina 

Zeleň – rozšíření plochy nelesní.  

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Spolu s plochou technické infrastruktury se ruší dotčená veřejně prospěšná stavba pro recyklaci stavebních 
odpadů. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu, které lépe odpovídá majetkovým poměrům 
v území. 
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VU/8 ČAKOVICE (U KBEL) 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Čakovice, k. ú. Čakovice 

Lokalita zahrnuje území jihovýchodního okraje Čakovice, v návaznosti na k. ú. Kbely. 

Plocha celého území je přibližně 16,49 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je tato plocha s navrženým funkčním využitím lesní porosty součástí souboru navržených 
lesních ploch, které tvoří zelený klín spojující zelený pás kolem Prahy s kompaktním městem 
(MČ Praha 18 - Letňany). 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje tuto plochu pro území smíšené. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    16,49 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – celoměstský systém je redukován, nedochází však k jeho přerušení. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu, které lépe odpovídá koncepci území. 

VU/9 VYSOČANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, k. ú. Vysočany 

Lokalita parku na náměstí OSN. 

Plocha celého území je přibližně 0,18 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je vymezení parkové plochy ponecháno v souladu s platným územním plánem, který 
v severní části stávajícího parku umožňuje dostavbu v ploše smíšené. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje redukci plochy smíšené a rozšíření parkové plochy v severní části tak, aby nebyla 
likvidována stávající parková zeleň.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZP parkové    0,18 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – dochází ke zvětšení parkové plochy zohledňující stávající založení parku a vzrostlou zeleň. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/10  HLOUBĚTÍN – HUTĚ  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 14, k. ú. Hloubětín 

Lokalita zahrnuje rozsáhlé území mezi Vysočanskou radiálou a zahrádkářskou osadou Hutě, v kontaktu 
s přírodním územím Bažantnice. 

Plocha celého území je přibližně 26,12 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území ponecháno jako přírodní nelesní plocha v souladu s celkovou koncepcí města. 

Příroda a krajina 

ÚSES – lokální biokoridor je i s biocentrem navržen v plochách lesních i nelesních podle dosavadní hranice 
pro bydlení. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje rozsáhlou rozvojovou plochu pro funkci bydlení v okrajovém pásmu města, 
což je v rozporu s celkovou urbanistickou koncepcí. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    5,53 ha 
ZN nelesní    1,15 ha 
OB bydlení    19,43 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení vyvolává obtížně řešitelné nároky na obsluhu 
území veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla 
a monofunkčnímu uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – rozvoj bydlení vyžaduje posun navrženého lokálního biokoridoru včetně biocentra. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Změna vymezení veřejně prospěšného opatření ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/11 HLOUBĚTÍN – KEJŘŮV MLÝN 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, k. ú. Hloubětín 

Lokalita se nachází v kontaktu s přírodními plochami Kejřova mlýna.  

Plocha celého území je přibližně 2,01 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území součástí přírodních a rekreačních ploch v okolí Rokytky. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje bytovou zástavbu a plochu rekreace v přírodním území.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
RP rekreace    1,27 ha  
OB bydlení    0,74 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci ploch nelesních (ZN) a celoměstského systému zeleně.  

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

VU/12 HORNÍ POČERNICE – VÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 20, k. ú. Horní Počernice 

Lokalita zahrnuje území východního okraje Horních Počernic řešené probíhající změnou územního plánu 
č. Z 1405/06. 

Plocha celého území je přibližně 60,40 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu jsou rozsáhlé rozvojové plochy vzhledem k nutnosti celoměstské redukce a problémům 
s odkanalizováním vypuštěny. Lokalita je řešena jako krajinné území. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje rozvojové plochy požadované změnou Z 1405/06 v etapě, podmíněné dořešením 
kanalizace a realizací dopravní infrastruktury. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZP parkové    1,32 ha 
OB bydlení    40,76 ha 
VV veřejné vybavení    2,50 ha 
SM smíšené   15,82 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Plocha VV je vymezena jako veřejně prospěšná stavba pro základní školskou vybavenost. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 
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Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu, které lépe odpovídá celkové koncepci města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/13 HRDLOŘEZY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, k. ú. Hrdlořezy 

Drobná lokalita jižně Českobrodské ulice při křižovatce s ul. Hrdlořezskou. 

Plocha celého území je přibližně 0,29 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území zahrnuto do plochy nelesní v souladu se stávajícím územním plánem. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje rozšíření plochy smíšené, čímž dojde k likvidaci stávající vzrostlé zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
SM smíšené   0,29 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/14 HRDLOŘEZY – TÁBOR  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, k. ú. Hloubětín 

Nová rozvojová plocha pro bydlení v přírodním území vrchu Tábor. 

Plocha celého území je přibližně 4,87 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je velikost rozvojové plochy bydlení omezena, v severní části v kontaktu s komunikací 
Českobrodskou je navržena smíšená plocha. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení představuje rozsah lokality pro bydlení podle požadavku investora. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    4,87 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – ve variantním návrhu dochází k redukci ploch lesních a nelesních ve prospěch plochy bydlení; 
celoměstský systém je redukován, nedochází však k jeho přerušení. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

VU/15 DOLNÍ POČERNICE – BĚCHOVICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, k. ú. Běchovice, Dolní Počernice 

Území ve východní části Prahy, za hranicí kompaktního města, 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. Jde o areál bývalých výzkumných ústavů, na který navazuje západním směrem 
nezastavěná zemědělská krajina rozdělená ve směru S-J Pražským okruhem.  

Plocha celého území je přibližně 69,05 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Základní návrh nepředpokládá realizaci mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu, což umožní pouze 
transformaci stávajících areálů bez většího rozvoje na dosud nezastavěných plochách. S ohledem na omezené 
dopravní možnosti v Dolních Počernicích (podjezd ulice Národních hrdinů pod železniční tratí) jsou oproti US 
Dolní Počernice sever omezeny také rozvojové plochy ve východní části Dolních Počernic. 

Volné plochy ve vlastnictví města západně areálu výzkumných ústavů jsou navrhovány k zalesnění. Omezený 
urbanistický rozvoj je příležitostí pro rozšíření přírodně-rekreačního území v návaznosti na Xaverovský háj. Tato 
varianta napomůže zkvalitnění přírodního prostředí ve vnějším pásmu města a odclonění Dolních Počernic 
od nepříznivých vlivů okruhu. U pozemků v majetku města odpadnou při zalesňování problémy s vyvlastňováním.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení, podmíněné možností realizace mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu, navrhuje 
rozsáhlé rozvojové plochy západně areálu výzkumných ústavů. 

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 nároku na blízkost centra (velký sportovní areál, vysokoškolský kampus s možností napojení 
na podnikatelský park apod.). Tyto rozvojové plochy jsou navrženy jako územní rezerva s nezbytností změny 
územního plánu v případě zájmu o rozvoj území, což umožní veřejnou kontrolu budoucího využití této významné 
lokality. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    11,27 ha 
PZ zemědělské a nelesní    26,97 ha 
ZP parkové    0,81 ha 
RP rekreace    1,98 ha 
OB bydlení    4,23 ha 
SM smíšené   10,46 ha 
DK dopravní - komunikace    13,32 ha 

Dopravní infrastruktura 

Ve variantním návrhu je vymezena páteřní komunikace v západovýchodním směru propojující ulici Mladých 
Běchovic s novou mimoúrovňovou křižovatkou na Pražském okruhu, na kterou bude dále napojen systém 
obslužných komunikací pro obsluhu funkcí v území. Význam a funkce ulice Mladých Běchovic zůstanou v území 
zachovány. 
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Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází ke zmenšení ploch lesních a nelesních na úkor ploch smíšených; 
celoměstský systém zeleně je redukován, nedochází však k jeho přerušení.  

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Variantní komunikační řešení je veřejně prospěšnou stavbou. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

S ohledem na dopravní problémy ve východní části Pražského okruhu, způsobené nárůstem automobilového 
zatížení a malou vzdáleností křižovatek, zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/16 KLÁNOVICE GOLF 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha Klánovice, k. ú. Klánovice  

Lokalita zahrnuje území Klánovického lesa jižně Nových Dvorů. 

Plocha celého území je přibližně 47,19. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je vymezeno devítijamkové golfové hřiště v souladu se záměrem investora. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vychází z požadavku změny Z 1733/07 iniciované MČ Klánovice, požadující odstranění funkce 
golfu z Klánovického lesa. Plochy rekreační umožňující výstavbu golfu jsou umístěny pouze na území 
ve vlastnictví Golf Club Praha a ostatní plochy jsou ponechány pro stávající veřejně přístupný rekreační les. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    47,19 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází ke zvětšení plochy lesní; celoměstský systém zeleně je rozšířen. 

ÚSES – řešení ÚSES je invariantní, oblast patří převážně do funkčního nadregionálního biocentra. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/17 BĚCHOVICE JIHOVÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Běchovice, k. ú. Běchovice 

Lokalita zahrnuje rozvojové území ve východní části k. ú. Běchovice, severně ulice Českobrodské.  

Plocha celého území je přibližně 7,37 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v souladu s výhledovým rozvojem stávajícího 
platného územního plánu. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vychází z požadavku redukce rozvojových ploch a převádí JV část rozvojového území do územní 
rezervy. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
PZ zemědělské a nelesní    7,37 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu, které lépe odpovídá celkové koncepci města. 

 

VU/18 DUBEČ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Dubeč, k. ú. Dubeč 

Území zahrnuje poměrně rozsáhlý celek územní rezervy Východního Města v poloze zhruba mezi stávající 
zástavbou Dubče a Pražským okruhem.  

Plocha celého území je přibližně 147,00 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako územní rezerva pro významné rozvojové území. V souladu se zásadami 
územního rozvoje je zde navržen komplexní autonomní urbanistický celek zhruba velikosti městské části. 
Zastoupeny jsou téměř všechny plochy s rozdílným způsobem využití, včetně rozsáhlé rezervy pro vysokoškolský 
areál Univerzity Karlovy. 

Dopravní infrastruktura 

Základní komunikační kostru území tvoří systém páteřních komunikací přibližně v osové poloze rozvojových ploch. 
Tento vnitřní základní komunikační skelet rozvojových ploch je na západě napojen na hlavní komunikační osu 
rozvojového území Štěrbohol (s vazbou na Kutnohorskou ul.) a na severu bude zaústěn do stávající 
mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholské radiále u Štěrbohol. Komunikačně bude území propojeno dalšími 
vazbami na stávající zástavbu Dubče. 

Veřejná hromadná doprava osob  

Z hlediska obsluhy území veřejnou dopravou bude rozhodující roli plnit tramvajová doprava. Tramvajová trať 
povede rozvojovým územím v ose páteřní komunikace a naváže na tramvajovou trať v rozvojovém území 
Štěrboholy s vazbou Černokosteleckou ul..  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantnost řešení spočívá v přesunu celého komplexního záměru z územní rezervy do etapy návrhového období. 
Vlastní faktické řešení je totožné se základním návrhem. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZN nelesní    2,21 ha 
ZP parkové    12,27 ha 
OB bydlení    59,65 ha 
VV veřejné vybavení    31,10 ha  
SM smíšené    23,78 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,97 ha 
DK dopravní - komunikace    17,02 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny z územní rezervy do etapizace návrhu. 

 

 



4. Koncepce rozvoje a přestavby města  

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept 126 

Technická infrastruktura 

Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Beze změny z územní rezervy do etapizace návrhu. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Základní návrh lépe odpovídá celkové koncepci rozvoje města. Rozsáhlá část územní rezervy Východního Města 
je strategickou rezervou pro budoucí komplexní autonomní urbanistický celek. Statut územní rezervy automaticky 
vyžaduje změnu územního plánu v případě zájmu o rozvoj území, což umožní veřejnou kontrolu budoucího využití 
této významné lokality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/19 DOLNÍ MĚCHOLUPY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Dolní Měcholupy, k. ú. Dolní Měcholupy, MČ Praha-Dubeč, k. ú. Dubeč 

Území zahrnuje poměrně rozsáhlý celek územní rezervy Východního Města v poloze mezi stávající zástavbou 
Dolních Měcholup a Dubče.  

Plocha celého území je přibližně 59,04 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako rezerva pro významné rozvojové území, v této lokalitě pro potenciální 
autonomní výstavbu kompaktního obytného celku, v souladu se zásadami územního rozvoje města.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantnost řešení spočívá v převedení celého komplexního záměru ze statutu územní rezervy do etapy 
návrhového období. Vlastní faktické řešení je totožné se základním návrhem. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZP parkové    2,45 ha  
SP sportu   4,95 ha  
OB bydlení    39,60 ha 
VV veřejné vybavení    3,19 ha  
SM smíšené   5,71 ha 
DK dopravní - komunikace    3,13 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny z územní rezervy do etapizace návrhu. 

Technická infrastruktura 

Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Beze změny z územní rezervy do etapizace návrhu. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 
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Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Základní návrh lépe odpovídá celkové koncepci rozvoje města. Rozsáhlá část územní rezervy Východního Města 
je strategickou rezervou pro budoucí komplexní autonomní urbanistický celek. Statut územní rezervy automaticky 
vyžaduje změnu územního plánu v případě zájmu o rozvoj území, což umožní veřejnou kontrolu budoucího využití 
této významné lokality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/20 KRÁLOVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Královice, k. ú. Královice 

Území zahrnuje menší lokality uvnitř stávající zástavby, ale především poměrně velké plochy na severním a jižním 
okraji obce.  

Plocha celého území je přibližně 72,96 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území pro rozvoj řešeno formou umírněné arondace stávající zástavby. Předmětné plochy 
na severním a jižním okraji jsou ponechávány jako území krajinná a rekreační v kontextu s cenným přírodním 
charakterem.  

Základní návrh nevyvolává nároky na komunikační síť, nepředstavuje rizika spojená s nárůstem dopravního 
výkonu a nevyvolává potřebu zvýšené obsluhy území veřejnou dopravou. 

Příroda a krajina  

Řešení doplňuje lokální biokoridor vázaný na nivu Rokytky o několik interakčních prvků vymezených v okolní 
převážně zemědělské krajině 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Část veřejně prospěšného opatření ÚSES. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantnost řešení spočívá především v zásadně odlišné koncepci záměru rozvoje směřující k výraznému nárůstu 
obytných území, zejména na severu a jihu stávající zástavby Královic. Mimo tyto dvě nově navržené, poměrně 
rozsáhlé obytné skupiny je lokalizována plocha pro základní školskou vybavenost a doplněna nebo modifikována 
zástavba drobnějších dílčích ploch ze základního návrhu. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    2,99 ha 
ZN nelesní    0,06 ha 
RP rekreace    4,86 ha 
SP sportu  2,91 ha 
OB bydlení    50,93 ha 
VV veřejné vybavení    2,24 ha 
SM smíšené   5,14 ha 
DK dopravní - komunikace    3,84 ha 

Dopravní infrastruktura 

Zejména pro obsluhu navrhované obytné skupiny na severním okraji je navržena nová obslužná komunikace, jejíž 
vybudování je zároveň jednou z podmínek rozvoje této oblasti. Variantní řešení vyvolává významné nároky 
na obsluhu území veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla 
a převážně monofunkčnímu uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 
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Technická infrastruktura 

Variantní řešení je podmíněno vybudováním nadřazené technické infrastruktury zejména v zásobování vodou 
a odkanalizování, stávající síť není schopna zajistit požadované kapacity. 

Příroda a krajina  

Zeleň - variantním řešením dochází k redukci ploch nelesních; celoměstský systém zeleně je zachován beze 
změn.  

ÚSES – obslužná komunikace pro variantně navržené rozvojové plochy přímo a významně negativně zasahuje 
do funkčního lokálního biocentra ÚSES v údolí Rokytky jižně od ul. K Markétě, proto si řešení vynucuje nové 
vymezení biocentra, které není systémově tak vhodné jako vymezení v základní variantě; řešení také obsahuje 
posun navrženého interakčního prvku mimo rozvojové plochy na východním okraji Královic. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Mění se plochy VPO pro ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/21 UHŘÍNĚVES – VÝCHOD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 22, k. ú. Uhříněves 

Území zahrnuje rozsáhlou plochu na jihovýchodním okraji katastru, zhruba mezi stávající zástavbou Uhříněvsi 
a Pražským okruhem. 

Plocha celého území je přibližně 73,83 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako území nezastavěné, převážně krajinné a rekreační. Jde o potřebné 
zázemí obce s velmi malou mírou zátěže území a v souladu se zásadami územního rozvoje.  

Základní návrh nevyvolává nároky na komunikační síť, nepředstavuje rizika spojená s nárůstem dopravního 
výkonu a nevyvolává potřebu zvýšené obsluhy území veřejnou dopravou. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Varianta řešení spočívá v umístění rozsáhlého, převážně obytného celku s veřejným vybavením odlehlé 
a izolované poloze bez existujících přímých vazeb.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
RP rekreace    33,91 ha 
OB bydlení    27,38 ha 
VV veřejné vybavení    6,10 ha 
SM smíšené   6,44 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení vyvolává významné nároky na obsluhu území 
veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla a monofunkčnímu 
uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 

Technická infrastruktura 

Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Navrhované řešení vyvolává nové nároky na veškerou infrastrukturu. 

Příroda a krajina  

Zeleň – variantním řešením dochází k velmi výrazné redukci ploch nelesních; celoměstský systém zeleně 
je zachován beze změn. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 
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Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/22 UHŘÍNĚVES – JIH 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 22, k. ú. Uhříněves 

Území zahrnuje rozsáhlou plochu na jižním okraji katastrálního území, zhruba mezi stávající zástavbou Uhříněvsi 
a Kolovrat. 

Plocha celého území je přibližně 21,40 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 
Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako území nezastavěné, převážně krajinné s velmi malou mírou zátěže 
území, sloužící jako dělící prvek a zázemí přilehlých sídel, v souladu se zásadami územního rozvoje.  

VARIANTNÍ NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Varianta řešení spočívá v umístění poměrně rozsáhlé monofunkční obytné skupiny v izolované poloze 
bez existujících přímých vazeb mezi dvěma obcemi, čímž umožňuje jejich nežádoucí srůstání.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
OB bydlení    21,40 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení vyvolává významné nároky na obsluhu území 
veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla a monofunkčnímu 
uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 

Technická infrastruktura 

Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Navrhované řešení vyvolává nové nároky na veškerou infrastrukturu. 

Příroda a krajina 
Zeleň – variantním řešením dochází k výrazné redukci ploch nelesních; celoměstský systém je zachován beze 
změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  
Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 
V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/23 KOLOVRATY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Kolovraty, k. ú. Kolovraty 

Území zahrnuje pás plochy při ulici K Říčanům na jižní hranici Kolovrat.  

Plocha celého území je přibližně 9,50 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako nezastavěné v rámci vnějšího pásma města. V této okrajové poloze 
jsou navrženy plochy krajinné, zemědělské a pěstební, s malou mírou zátěže území. 

Základní návrh nevyvolává nároky na vyjádřenou komunikační síť a nepředstavuje rizika spojená s nárůstem 
dopravního výkonu.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Varianta řešení spočívá v situování smíšené plochy při existující komunikaci, čímž dochází k postupnému 
prorůstání pražské a mimopražské zástavby.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
SM smíšené  9,50 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení je dopravně napojeno na komunikace, 
které svým charakterem neodpovídají zvýšené dopravní zátěži. 

Technická infrastruktura  

Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Navrhované řešení vyvolává nové nároky na veškerou infrastrukturu. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci ploch nelesních a zemědělských a pěstebních; celoměstský 
systém zeleně je zachován beze změn. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/24 LIPANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 22, k. ú. Lipany 

Území zahrnuje drobnější plochy na severním okraji katastrálního území.  

Plocha celého území je přibližně 3,14 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 
Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako území nezastavěné, převážně krajinné lemující již arondovanou 
zástavbu obce.  

VARIANTNÍ NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Varianta řešení spočívá v doplnění stávajícího schématu existující zástavby ve třech okrajových polohách o nové 
obytné plochy. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
OB bydlení   3,14 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení vyvolává zvýšené nároky na obsluhu území 
veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla a monofunkčnímu 
uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci ploch lesních a nelesních; celoměstský systém je v dotčených 
místech redukován. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

VU/25 PITKOVICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 22, k. ú. Pitkovice 

Území zahrnuje relativně rozsáhlou plochu severně od stávající zástavby Pitkovic, zhruba mezi obslužnou 
komunikaci a Pitkovickým potokem.  

Plocha celého území je přibližně 9,56 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako území nezastavěné, převážně krajinné v kontextu s přírodní památku 
Pitkovická stráň.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Varianta řešení spočívá v umístění izolované kompaktní skupiny bydlení bez existujících přímých vazeb 
a v odlehlé poloze.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
OB bydlení   9,56 ha 

Dopravní infrastruktura 

Beze změny ve vyjádřených plochách a koridorech. Variantní řešení vyvolává významné nároky na obsluhu území 
veřejnou dopravou; generovaný objem automobilové dopravy vzhledem k poloze v rámci sídla a monofunkčnímu 
uspořádání představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti. 

Technická infrastruktura  
Výstavba v území je podmíněna zkapacitněním vodojemu Kozinec. 

Navrhované řešení vyvolává nové nároky na veškerou infrastrukturu. 

Příroda a krajina 
Zeleň – variantním řešením dochází k redukci plochy nelesní; celoměstský systém je zachován beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 
Není stanovena. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu.  
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VU/26 HÁJE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 11, k. ú. Háje 

Lokalita zahrnuje území severovýchodně od ulice Výstavní v prodloužení ul. Opatovské. 

Plocha celého území je přibližně 2,74 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je stanoveno, že klín zeleně směřující od Hostivařské přehrady se dotkne ulice Výstavní 
v pomyslném prodloužení osy ulice Opatovské. Tím vytvoří symetrickou kompozici pro zastavitelné plochy 
na severozápadě a jihovýchodě od této osy.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení se zakládá na vějířovitém uspořádání zástavby, které má střed v průsečíku ulic Výstavní 
a Opatovské. Svými částmi navazuje přímo na ulici Výstavní a na zastavitelná území stanovená v základním 
návrhu. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
SM smíšené  2,74 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci plochy nelesní; celoměstský systém zeleně je mírně redukován, 
nedochází k jeho přerušení. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

VU/27 BOHDALEC – SLATINY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 10, k. ú. Vršovice, Strašnice, Záběhlice; MČ Praha 4, k. ú. Michle, Nusle 

Území je zhruba vymezeno ze severu opouštěnou větví železniční trati až po stanici Praha-Vršovice, z jihozápadu 
odstavným nádražím Praha-jih a nákladovým nádražím Praha-Strašnice a z jihovýchodu ulicí Jižní spojka.  

Plocha celého území je přibližně 163,61 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území řešeno jako rozsáhlé a významné přestavbové a transformační území 
se zastoupením téměř všech ploch s rozdílným způsobem využití. V lokalitě Bohdalec se počítá především 
s polyfunkční obytnou výstavbou a situováním objektů charakteru městského centra. Oblast Slatin, nyní 
především charakteru brownfields, je řešena jako převážně smíšená s výrazným zastoupením ploch zeleně, 
veřejného vybavení a sportu.  

V severojižním směru je v návrhu potvrzena sběrná komunikace městského významu ve stopě ulic U Vršovického 
hřbitova, Bohdalecké. Návrh předpokládá úpravu křižovatky Nad Vršovskou horou v podobě velké okružní 
křižovatky, kde hlavní průjezdný směr je veden mimoúrovňově v podjezdu. Doplněna je obvodová komunikace 
rozvojového území Bohdalec mimoúrovňově křížící ul. Záběhlickou a napojující se do ul. Chodovské; středem 
území je navržen bulvár s tramvají. Ve východozápadním směru je navrženo komunikační propojení 
Bohdalecká - V Korytech podcházející železniční koridor a napojené do nové neúplné MÚK na Jižní spojce. 

Příroda a krajina 

Řešení rozšiřuje interakční prvek ÚSES ve vazbě Slatinský potok a rehabilitaci jeho nivy ve prospěch ploch 
zeleně. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantnost řešení spočívá především v zásadně odlišné koncepci dopravního řešení, z něhož se odvíjí i vlastní 
návrh dílčích ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou ovšem svou celkovou náplní, kapacitou 
a charakterem zhruba souměřitelné se základním návrhem.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní   0,13 ha 
ZN nelesní    8,52 ha 
ZP parkové    6,99 ha 
RP rekreace    0,96 ha 
SP sportu   0,47 ha 
OB bydlení   2,50 ha 
VV veřejné vybavení    6,08 ha 
SM smíšené   26,57 ha 
DP dopravní infrastruktura    91,19 ha 
TI technická infrastruktura    0,04 ha 
VO vodní    1,27 ha 
DK dopravní - komunikace   18,90 ha 
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Dopravní infrastruktura 

V severojižním směru přebírá hlavní sběrnou funkci navrhovaná obvodová komunikace rozvojového území 
Bohdalec, část ul. U Vršovického hřbitova bude plnit pouze funkci místní obslužné komunikace. 

Ve východozápadním směru je navrženo komunikační propojení (tzv. Slatinská spojka) Vršovická – Moskevská – 
U Vršovického hřbitova – V Korytech – Průběžná (v nově koncipovaném dopravním řešení uzlu při plánované žel. 
zast. Zahradní Město). Doplněna je vazba území Slatin do nové neúplné MÚK na Jižní spojce. 

Územím je poměrně náročně (s delšími podzemními úseky) vedena tramvajová trať Eden – Záběhlická. 

Technická infrastruktura 

Dochází k výrazným změnám, především ve vazbě na dopravní řešení komunikací. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k rozdílnému tvarování ploch parkových a nelesních; část ploch zeleně 
je zrušena ve prospěch jiné plochy s rozdílným využitím; celoměstský systém je částečně redukován, nedochází 
však k jeho přerušení. 

ÚSES – navržený interakční prvek ÚSES je mírně zmenšen ve prospěch ploch rekreace a veřejného vybavení. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, Podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VU/28 ŠEBEROV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Šeberov, k. ú. Šeberov 

Lokalita zahrnuje území mezi ulicí Brněnskou a východním okrajem zástavby v Šeberově, severně od budoucí 
Vestecké spojky. 

Plocha celého území je přibližně 45,97 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu v území mezi ulicí Brněnskou a uvažovaným východním obchvatem Šeberova je stanoven 
přírodní charakter – v severní části, v jižní části se uvažuje o rekreaci. Hlavní pás zeleně přechází západním 
směrem od Milíčovského lesa k rybníku Kovářský.  

Příroda a krajina 

V dotčeném prostoru je navrženo několik interakčních prvků ÚSES, především ve vazbě na drobné vodní toky 
směřující do Hrnčířských luk 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Veřejně pospěšné opatření pro ÚSES. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení zařazuje severní i jižní část do zastavitelného území. Střední pás zeleně stanovený základním 
návrhem je zmenšen, mění tvar a hranici.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    3,74 ha 
ZP parkové    3,34 ha 
SM smíšené   35,73 ha 
DK dopravní - komunikace    3,16 ha 

Dopravní infrastruktura 

Převážně k obsluze území smíšeného a současně k převedení části dopravy je navrženo komunikační propojení 
Vestecké spojky (křižovatka k západní komerční zóně Průhonic na mimopražském území) a nově koncipované 
MÚK Opatov na D1. 

Technická infrastruktura  

Beze změny.  

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – V souvislosti s rozvojem území smíšeného dochází k zmenšení navržených interakčních prvků, zejména 
v okolí potoka napájejícího Kovářský rybník; plochy ÚSES jsou také nově zasaženy (rozděleny) dopravním 
řešením. 
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Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Mění se vymezení veřejně pospěšného opatření pro ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/29 KUNRATICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Kunratice, k. ú. Kunratice 

Lokalita západně od Kunratické spojky, jižně od Vysokoškolského areálu. 

Plocha celého území je přibližně 6,75 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 
Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území stanoveno jako nezastavitelné pro zeleň.  

VARIANTNÍ NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení stanovuje podél severojižní osy, která protíná území, západní část jako území zastavitelné 
navazující na stabilizovaná zastavitelná území v souladu s územním plánem. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    1,46 ha 
SP sportu   0,53 ha  
OB bydlení    4,77 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením je zmenšena plocha zemědělská a pěstební a plocha nelesní ve prospěch plochy 
bydlení; trasování celoměstského systému zeleně není variantním řešením narušeno. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/30 OPATOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 11, k. ú. Chodov 
Lokalita zahrnuje území západně od MÚK Opatov při navrženém přemostění ul. Brněnské (D1) tramvajovým 
mostem, doplňující překryv komunikace. 
Plocha celého území je přibližně 0,45 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu se nevymezuje zvětšení překryvu ul. Brněnské v lokalitě MÚK Opatov. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje překrytí úseku Brněnské ul. (D1) v délce cca 120 m, navazující na koridor plánované 
tramvajové trati Opatov – Volha, která zde rovněž mostním objektem překonává Brněnskou ul.  

Zakrytím části komunikace se zlepší možnosti k provázání pásu území podél ul. Roztylské k centru Opatov 
u stanice metra, které má potenciál městského centra, a dalšímu snížení vlivu automobilového provozu na okolí. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    0,45 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny.  

Příroda a krajina 
Zeleň – variantním řešením je nahrazena plocha komunikace plochou nelesní.  

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 
Není stanovena. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 

VU/31 NOVÉ DVORY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 4, k. ú. Lhotka, k. ú. Krč 

Lokalita zahrnuje území mezi ulicemi Novodvorskou, Vídeňskou, Durychovou, V Štíhlách, Chýnovskou 
a Jalodvorskou.  

Plocha celého území je přibližně 8,99 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Základní návrh se od současného územního plánu odlišuje pouze v severní části řešeného území, kde nahrazuje 
část plochy zastavitelné plochou pro zeleň. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení mění charakter zastavitelných ploch východně od ul. Libušské, v severní části lokality se mění 
zeleň pro účel zástavby. V jižní části se mění zeleň v rámci kategorií. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZP parkové    0,14 ha 
SP sportu   0,73 ha 
OB bydlení    5,98 ha 
SM smíšené   2,14 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny.  

Technická infrastruktura  

Beze změny.  

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci ploch nelesních a parkových; celoměstský systém zeleně zůstává 
nepřerušen. 

ÚSES – Beze změny 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 
Není stanovena. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 



4. Koncepce rozvoje a přestavby města  

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept 136 

VU/32 BELÁRIE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 12, k. ú. Modřany 

Lokalita se nachází jižně od ul. Čs. exilu, východně od ul. Modřanské, severně od ul. Schodišťové.  

Plocha celého území je přibližně 3,34 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území severně od ulice Schodišťové stanoveno pro zástavbu ve formě bytových domů 
a viladomů. Část území je určena pro veřejný park s vysokou zelení. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení potvrzuje funkční využití území pro zemědělskou a pěstební činnost, která odpovídá platnému 
územního plánu. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
PZ zemědělské a nelesní    3,34 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

VU/33 TOČNÁ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 12, k. ú. Točná 

Lokalita zahrnuje území jihozápadní části sídla Točná, jižně od ulice Ke Starému hřišti a Starý lis, končí ulicí 
Zahrádkářskou. 

Plocha celého území je přibližně 4,97 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je stejné funkční využití jako v platném územním plánu, a to pro pěstební činnost. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení mění pás území na zastavitelné. Tato část území je identická s ochranným pásmem zvláště 
chráněného území. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    4,97 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Je nutné vybudovat chybějící infrastrukturu. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/34 RADOTÍNSKÁ JEZERA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 16, MČ Praha-Velká Chuchle, MČ Praha-Zbraslav, k. ú. Lahvice, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav  

Lokalita zahrnuje území určené pro rekreační využití na soutoku Vltavy a Berounky, které je vymezeno jižním 
okrajem dostihového závodiště ve Velké Chuchli, ulicí Strakonickou ve Zbraslavi, tokem Berounky a ulicí 
Výpadovou v Radotíně. Pouze okrajově zasahuje v k. ú. Lahovice východně od ul. Strakonické až k levému břehu 
Vltavy. 

Plocha celého území je přibližně 22,31 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území mezi ulicí Výpadovou a okrajem dostihového závodiště převážně určeno 
pro dvě rekreační vodní plochy vzájemně oddělené trasou vzdušného vedení vysokého napětí. Severní vodní 
plocha je propojena kanálem s řekou Vltavou. 

Ochranný přístav Radotín je umístěn v rekreační vodní ploše jižně od ulice Výpadové.  

Plocha bazénu rekreačního přístavu - Marína Radotín - je půdorysně zalomena a prodloužena směrem jižním tak, 
že se vyhýbá stávajícím bytovým domům.  

Rekreační vodní plochy ve Zbraslavi na pravém břehu Berounky jsou vzájemně propojené pod estakádou 
Pražského okruhu. Severní vodní plocha je kanálem propojena s řekou Berounkou.  

Stávající sportovní hřiště v Radotíně u křižovatky ulic Strakonické a Výpadové je zachováno jako plocha rekreace. 

Příroda a krajina 

Lokalita zasahuje do celoměstského systému zeleně a do nadregionálního USES. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje ochranný přístav Radotín v prodloužení přístavní hrany stávajícího obchodního přístavu. 
Ochranný přístav není propojen s rekreační vodní plochou.  

Bazén rekreačního přístavu - Marína Radotín - je zkrácen a navazující plocha smíšená je naopak rozšířena tak, 
aby stávající bytové domy nebyly umístěny na okraji vodní plochy.  

Systém rekreačních vodních ploch ve Zbraslavi není ve variantním řešení propojen s řekami Berounka a Vltava. 
Z tohoto důvodu jsou navržené tvary rekreačních vodních ploch odlišné. Severně od ulice Výpadové je navržena 
jediná vodní plocha. Navazující rekreační plochy jsou rozšířeny tak, aby bylo možné v území umístit i jiné aktivity 
sportovní a rekreační např. ve vazbě na dostihové závodiště ve Velké Chuchli.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní   4,30 ha 
RP rekreace    12,12 ha 
SM smíšené   0,73 ha 
DP dopravní infrastruktura    1,03 ha 
VO vodní    4,13 ha 

Dopravní infrastruktura  

Odlišné řešení přístavu Radotín. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – částečně se mění průběh celoměstského sytému zeleně.  

ÚSES – částečně se mění vymezení USES, avšak jde pouze o místní korekce, které nemají systémový význam. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Obě varianty jsou z hlediska koncepce města rovnocenné. 
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VU/35 BARRANDOV – HÖGEROVA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Hlubočepy 

Lokalita zahrnuje území určené pro zástavbu dosud nevyužitého území v sídlišti Barrandov jižně od ulice 
Högerovy. 

Plocha celého území je přibližně 4,16 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita jižně od ulice Hegerovy určena především pro plochu veřejného vybavení 
a částečně pro plochu bydlení.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení ruší plochu veřejného vybavení a nahrazuje ji plochou bydlení. Směrem k ulici K Barrandovu 
je navržena plocha smíšená místo bydlení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    3,11 ha 
SM smíšené   1,05 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny.  

Technická infrastruktura  

Beze změny.  

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny.  

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření.  

Ruší se veřejně prospěšná stavba pro školství.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/36 BARRANDOV – PARK  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Hlubočepy 

Lokalita zahrnuje území určené pro doplnění původního sídliště Barrandov severně od ulice Werichovy v místě 
stávající tramvajové smyčky. 

Plocha celého území je přibližně 7,25 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita severně od ulice Werichovy a v docházkové vzdálenosti od zastávky tramvaje 
částečně určena pro plochy bydlení a veřejného vybavení. Severojižním směrem prochází územím plocha 
nelesní, která pokračuje podél severního okraje zastavitelného území. 

Příroda a krajina 

Lokalita zasahuje do celoměstského systému zeleně, který je v rámci varianty přeložen. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje významnou parkovou plochu na místě, které je v základním návrhu určena k zástavbě. 
Současně se mění vymezení plochy veřejného vybavení a plochy bydlení. Plocha parková současně nahrazuje 
severojižní propojení plochy nelesní. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
ZL lesní    0,20 ha 
ZN nelesní    0,42 ha 
ZP parkové    6,07 ha 
OB bydlení    0,19 ha 
VV veřejné vybavení    0,37 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením je nahrazena plocha bydlení plochou parkovou; původní pás plochy nelesní 
vymezující dvě plochy určené k zástavbě je ve variantě plošně redukován; celoměstský systém je převeden 
na plochu parkovou a nedochází k jeho přerušení, zároveň je mírně rozšířena plocha lesní. 

ÚSES – Beze změny. 

 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Mění se plošné vymezení veřejně prospěšných staveb.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Obě varianty jsou z hlediska koncepce města rovnocenné. 
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VU/37 SLIVENEC  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Slivenec, k. ú. Slivenec  

Lokalita zahrnuje území určené pro rozvoj pracovních příležitostí v městské části při západním okraji hl. m. Prahy. 
Lokalita je vymezena ulicí K Barrandovu, silničním okruhem kolem Prahy a ulicí K Austisu. 

Plocha celého území je přibližně 25,43 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je navržena územní rezerva pro plochy smíšené, které jsou v trasách vzdušného vedení 
vysokého napětí rozděleny dvěma plochami nelesními. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje přesun uvedených ploch z územních rezerv do „návrhového období územního plánu“. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    7,89 ha 
SM smíšené   17,53 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny.  

Technická infrastruktura  

Beze změny.  

Příroda a krajina 

Zeleň – plochy zeleně jsou v základním návrhu součástí územních rezerv, ve variantním řešení jsou zahrnuty 
do „návrhového období územního plánu“. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Obě varianty jsou z hlediska koncepce města rovnocenné. 

VU/38 ŘEPORYJE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha Řeporyje, k. ú. Řeporyje 

Lokalita zahrnuje plochu určenou pro stavbu technické infrastruktury v prostoru bývalého centrálního zařízení 
staveniště CP1 severně od železniční trati Praha – Rudná.  

Plocha celého území je přibližně 3,85 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je vymezená plocha technické infrastruktury určena pro multifunkční recyklační centrum 
odpadů. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje plochu technické infrastruktury využít pro umístění uhelného kogeneračního zdroje. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
TI technická infrastruktura    3,85 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura 

Vymezení plochy technické infrastruktury beze změny hranic plochy. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Plocha technické infrastruktury určená pro umístění uhelného kogeneračního zdroje vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba v totožném rozsahu jako v základním návrhu. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 
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Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/39 ZÁPADNÍ MĚSTO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 13, k. ú. Stodůlky, Třebonice 

Lokalita zahrnuje území určené pro výstavbu centra Západního Města v okolí vestibulu stanice metra Stodůlky, 
západně od ulice Jeremiášovy. 

Plocha celého území je přibližně 21,90 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území mezi ulicí Jeremiášovou a hranici katastrálního území Třebonice vymezeno pro 
plochy bydlení, smíšené, veřejného vybavení a pro lokální dopravní terminál PID a parkoviště v systému P+R 
u stanice Stodůlky trasy B metra. Pro celé území Západního Města jsou významné plochy veřejného vybavení 
určené pro školská zařízení, umístěné severně od komunikace Nová Jinočanská  a dále navazující plocha sportu.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje rozšíření ploch bydlení a smíšených na úkor ploch veřejného vybavení a dopravní 
infrastruktury určených pro malý dopravní terminál a částečně na úkor plochy nelesní nad stávající trasou B metra. 
V místě nad větvením trasy metra je plocha smíšená navržena v etapě, která je podmíněna realizací větve trasy B 
metra do Západního Města (Horka). Potřeba lokálního zařízení PID a parkoviště v systému P+R je u stanice metra 
Stodůlky předepsána tzv. podměrečnou značkou (která znamená plochu s rozdílným způsobem využití o rozloze 
menší než 5 000 m2 v rámci jiné plochy). Plocha nelesní je částečně rozšířená na úkor hrotu plochy veřejného 
vybavení v západní části lokality.  

Variantní návrh zcela ruší plochy veřejného vybavení severně od komunikace Nová Jinočanská určené 
pro základní a střední školu a nahrazuje je tzv. „plovoucí značkou“ VV (která znamená plochu bez specifikace 
rozlohy a přesného umístění v rámci jiné plochy s rozdílným způsobem využití).  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    0,38 ha 
SP sportu   2,91 ha 
SM smíšené   18,61 ha 

Dopravní infrastruktura 

Plocha dopravní infrastruktury sloužící potřebám lokálního autobusového terminálu (zařízení PID) a pro realizaci 
záchytného parkoviště při stanici metra je ve variantním řešení redukována do podměrečné značky v ploše 
smíšené, čímž se vzhledem k vývoji v území komplikuje umístění potřebných zařízení. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – vymezení ploch zeleně se částečně mění, ale změny nezasahují do celoměstského systému zeleně.  

ÚSES – Beze změny.  
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Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Ruší se veřejně prospěšné stavby pro školství. Ruší se veřejně prospěšná stavba P+R Stodůlky. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, Podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/40 POŠTOVKA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Košíře 

Lokalita zahrnuje plochu severně od ulice Zahradníčkovy. 

Plocha celého území je přibližně 1,50 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Lokalita je v základním návrhu určena pro plochu nelesní, která tvoří prostorový předěl mezi lesem při usedlosti 
Kotlářka a bytovou zástavbou podél ulice Plzeňské. 

Zeleň a ÚSES 

Lokalita je součástí celoměstského systému zeleně. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje v dané lokalitě plochu bydlení na úkor plochy nelesní zeleně. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    1,50 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – návrh ve variantě zasahuje do celoměstského systému zeleně, který je z důvodu rozdílného využití 
odstraněn. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/41 NAD TURBOVOU  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Košíře 

Lokalita zahrnuje plochu východně od areálu stávajícího gymnázia v oblouku ulice Nad Turbovou. 

Plocha celého území je přibližně 0,87 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita určená pro plochu veřejného vybavení. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje v dané lokalitě plochu bydlení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    0,87 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

VU/42 PODBĚLOHORSKÁ  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, k. ú. Smíchov 

Lokalita zahrnuje plochu východně od parku Klamovka v oblouku ulice Podbělohorské. 

Plocha celého území je přibližně 1,77 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita určená pro plochu bydlení. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje v dané lokalitě plochu veřejného vybavení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
VV veřejné vybavení    1,77 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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VU/43 HOMOLKA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Motol 

Lokalita zahrnuje plochu navazující na východní okraj areálu Nemocnice Na Homolce severně od ulice Weberovy. 

Plocha celého území je přibližně 1,46 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita určena pro plochu lesní, která je součástí významného zeleného svahu jižně 
od Břevnovské pláně. 

Zeleň a ÚSES  

Lokalita je součástí celoměstského systému zeleně. 

VARIANTNÍ NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje v dané lokalitě rozšířit plochy veřejného vybavení na úkor plochy lesní. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
VV veřejné vybavení    1,46 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantní řešení zasahuje do celoměstského systému zeleně. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

VU/44 STRAHOV 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 6, k. ú. Břevnov 

Lokalita zahrnuje území mezi ulicemi Běžeckou, Atletickou a Vaníčkovou, kde se nacházejí sportovní stadiony 
Velký Strahovský, Evžena Rošického, Stadion přátelství a Malý stadion a dále areál vysokoškolských kolejí.  

Plocha celého území je přibližně 30,97 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je území sportovních stadionů severně od ulice Vaníčkovy navrženo pro plochy sportu. 
Severní výběžek je určen pro plochy bydlení s veřejným prostranstvím, objekt při ulici Běžecká je připojen 
k sousední ploše bydlení. Území vysokoškolských kolejí je určeno pro smíšené plochy s veřejným prostranstvím.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje zásadní transformaci sportovních ploch včetně severního výběžku území na smíšené 
plochy a vysokoškolský areál na plochy pro bydlení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    6,93 ha 
SM smíšené  24,04 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/45 VOKOVICE – KRUTEC 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Vokovice 

Lokalita leží východně od ulice Na Křídle a jižně od ulice Na Krutci 

Plocha celého území je přibližně 0,89 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita navržena pro plochu nelesní. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje lokalitu pro plochy bydlení. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    0,89 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením dochází k redukci plochy nelesní; celoměstský systém zeleně je redukován. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

VU/46 NEBUŠICE – VÍZERKA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Nebušice 

Území leží ve východní části Nebušic, jižně od ulice Nebušivé z východu je ohraničeno ulicí Nad Habrovkou. 

Plocha celého území je přibližně 1,13 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita určena pro plochu nelesní. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantním návrhu je lokalita navržena pro bytové plochy v horizontu návrhového období. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    1,13 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – plocha nelesní je redukována ve prospěch plochy bydlení; dochází k redukci celoměstského systému 
zeleně. 

ÚSES – beze změny.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 



4. Koncepce rozvoje a přestavby města  

 
Územní plán hlavního města Prahy – koncept 146 

VU/47 NEBUŠICE – ZÁPAD 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Nebušice 

Území tvořené čtyřmi dílčími lokalitami leží při západním a severním okraji Nebušic. Je vymezeno z jihu ulicí 
Pod Hájovnou, z východu ulicí Za Pohádkou a ze severu ulicí Tuchoměřickou.  

Plocha celého území je přibližně 23,63 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita ležící severně od ulice Pod Hájovnou navržena pro rekreační území přírodní; 
lokality západně a východně od ulice Tuchoměřické pro plochy pěstební; lokalita severně od ulice Spojové 
pro plochu nelesní.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantním návrhu je lokalita ležící severně od ulice Pod Hájovnou navržena pro bytové plochy; lokality 
západně a východně od ulice Tuchoměřické pro smíšené území; lokalita severně od ulice Spojové pro bytové 
plochy. Všechny tyto lokality jsou určeny k realizaci v horizontu návrhového období. 

Ostatní plochy odpovídají základnímu návrhu. V území je nezbytné zajistit retenci dešťových vod. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
OB bydlení    17,59 ha 
SM smíšené   6,03 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešení dochází k redukci plochy nelesní a zemědělské a pěstební; celoměstský systém zeleně 
je zachován beze změn. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VU/48 BUBENEČ – PAPÍRNY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, k. ú. Bubeneč 

Lokalita je vymezena ze západu ulicí Mlýnskou z východu ulicí Za Císařským mlýnem. 

Plocha celého území je přibližně 1,43 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je lokalita určena pro rekreaci. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantním návrhu je lokalita navržena pro smíšené plochy. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
SM smíšené   1,43 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

 

 

VU/49 VÝHLEDY  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Suchdol, k. ú. Suchdol 

Lokalita zahrnuje území západně od MÚK Výhledy na Pražském okruhu. 

Plocha celého území je přibližně 1,42 ha 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu není navrhováno založení překryvu Pražského okruhu v lokalitě MÚK Výhledy. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Úsek Pražského okruhu je součástí veřejně prospěšné stavby Pražský (silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje překrytí úseku Pražského okruhu v rámci stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol západně 
od MÚK Výhledy v délce max. cca 350 m vyplývající z příznivého průběhu nivelety plánované komunikace, která 
překrytí umožňuje. 

Zakrytím Pražského okruhu dojde k propojení pásu území při hranicích Prahy a dalšímu snížení vlivu stavby 
na okolí. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    1,42 ha 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantním řešením je nahrazena plocha komunikace plochou nelesní.  

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Vymezení VPS pro stavbu Pražského okruhu se nemění, mění se charakter dotčené stavby 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 
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Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU/50 STRAHOVSKÉ HRADBY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 1, k. ú. Hradčany 

Území se nachází mezi barokním opevněním na Strahově a komunikací od Pohořelce na Petřín. Jde o pozemek 
288/1 k. ú. Hradčany 

Plocha celého území je přibližně 3,57 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 
Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je celé území stávající plochy navrženo jako park. Jde o souvislou zelenou plochu 
s návazností na parkový komplex Petřína, který je součástí Památkové rezervace v hlavním městě Praze a je také 
celoměstského systému zeleně.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje zde umístit dům (domy) s pečovatelskou službou (DPS)  

Navržená kompozice předpokládá umístění izolovaných nízkopodlažních objektů v zeleni. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
VV veřejné vybavení    3,57 ha  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

Technická infrastruktura  

Rozšíření nezbytné infrastruktury. 

Příroda a krajina 

Zeleň – omezení funkce zeleně. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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4.4.2 VARIANTY DOPRAVNÍ S PLOŠNÝM VYJÁDŘENÍM 

 
VD/1   - Tram. trať Praha 6 – Praha 8 
VD/2   - MO Pelc-Tyrolka – Balabenka 
VD/3   - MO Balabenka – Štěrboholská radiála 
VD/4   - Propojení Střížkov – Letňany 
VD/5   - Letiště Letňany 
VD/6   - Metro D – napojení depa Písnice 
VD/7   - Vozovna Modřany-Hodkovičky 
VD/8   - Údolí Berounky – vých. obchvat Radotína 
VD/9   - Řepy 
VD/10 - Troja – komunikace k zoo Praha 
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VD/1 TRAMVAJOVÁ TRAŤ PRAHA 6 - PRAHA 8 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 6, MČ Praha-Troja, k. ú. Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Troja  

Lokalita zahrnuje území na levém břehu Vltavy při vyústění Lysolajského údolí, severní cíp Císařského ostrova 
a pás území na pravém břehu Vltavy podél ulic Pod Hrachovkou, K Bohnicím, K Pazderkám.  

Plocha celého území je přibližně 6,23 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce 

Územní plán vymezuje koridor územní rezervy pro tramvajovou trať propojující Prahu 6 a Prahu 8 podle 
podkladové studie Metroprojektu. V prostoru vinic Salabka koridor zasahuje do části jejich rozlohy (řešení počítá 
s tunelovým výstupem tramvaje do ulice K Pazderkám a zpětným překryvem tunelového úseku). 

Dopravní infrastruktura  

Řešení ve stopě navrženého koridoru neumožňuje realizaci společné tramvajové zastávky na levém břehu Vltavy 
při vyústění Lysolajského údolí při existenci tramvajové trati do Suchdola. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Na část tramvajové trati Praha 6 – zoo Praha (a související plochy) je vyhlášena veřejně prospěšná stavba.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vymezuje plochy veřejné hromadné dopravy pro možné umístění tramvajové trati z Prahy 6 
k severnímu vstupu do zoo (etapová smyčka) v modifikované poloze oproti základnímu návrhu. Řešení reaguje 
na optimalizovaný průběh tramvajové trati Podbaba – Suchdol a v prostoru Lysolajského údolí umožňuje vznik 
společné zastávky. Od severního vstupu do zoo dále pokračuje ve stopě ulice K Bohnicím koridor územní rezervy 
pro tramvajovou trať do ulice K Pazderkám, který se vyhýbá zásahu do prostoru vinic. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,38 ha 
ZN nelesní    0,34 ha 
PZ zemědělské a nelesní    1,45 ha 
RP rekreace    0,24 ha 
OB bydlení    0,02 ha 
DP dopravní infrastruktura    3,25 ha 
VO vodní    0,17 ha 
DK dopravní - komunikace    0,38 ha 

Dopravní infrastruktura  

Viz hlavní cíle. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – jelikož jde o územní rezervu, ÚSES se nemění; při detailním prověřování varianty nelze vyloučit dílčí 
korekce ve vymezení jednotlivých prvků, avšak bez nutnosti systémové změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Je vyhlášena veřejně prospěšná stavba pro tramvajovou trať Praha 6 – zoo Praha.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Nejsou vymezeny. 

Etapizace, Podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území jsou vymezeny plochy pro územní rezervu. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu, z hlediska zásahu do území a provozních 
souvislostí vlastní tramvajové trati.  
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VD/2 MO PELC-TYROLKA – BALABENKA  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 8, k. ú. Libeň 

Plocha celého území je přibližně 14,64 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Základní návrh v převážné části území zachovává jeho stávající charakter. Dopravní stavba MO méně ovlivní 
přírodní břeh Vltavy. 

Dopravní infrastruktura  

V úseku Pelc-Tyrolka – U kříže jsou v základním návrhu oba směry Městského okruhu vedeny v samostatných 
trasách. Směr k východu sleduje stávající ulici Povltavskou, směr k západu prochází raženým tunelem 
pod Bulovkou a Bílou skálou. 

Příroda a krajina 

ÚSES – ulice Povltavská těsně sousedí s nadregionálním biokoridorem vázaným na Vltavu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Stavba MO je navržena jako veřejně prospěšná. Rozsah VPS je vymezen na základě základního návrhu.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Úsek Městského okruhu Pelc-Tyrolka – U Kříže je ve variantním návrhu situován do stopy ulice Povltavské. 
Oba jízdní směry jsou vedeny převážně v nadzemním patrovém uspořádání.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,12 ha 
ZN nelesní    9,63 ha 
DK dopravní - komunikace    4,89 ha 

Dopravní infrastruktura  

Viz hlavní cíle. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – téměř beze změny, variantní návrh si vyžádá posun hranice nadregionálního biokoridoru v řádu menším 
než je 10 metrů. 

 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Stavba MO je navržena jako veřejně prospěšná. Rozsah VPS je vymezen na základě variantního návrhu. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, Podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Řešení základní varianty mezi Pelc-Tyrolkou a lokalitou U Kříže umožňuje zachování příbřežní zeleně 
a vhodnějších podmínek pro ÚSES vázaný na řeku. 
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VD/3 MO BALABENKA – ŠTĚRBOHOLSKÁ RADIÁLA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 3, Praha 9, Praha 10, k. ú. Žižkov, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy 

Plocha celého území je přibližně 14,88 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu jsou navrhovány ražené tunely.  

Dopravní infrastruktura  

V úseku Balabenka – Českobrodská je Městský okruh veden převážně raženým tunelem v poloze východně 
od Jarova, v severní části pak pod ulicí Spojovací.  

Příroda a krajina 

ÚSES – v prostoru kolem ulice Spojovací trasa Městského okruhu křižuje lokální biokoridor a místně je s ním 
i v souběhu. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Stavba MO je navržena jako veřejně prospěšná. Rozsah VPS je vymezen na základě základního návrhu. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje hloubené tunely, bez přímého dopadu na řešení a využití území. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    10,53 ha 
PZ zemědělské a nelesní    0,05 ha 
VV veřejné vybavení    0,28 ha 
SM smíšené   0,50 ha 
DP dopravní infrastruktura    0,02 ha 
DK dopravní - komunikace   3,49 ha 

Dopravní infrastruktura  

V úseku Balabenka – Českobrodská sleduje variantní návrh Městského okruhu koridory ulic Českobrodské 
a Spojovací. Pod uvedenými komunikacemi je trasa vedena v hloubeném tunelu. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny vyjma drobné korekce vedení poblíž ulice Spojovací, která nemá systémový význam. 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Stavba MO je navržena jako veřejně prospěšná. Rozsah VPS je vymezen na základě variantního návrhu. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Verze raženého tunelu základního návrhu vytváří vhodnější urbanistické podmínky pro lokalitu Hrdlořezy – Jarov 
a vhodnější realizační a provozní podmínky pro úsek Spojovací – Malešice. 
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VD/4 PROPOJENÍ STŘÍŽKOV – LETŇANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 9, Praha 18 – k. ú. Střížkov, Letňany 

Komunikační propojení ulic Lovosické a Tupolevovy spojující sídliště Prosek a Letňany s mimoúrovňovým 
křížením nadřazené komunikace Kbelská. 

Rozloha celého území je přibližně 1,65 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

V základním návrhu je komunikace vedena v souladu s probíhající změnou územního plánu č. Z 1486/06 
a je vymezena funkční plochou pro komunikaci. 

Dopravní infrastruktura 

Vyjádřená komunikace na propojení Střížkova a Letňan je zatříděna v kategorii ostatní dopravně významné 
komunikace. 

Příroda a krajina 

ÚSES – komunikace křižuje navržený lokální biokoridor. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Komunikace je veřejně prospěšnou stavbou. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení navrhuje zrušení plochy pro komunikaci, uvažuje se pouze o dopravním propojení nižšího řádu 
bez vymezení samostatnou plochou s rozdílným využitím.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    0,41 ha 
OB bydlení    0,17 ha 
SM smíšené   1,04 ha 
DK dopravní - komunikace    0,04 ha 

Dopravní infrastruktura  

Předepisuje se významné pěší propojení (pěší a cyklistické stezky) ve výkresu V4 – Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – nebude přerušen dopravně významnou komunikací. 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Významné pěší propojení je veřejně prospěšnou stavbou. Nemění se vymezení stavby, pouze zařazení druhu 
veřejně prospěšné stavby.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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Územní plán hlavního města Prahy – koncept 154 

VD/5 LETIŠTĚ LETŇANY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 18 – Letňany 

Lokalita zahrnuje cíp území při západním okraji letiště Letňany na jih od plánovaného komunikačního propojení. 

Rozloha celého území je přibližně 4,92 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Navržená parková plocha mezi stanicí metra C Letňany a plochou letiště má tvořit rozptylový prostor a zároveň 
oddychový park u stanice metra před vstupem do uvažovaného Pražského veletržního areálu a zároveň 
je součástí veřejného zeleného pásu spojujícího Letňany a Kbely. 

Dopravní infrastruktura 

Plocha letiště respektuje rozsah současně využívaných vzletových a přistávacích drah. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Rozšíření plochy dopravní infrastruktury na celou plochu vedenou v registru Úřadu pro civilní letectví jako plocha 
letiště Letňany je na úkor zmenšení navržené parkové plochy mezi stanicí metra C Letňany a plochou letiště. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
DP dopravní infrastruktura    4,92 ha 

Dopravní infrastruktura 

Viz hlavní cíle. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – je redukována parková plocha a celoměstský systém zeleně. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu pod podmínkou, že bude zachován alespoň 
minimální pás parkové plochy navazující na plochu nelesní při jižním okraji letiště a na plochu parku severně 
podél ul. Tupolevovy. 
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VD/6 METRO D – NAPOJENÍ DEPA PÍSNICE  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Kunratice, Praha-Libuš, k. ú. Kunratice, Písnice 

Lokalita zahrnuje pás území jižně od Kunratické spojky, vymezený na západní straně ulicí Libušskou a z východu 
ulicí Vídeňskou určený pro umístění depa metra Písnice vč. povrchového úseku trasy D metra, související 
komunikační řešení a vyplývající změny ploch s rozdílným využitím. 

Plocha celého území je přibližně 11,94 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Dopravní infrastruktura 

V základním návrhu je ponecháno trasové napojení depa metra v Písnici (koncové stanice trasy) ve stopě 
v souladu se současným územním plánem. 

Příroda a krajina 

Trasa D metra křižuje dva biokoridory – regionální a lokální, které se spojují v lokálním biocentru vymezeném 
v prostoru stávající retenční nádrže. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Jsou vyhlášeny veřejně prospěšné stavby pro komunikační napojení terminálu Písnice, trasu D metra – úsek 
Nové Dvory – depo Písnice včetně depa metra a autobusového terminálu, P+R – depo Písnice a veřejně 
prospěšné opatření pro ÚSES. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Na základě nejnovějších poznatků, které vyplývají z průběžné přípravy trasy D metra na úrovni podrobnějších 
dokumentací, optimalizovat řešení koncového úseku trasy ve vztahu k provozování zařízení metra, vyhnout 
se kontaktu s obytnou výstavbou a řešit souvislosti se systémem ÚSES.  

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    4,50 ha 
PZ zemědělské a nelesní    0,03 ha 
OB bydlení   0,95 ha 
SM smíšené   0,12 ha 
DP dopravní infrastruktura    6,12 ha 
DK dopravní - komunikace    0,22 ha 

Dopravní infrastruktura  

Variantní návrh vymezuje jiné optimalizované řešení trasy D metra v úseku Písnice – depo Písnice a potřebné 
plochy pro zázemí depa metra a autobusového terminálu vč. parkoviště P+R. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

 

 

Příroda a krajina 

Zeleň – variantní řešení si vyžádá korekci celoměstského systému zeleně, nedojde však k jeho přerušení; 
vymezení ploch nelesních je upraveno s ohledem na variantní trasování metra. 

ÚSES – variantní návrh trasy D metra si vyžádá variantní vymezení lokálního biocentra L2/137 na retenční nádrži 
u Kunratické spojky a mírnou korekci návazných biokoridorů. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Mění se vymezení veřejně prospěšných staveb pro trasu D metra - úsek Nové Dvory - depo Písnice včetně depa 
metra a autobusového terminálu, P+R - depo Písnice a veřejně prospěšného opatření pro ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

V území jsou vymezeny plochy určené k realizaci v etapě. Viz kapitola 8.1 Stanovení pořadí a podmínek změn 
v území – etapizace. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu ve shodě s odbornými partnery na úrovni města 
(DP hl. m. Prahy). 
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Územní plán hlavního města Prahy – koncept 156 

VD/7 VOZOVNA MODŘANY-HODKOVIČKY  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 4, MČ Praha 12, k. ú. Hodkovičky, Modřany 

Lokalita zahrnuje pás území mezi železniční tratí a ulicí Modřanskou proti vyústění ul. Čs. exilu (Zátišského 
potoka) určený pro realizaci nové tramvajové vozovny. 

Plocha celého území je přibližně 4,55 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Dopravní infrastruktura 

V základním návrhu je potvrzena nová tramvajová vozovna vč. jejího kolejového připojení. Tramvajová vozovna 
je součástí platného územního plánu a je stabilizována v uvedené lokalitě na základě pořízené územní studie. 
Potřeba nové vozovny vyplývá z uvažovaného rozvoje tramvajových tratí na území města. 

Příroda a krajina 

Napojení tramvajové vozovny na tramvajovou trať křižuje lokální biokoridor. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Navržená vozovna je veřejně prospěšnou stavbou. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní návrh vymezuje jiné funkční určení pro pozemky v zájmové lokalitě. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZN nelesní    0,54 ha 
SM smíšené   4,01 ha 

Dopravní infrastruktura 

Vypuštění tramvajové vozovny ve variantním řešení odporuje koncepci rozvoje tramvajové sítě v Praze. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – ve variantním návrhu bude rozšířena plocha nelesní; celoměstský systém zeleně zůstává bez přerušení.  

ÚSES – mění se jen drobným způsobem a formálně, protože nebude přerušen vjezdem do vozovny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 

Ruší se vymezení VPS Tramvajová vozovna Modřany-Hodkovičky. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, Podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VD/8 ÚDOLÍ BEROUNKY – VÝCHODNÍ OBCHVAT RADOTÍNA  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Zbraslav, k. ú. Lipence, Radotín, Zbraslav 

Navržené řešení okrajově zasahuje katastrální území města Černošice ve Středočeském kraji. Lokalita zahrnuje 
území určené pro komunikační obchvat centra Radotína, resp. komunikační propojení městských částí Radotín, 
Lipence a Zbraslav.  

Plocha celého území je přibližně 7,80 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Údolní niva Berounky je určena především pro různé druhy rekreačního využití. Na rozhranní mezi systémem 
vodních ploch v její severní části a na plochách rekreace, na kterých se připravuje výstavba golfového hřiště, 
je v jižní části území vymezena trasa nového komunikačního propojení. Trasa vede napříč údolím z jižního okraje 
Radotína, mostem přes tok Berounky pokračuje přes stávající areál Velkotržnice Lipence do lokality u Krňáku 
ve Zbraslavi.  

Dopravní infrastruktura 

Přeložka silnice II/115 z Poberouní je v základním návrhu na pražském území navržena jako nové komunikační 
propojení napříč údolní nivy Berounky. Tato sběrná komunikace je směřována do lokality u Krňáku (Zbraslav), 
kde je napojena v MÚK Lipence na komunikaci R4. 

Příroda a krajina 

Navržená trasa prochází napříč celoměstským systémem zeleně a vymezeným nadregionálním biokoridorem 
ÚSES v nivě Berounky.  

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Navržená komunikace je veřejně prospěšnou stavbou Komunikační propojení Radotín – R4. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Základní urbanistické řešení se variantou dopravního řešení nemění. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
ZL lesní    0,23 ha 
ZN nelesní    1,98 ha 
PZ zemědělské a nelesní    0,17 ha 
RP rekreace    1,31 ha 
VO vodní    0,01 ha 
DK dopravní - komunikace    4,09 ha 

Dopravní infrastruktura 

Variantní řešení navrhuje obchvat Radotína po pravém břehu Berounky. Toto nové komunikační řešení 
(sběrná komunikace) odvádí část průjezdné dopravy z Poberouní (silnice II/115) mimo centrální část Radotína. 
Vyjádřenou komunikací nižšího řádu je na obchvat připojena také oblast Zbraslav – Lipence. 

 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – mění se průchod celoměstským systémem zeleně. 

ÚSES – odlišné dopravní řešení si vynucuje variantní řešení vymezení vloženého regionálního biocentra 
V lukách. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Místo veřejně prospěšné stavby Komunikační propojení Radotín – R4 se vymezuje jiná veřejně prospěšná stavba, 
a to Východní obchvat Radotína. Mění se vymezení veřejně prospěšného opatření pro ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, Podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VD/9 ŘEPY 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 17, Praha 6, k. ú. Řepy, Ruzyně 

Plocha celého území je přibližně 13,76 ha. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce 

Vzhledem k současnému stavu se z převážné části nemění. Realizace Břevnovské radiály ovlivní především 
prostor křižovatky Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. 

Dopravní infrastruktura 

Komunikace Slánská je ponechána v současné podobě. Břevnovská radiála je dopravně propojena s ulicí 
Slánskou mimoúrovňovou křižovatkou tvaru diamant. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Zatunelování průjezdných dopravních vztahů v koridoru komunikace Slánské umožňuje vhodnější urbanistické 
využití území. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  
DK dopravní - komunikace    13,76 ha 

Dopravní infrastruktura  

Pod ulicí Slánskou, mezi ulicí Plzeňskou a Břevnovskou radiálou, je navržen hloubený tunel, který převezme 
významný podíl průjezdné dopravy. Návrh umožňuje výhledové prodloužení tramvajové trati z Bílé Hory do Řep. 
Pro realizaci tramvajové trati je v koridorech Slánské a Karlovarské ulice vymezena územní rezerva. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Tunel pod komunikací Slánskou je navržen jako veřejně prospěšná stavba. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení ve variantním návrhu.  

Tunelové řešení umožňuje snížit účinky dopravy do okolní obytné zástavby. 
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VD/10 TROJA – KOMUNIKACE K ZOO PRAHA 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha-Troja, k. ú. Troja 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce a dopravní infrastruktura 

Základní návrh neumožňuje realizaci nové komunikace k pražské zoo v trase na návodní straně protipovodňového 
valu a dále příbřežní partií Vltavy pod Trojským zámkem a dále k parkovištím v jižní části areálu zoologické 
zahrady. Koncepčně je otázka dopravní obsluhy Trojské kotliny zahrnující i další atraktivity v území řešena 
součinností více návrhů a vychází z premisy nepřijatelnosti zavedení automobilové dopravy 
do rekreačně-krajinného území. 

Příroda a krajina 

ÚSES – území zasahuje do nadregionálního biokoridoru vázaného na řeku Vltavu a část její nivy; do biokoridoru 
je vloženo lokální biocentrum. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Je vymezeno veřejně prospěšné opatření pro ÚSES. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Vychází vstříc utilitární „potřebě“ dopravní obsluhy zařízení pražské zoo individuální automobilovou dopravou 
v rozsahu plné kapacity návštěvnických špiček realizovaných po nové komunikaci, jejíž výstavba je možná 
zejména úpravou průběhu ÚSES. 

Plochy s rozdílným způsobem využití  

Varianta zasahuje plošně pouze do celoměstského systému zeleně a ÚSES. 

Dopravní infrastruktura 

Komunikace k pražské zoo není vyjádřena koridorem dopravní infrastruktury – komunikací v plochách s rozdílným 
způsobem využitím.  

Záměr na realizaci komunikace podél protipovodňového valu a dále přírodním břehem Vltavy pod Trojským 
zámkem až k parkovištím v jižní části areálu zoo není v souladu s cílem zajistit přírodní charakter nábřeží Vltavy 
a záměrem vytvořit co nejlepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu v území podél řeky. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – celoměstský systém zeleně je přeložen. 

ÚSES – hranice biocentra i biokoridoru je posunuta jižním směrem tak, aby nekolidovala s uvažovanou 
komunikací v návodním svahu valu protipovodňové ochrany; v rámci kompenzace za zmenšenou výměru 
vloženého lokálního biocentra byla upravena jeho hranice rozšířením do jiných ploch, součástí této varianty 
je i oprava hranice ÚSES ve vztahu k poloze realizovaného portálu tunelu MO. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Úprava vymezení veřejně prospěšného opatření ÚSES. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Základní návrh je konzistentní se základními principy deklarovanými v Zásadách dopravní politiky hl. m. Prahy 
a dalšími koncepčními dokumenty města a zároveň z hlediska vymezení ÚSES a dopadů do krajiny nezatěžuje 
příbřežní zónu negativními vlivy z dopravy.  
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4.4.3 VARIANTY DOPRAVNÍ BEZ PLOŠNÉHO VYJÁDŘENÍ 

 
VD/I    - Tram. propojení Muzeum – Hl. nádraží  
VD/II   - Žižkov – větev metra D 
VD/III  - Východní tramvajová tangenta – úsek Vršovická – Želivského 
VD/IV  - Břevnov – Řepy – Zličín – větev metra A 
VD/V   - Břevnov – Ruzyně – Letiště Ruzyně – větev metra A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD/I TRAMVAJOVÉ PROPOJENÍ MUZEUM – HL. NÁDRAŽÍ 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 1, k. ú. Nové Město 

Lokalita zahrnuje liniové vedení tramvajové trati mezi Národním muzeem a křižovatkou ulic Bolzanova, 
Opletalova. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Základní návrh tramvajové trati vede ulicí Opletalova v délce 710 m. Při tomto řešení není narušena plocha 
Vrchlického sadů, avšak její trasa i zastávka Hlavní nádraží není v přímém kontaktu se vstupem do nádraží. 
Pěší spojení po terénu má délku cca 120 m. Základní řešení má rovněž za následek redukci průjezdného profilu 
a tím i propustnosti Opletalovy ulice pro automobily. Tramvajová trasa jej redukuje zhruba o dva jízdní pruhy. Další 
negativní dopad má toto řešení v omezení možnosti situování ramp, které spojují uvažované hromadné podzemní 
garáže na Václavském náměstí – horní část s povrchem v Opletalově ulici. 

Dopravní infrastruktura  

V základním návrhu se uvažuje s možností realizace tramvajové trati Opletalova. Návrh je zobrazen ve výkresu 
V4 - Doprava. Toto řešení má dopad na profil Opletalovy ulice. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Je vymezena veřejně prospěšná stavba Tramvajová trať Opletalova. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Cílem variantního řešení je dosažení přímé dopravní návaznosti kolejové dopravy MHD a železnice. Variantní 
řešení navrhuje vedení tramvajové trati přes Vrchlického sady v délce 760 m. Výhodou tohoto řešení 
je bezprostřední návaznost zastávky tramvaje na vstup do nádraží a ponechání profilu Opletalovy ulice 
pro automobilový provoz. Nevýhodou je narušení Vrchlického sadů v délce cca 700 m.  

Dopravní infrastruktura  

Dle popisu. Návrh je zobrazen ve výkresu V4v - Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – zásah do plochy parku. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Tramvajová trať Opletalova je nahrazena jinou veřejně prospěšnou stavbou podle variantního řešení. 
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Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Obě varianty jsou z hlediska koncepce města rovnocenné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD/II ŽIŽKOV – VĚTEV METRA D 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 2, Praha 3, k. ú. Vinohrady, Žižkov 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Územní plán v základním návrhu nevymezuje trasu D metra v relaci Nám. Republiky – Hl. nádraží – Žižkov 
v územní rezervě.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vymezuje větev trasy D metra Nám. Republiky – Hl. nádraží – Žižkov (Olšanská) v územní 
rezervě. Variantní řešení se nepromítá do ploch s rozdílným využitím. Investiční záměry v transformačním území 
T/7 Nádraží Žižkov nesmí ohrozit a významně ztížit podmínky pro realizaci trasy metra se stanicemi a vestibuly. 

Dopravní infrastruktura  

Viz hlavní cíle. Návrh je zobrazen ve výkresu V4v – Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území je vymezena neplošná územní rezerva. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Na podkladě rozboru modelových zátěží (výhled), vazeb mezi trasami metra v centrální části města a chování 
osob v rámci celého systému veřejné dopravy doporučujeme v územním plánu žižkovskou větev trasy D metra 
nekodifikovat.  
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VD/III VÝCHODNÍ TRAMVAJOVÁ TANGENTA – ÚSEK VRŠOVICKÁ – ŽELIVSKÉHO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 3, MČ Praha 10, k. ú. Vinohrady, Vršovice 

Lokalita zahrnuje území střední části areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce  

Potvrzený rozsah areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dle současného stavu v ploše s rozdílným 
způsobem využití veřejného vybavení. 

Dopravní infrastruktura 

V základním návrhu je tzv. východní tramvajová tangenta (Kobylisy – Želivského) dokompletována v úseku 
Želivského-Vršovická tramvajovou tratí v územní rezervě ve stopě dlouhého raženého tunelu na spojnici ulic 
Bělocerkevská - Jana Želivského. Z lokality Eden navazuje dále jižním směrem tramvajová trať na Jižní Město. 
Základním předpokladem tohoto řešení je prostorová úprava parteru ulice Jana Želivského v úseku mezi 
křižovatkami s Olšanskou ulicí a ulicí U Nákladového nádraží (včetně těchto křižovatek), kde dochází k rozpletu 
stávající povrchové tramvajové trati a zahloubení. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 

Tramvajová trať je veřejně prospěšnou stavbou. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Je ponechána plocha s rozdílným způsobem využití veřejného vybavení a v souladu s možnými názory 
na transformaci způsobu využívání objektů v části areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je otevřena 
možnost průchodu areálu tramvajovou tratí a pěšími vazbami.  

Dopravní infrastruktura 

Základní stopa variantního návrhu uvažuje v severní partii zájmového území s vedením nové trasy tramvajové trati 
v souběhu s tratí ve Vinohradské ulici, odkud pokračuje z Hollarova nám. přes areál Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady s využitím krátkého tunelového úseku dále do ulice Litevské. Napojení na pokračování východní 
tangenty k Jižnímu Městu využívá souběhu v ul. Vršovické. Návrh je zobrazen ve výkresu V4v – Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Tramvajová trať je veřejně prospěšnou stavbou v modifikaci podle variantního návrhu. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu, tj. řešení bez složitých delších tunelových úseků. 

Z hlediska celkové koncepce sítě veřejné hromadné dopravy osob základní návrh sleduje přímější a rychlé spojení 
v rámci celé tangenty s vazbou na linku A metra, zatímco variantní řešení upřednostňuje přímou obsluhu areálu 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Z hlediska náročnosti směrového a výškového vedení trasy 
a prostorového zakomponování trasy do uličního parteru jsou obě varianty srovnatelné.  
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VD/IV BŘEVNOV – ŘEPY – ZLIČÍN – VĚTEV METRA A 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 5, Praha 6, Praha 13, Praha 17, Praha-Zličín, k. ú. Motol, Břevnov, Ruzyně, Stodůlky, Řepy, Třebonice, 
Zličín 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce a dopravní infrastruktura 

Územní plán v základním návrhu nevymezuje územní rezervu pro větev trasy A metra. Z hlediska efektivity 
se předpokládá doplnění obsluhy zájmového území tramvajovou dopravou a posílení vazeb ke koncové stanici 
metra Motol.  

Technická infrastruktura  

Trasa metra zasahuje do ochranného pásma VTL plynovodu. 

Zeleň a ÚSES  

Lokalita částečně zasahuje do celoměstského systému zeleně. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vymezuje větev trasy A metra Motol – Bílá Hora – Řepy – Zličín v územní rezervě a odpovídající 
drobnou korekci ploch s rozdílným využitím v lokalitě konečné metra Zličín z nezastavitelných ploch zeleně 
v rezervě ve prospěch veřejné hromadné dopravy pro možné umístění povrchového vestibulu a stanice metra, 
resp. výtažných kolejí. 

Z hlediska urbanistické koncepce města trasa metra vstupuje do zastavěného území s tím, že musí respektovat 
jeho danosti, nijak neovlivňuje rozvoj území ani jeho potenciál.  

Dopravní infrastruktura  

Viz hlavní cíle. Návrh je zobrazen ve výkresu V4v – Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Návrh částečně zmenšuje plochu zeleně, která je součástí celoměstského systému zeleně. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území je vymezena neplošná územní rezerva. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Z hlediska celkové koncepce sítě veřejné hromadné dopravy osob ve shodě s odbornými partnery doporučujeme 
v územním plánu větev trasy A metra Motol – Zličín nekodifikovat.  
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VD/V BŘEVNOV – RUZYNĚ – LETIŠTĚ RUZYNĚ – VĚTEV METRA A 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha 5, k. ú. Motol; MČ Praha 6, k. ú. Břevnov, Ruzyně 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Urbanistická koncepce a dopravní infrastruktura 

Územní plán v základním návrhu nevymezuje územní rezervu pro větev trasy A metra. Z hlediska obsluhy 
zájmového území (spádové oblasti větve trasy A metra) se předpokládá doplnění systému tramvajových tratí 
o úsek Divoká Šárka – Ruzyně – Dlouhá míle – Terminál Jih a existence železničního připojení mezinárodního 
letiště Praha-Ruzyně v rámci veřejné dopravy osob v Praze. Koncepce vychází z posílení vazeb mezi jednotlivými 
subsystémy a plnohodnotné integrace železniční dopravy v rámci obsluhy území města.  

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Variantní řešení vymezuje větev trasy A metra Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá míle – Terminál Jih – Letiště 
Ruzyně v územní rezervě, a to ve stopě stabilizované změnou Z 1344/00 stávajícího Územního plánu 
hl. m. Prahy. Z variantního řešení s územní rezervou nevyplývají žádné změny ploch s rozdílným využitím.  

Z hlediska urbanistické koncepce města větev trasy metra žádným způsobem neovlivňuje rozvoj území ani jeho 
potenciál. 

Dopravní infrastruktura  

Viz hlavní cíle. Návrh je zobrazen ve výkresu V4v - Doprava. 

Technická infrastruktura  

Beze změny. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

V území je vymezena neplošná územní rezerva. Viz kapitola 4.3 Významné územní rezervy.  

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

Z hlediska celkové koncepce sítě veřejné hromadné dopravy osob ve shodě s odbornými partnery doporučujeme 
v územním plánu větev trasy A metra Motol – Letiště Ruzyně nekodifikovat. 

4.4.4 VARIANTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BEZ PLOŠNÉHO VYJÁDŘENÍ 

 
VT/I   - Vodovodní řad Jesenice – Uhříněves, variantní úseky na území Křeslic 
VT/II  - Tepelný napáječ Západní Město 
VT/III - Zrušení nadzemního vedení 110 kV Jih – Malešice 
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VT/I VODOVODNÍ ŘAD JESENICE – UHŘÍNĚVES, VARIANTNÍ ÚSEKY NA ÚZEMÍ KŘESLIC 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
MČ Praha-Křeslice, k. ú. Křeslice  

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Technická infrastruktura  
Územní plán řeší trasu nového přiváděcího vodovodního řadu napojeného z vodojemu Jesenice II do Uhříněvsi. 

Příroda a krajina 
ÚSES – trasa vodovodního řadu křižuje regionální biokoridor vázaný na údolí potoka Botiče; míra vzájemného 
ovlivnění závisí na konečném výškovém řešení stavby. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7 - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření. 
Na stavbu přiváděcího vodovodního řadu je na území hl. m. Prahy vyhlášena veřejně prospěšná stavba.  

VARIANTNÍ NÁVRH 
Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  
Trasa vodovodního přivaděče je v některých úsecích na území městské části Křeslice řešena variantně (varianta I, 
varianta II). Hlavním důvodem návrhu variant jsou případné problémy při umísťování stavby na soukromých 
pozemcích. 

Dopravní infrastruktura  
Beze změny.  

Technická infrastruktura  
Viz hlavní cíle. 

Příroda a krajina 
Zeleň – beze změny. 

ÚSES – vymezení ÚSES se ve variantním návrhu nemění, avšak v souvislosti s postupným upřesňováním vedení 
vodovodního řadu v podrobnějším měřítku (zejména rozsahu hloubených a ražených úseků) nelze vyloučit místní 
korekce tohoto systému. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  
V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Změna vymezení veřejně prospěšné stavby vodovodního řadu, odpovídající změně trasy.  

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 
Není stanovena. 

Etapizace, podmínečnost 
Není stanovena. 

Územní rezervy 
Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 
Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 

VT/II TEPELNÝ NAPÁJEČ ZÁPADNÍ MĚSTO 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Řeporyje, MČ Praha 13, k. ú. Stodůlky 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Technická infrastruktura  

V základním návrhu se tepelný napáječ nenavrhuje. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Návrh trasy tepelného napáječe, který propojí variantně navrhovanou plochu technické infrastruktury určenou 
pro umístění uhelného kogeneračního zdroje s propojenou soustavou kotelen sídlišť Jihozápadního Města a Řep. 

Dopravní infrastruktura  

Beze změny.  

Technická infrastruktura  

Viz hlavní cíle. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření. Viz výkres V7v - Veřejně prospěšné stavby 
a opatření - varianty. 

Trasa tepelného napáječe je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro celé vymezené území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené v základním návrhu. 
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VT/III ZRUŠENÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ 110 KV JIH – MALEŠICE 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

MČ Praha 10, k. ú. Michle, Strašnice, Malešice 

ZÁKLADNÍ NÁVRH 

Technická infrastruktura  

V základním návrhu je trasa nadzemního vedení 110 kV zachována. 

VARIANTNÍ NÁVRH 

Hlavní cíle řešení ve vztahu k dosavadní koncepci území  

Ve variantním návrhu je trasa nadzemního vedení 110 kV zrušena. Tím dojde k uvolnění trasy vedení včetně jeho 
ochranného pásma pro novou výstavbu v území.  

Dopravní infrastruktura  

Beze změny.  

Technická infrastruktura  

Viz hlavní cíle. 

Příroda a krajina 

Zeleň – beze změny. 

ÚSES – beze změny. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření  

Beze změny. 

Potřeba zpracování podrobnější dokumentace 

Územní plán ukládá pořídit územní studii pro část vymezeného území jako podmínku pro rozhodování. Viz výkres 
V1 - Výkres základního členění. 

Etapizace, podmínečnost 

Není stanovena. 

Územní rezervy 

Nejsou vymezeny. 

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA 

Zpracovatel doporučuje řešení obsažené ve variantním návrhu. 
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4.5 Plochy a koridory k prověření územní studií 

Územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování. Jde většinou o významná rozvojová a přestavbová území (brownfields), území se složitými 
urbanistickými a technickými podmínkami, zvýšenou ochranou hodnot a citlivým přírodním kontextem, složitými 
vlastnickými vztahy apod.  

Vzhledem k velkému množství ploch vyžadujících podrobnější prověření není termín zpracování studií a vložení 
dat do evidence stanoven. Pořadí pořizování studií určí podle potřeby pořizovatel.  

 
Kód Název území Rozloha v ha 
S/1 PPR - Historické jádro Prahy 943,1 
S/2 Masarykovo nádraží 23,0 
S/3 Severojižní magistrála --- 
S/4 Holešovice - Bubny - Zátory 83,8 
S/5 Trója 52,6 
S/6 Letňany - Letov 28,3 
S/7 Letňany - výstaviště 120,9 
S/8 Letňany - Kbely 313,3 
S/9 Žižkov - nákladové nádraží 35,6 
S/10 Bohdalec - Slatiny 205,6 
S/11 Východní město 398,0 
S/12 Krč - Nemocnice 24,1 
S/13 U Kunratické spojky 76,7 
S/14 Libuš - kunratická spojka 27,2 
S/15 Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín - Zbraslav 601,7 
S/16 Západní město 582,4 
S/17 Zličín 150,5 
S/18 Dívčí Hrady 234,1 
S/19 Smíchov - nádraží 55,0 
S/20 Strahov 53,4 
S/21 Ruzyně - Vlastina 64,3 
S/22 Sedlec - mrazírny 13,2 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Plochy a koridory s podmínkou regulačního plánu 

Plochy a koridory, kde je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití, nejsou stanoveny.   
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