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Úvod 

1.1 Základní údaje 

Název Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na 
udržitelný rozvoj území 

Objednatel  Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

  zastoupený Ing. Bořkem Votavou, ředitelem 

  Vyšehradská 57/2077 

  128 00 Praha 2 - Nové Město  

Zpracovatel  EKOLA group, spol. s r.o. 

  zastoupená Ing. Liborem Ládyšem, jednatelem společnosti 

Mistrovská 4 

  108 00 Praha 10 - Malešice 

Základní údaje o územním plánu 

Platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
usnesením č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, a to na časový horizont cca 10 let. 

Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy,  
o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením Rady 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000. Tato vyhláška 
stanovuje, mimo jiné, regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy. 
V následujících letech byla aktualizována vyhláškami č. 10/2001, 27/2001, 21/2002, 30/2002, 8/2003, 
3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,  6/2006, 15/2006, 23/2006 a dále opatřeními obecné 
povahy č. 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2009 a 05/2009. 

Vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy byla pro velká rozvojová území vymezená územním plánem 
vyhlášena stavební uzávěra. 

Dne 5. 9. 2006 Rada hl. m. Prahy projednala a 14. 9. 2006 Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením  
č. 40/14 schválilo změnu Z 1000/00, tzv. Revizi územního plánu, která znamenala zapracování všech 
předcházejících změn územního plánu, jeho formální upřesnění a zjednodušení bez koncepčních 
změn.  

Ve smyslu § 188 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  jsou změny 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1. 1. 2007 vydávány formou opatření obecné 
povahy, jehož obsah doplní, případně nahradí, příslušnou část vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. 
m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

Dle výše uvedené novely stavebního zákona byla Změna Z1000/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy vydána 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 18/51 ze dne 19. 6. 2008. Opatření obecné povahy 
č. 1/2008, kterým se vydává změna Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy nabylo účinnosti dne 10. 7. 2008.  
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Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008  
bylo Opatřením obecné povahy č. 1/2008 zrušeno (změna Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy). V současné 
době platí územní plán v podobě před revizí - změnou Z 1000/00, tzn. ÚPn SÚ hl. m. Prahy schválený  
usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne  9. 9. 1999 se zapracovanými změnami ÚPn SÚ 
hl. m. Prahy. 

Všechny změny pořízené před schválením změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy byly do platného 
znění územního plánu zapracovány. 

V současné době jsou pořizovány následující změny: 

• Z1000/00 – revize územního plánu 

 Dne 6. 8. 2009 proběhlo nové veřejné projednání předmětné změny. 

 Předpokládání vydání změny opatřením obecné povahy 22. 10. 2009. 

• Změny vlny Z06  

 Vydány usnesením ZHMP č. 20/70 ze dne 30. 10. 2008.  

 Koncepty změn projednány ZHMP dne 30. 10. 2008.  

 Usnesením č. 20/71 ZHMP byly schváleny Pokyny pro dopracování návrhů změn 06 ÚPn SÚ hl. 
m. Prahy včetně výběrů výsledných variant řešení změn.  

• Změna Z1001/00 „VRU Masarykovo nádraží – Florenc“  

 Vyhlášení velkého rozvojového území. 

 Změna se nachází ve stádiu návrhu. 

• Změna Z0493/00  

 Změna funkčního využití ploch - výstavba rodinných domů a mateřské školy před r. 2010. Změna 
z OP/OC a OP/VVS na OC a VVS, upřesnění polohy VVS. 

 Změna se nachází ve stádiu návrhu. 

• Změny vlny Z07  

 Předmětná vlna se nachází ve stádiu návrhu zadání. 

• Změna Z2000/00  

 Umístění budovy Národní knihovny. 

 Předmětná vlna se nachází ve stádiu návrhu zadání. 

• Vlna celoměstsky významných změn I 

 Pořizované v samostatném režimu. 

 Předmětná vlna se nachází ve stádiu návrhu zadání. 

 Předpokládané schválení zadání 22. 10. 2009. 

• Vlna celoměstsky významných změn II 

 Pořizované v samostatném režimu. 

 Předmětná vlna se nachází ve stádiu návrhu zadání. 
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Do řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy byly na základě požadavku pořizovatele OÚP MHMP zahrnuty 
následující změny: 

• schválené změny 6. vlny změn platného ÚP SÚ hl. m. Prahy, 

• změny z procesu pořizování, u kterých je podle vývoje projednávání schválení pravděpodobné, 

• akceptovatelné změny 7. vlny a ty návrhy celoměstsky významných změn z 8. vlny, které nejsou 
v rozporu s celkovou urbanistickou koncepcí (pozn.: některé dosud neschválené změny jsou 
v konceptu uvedeny jako dílčí varianty). 

Nezapracované změny, u kterých nebyl proces projednávání dosud ukončen a které budou kladně 
projednány a vyhlášeny opatřením obecné povahy, budou zapracovány do návrhu územního plánu. 
 
Důvody pořízení nového územního plánu hl. m. Prahy 

Zpracovatelem konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
Pořizovatelem je OÚP MHMP. 

Dne 31. 5. 2007 bylo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 zahájeno pořízení nového 
Územního plánu hl. m. Prahy. Zadání ÚP hl. m. Prahy bylo následně schváleno dne 29. 5. 2008. 

Hlavními důvody pro pořízení nového územního plánu byly: 

• obecná potřeba nahradit územní plán novou dokumentací zohledňující současné požadavky na 
koncepci územního rozvoje hl. m. Prahy, 

• požadavky vyplývající z nového stavebního zákona,  

• požadavky vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb. 

Hlavním cílem pořízení nového územního plánu je stanovit v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
základní koncepci rozvoje území a v souvislostech a podrobnostech území obce vymezit hospodářské 
priority rozvoje hl. m. Prahy a jejího budoucího směřování v souladu se Zásadami územního rozvoje 
kraje Praha a Politikou územního rozvoje České republiky.  

Při koncipování nového územního plánu byly sledovány tyto priority:  

• vycházet z výjimečného postavení Prahy jako hlavního města České republiky, přirozeného 
centra Pražského regionu a významného města Evropy, 

• respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území  
hl. m. Prahy,  

• vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového 
uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města,  

• upřednostňovat využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území, 

• zmírňovat negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve 
vnějším pásmu hl. m. Prahy, 

• zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, 
přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem do Pražského regionu, 

• vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra 
města, zejména do území Pražské památkové rezervace,  
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• vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí, 

• zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další rozvoj 
města,  

• 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. 

Návrhový horizont pro prognostické bilance (demografické, urbanistické, dopravní, atd.), rozvojové 
předpoklady a navrhované regulace funkčního využití a prostorového uspořádání nového Územního 
plánu hl. m. Prahy je stanoven k roku 2020. 

 
Vymezení zájmového území 

Kraj:   Hl. město Praha 

Katastrální území: 

Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý 
Most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, 
Ďáblice, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní 
Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, 
Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, 
Kolovraty, Komořany, Košíře, Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, 
Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá 
Chuchle, Malá Strana, Malešice, Michle, Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, 
Nedvězí, Nové Město, Nusle, Petrovice, Pitkovice, Písnice, Podolí, Prosek, Přední 
Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Satalice, Sedlec, Slivenec, 
Smíchov, Sobín, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Střížkov, Suchdol, 
Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, Újezd u 
Průhonic, Újezd nad Lesy, Veleslavín, Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, 
Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Zadní Kopanina, Záběhlice, Zbraslav, Zličín, Žižkov 

Rozloha: 496,1 km2 

Na základě požadavků stanovených v návrhu zadání ÚP hl. m. Prahy (MHMP, Odbor územního plánu, 
duben 2008) se vyhodnocení dotýká řešeného i širšího dotčeného území.  

1.2 Vztah územního plánování a trvale udržitelného rozvoje 

Trvale udržitelný rozvoj náleží k pojmům již obecně známým nejen mezi odborníky, ale stále častěji 
citovaným a používaným mezi veřejností. Poprvé byl definován v roce 1987 ve zprávě Světové 
komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) „Naše společná budoucnost“, kterou předložila 
její tehdejší předsedkyně Gro Harlem Brundtlandová. 

Definice pojmu je následující: „Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby 
současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích.“ 
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Evropský parlament naopak definuje pojem trvale udržitelného rozvoje jako: „Zlepšování životní 
úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystému při zachování přírodních hodnot  
a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.  

Z hlediska českého legislativního rámce je trvale udržitelný rozvoj ukotven v zákonu  
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 
současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby  
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ . 

Z hlediska vztahu územního plánování a trvale udržitelného rozvoje je klíčovým dokumentem 
stavební zákon. Trvale udržitelný rozvoj je jedním z cílů územního plánování spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích (§ 18 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění). 

Výše uvedené cíle platné pro udržitelnost rozvoje obecně jsou konkretizovány do územně specifických 
okruhů, pro které jsou dále vymezeny klíčové indikátory pro územní plánování: 

Okruh 1 – udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie 

• využití zastavěného území 

• využití nezastavěného území 

• kompaktnost sídel 

Okruh 2 – stabilita / dynamická rovnováha ekologických systémů 

• fragmentace krajiny 

• funkčnost ÚSES 

• recyklace surovin a odpadů 

Okruh 3 – udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje 

• soběstačnost 

• diversifikace ekonomické základny 

Okruh 4 – soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost 

• diverzita bydlení 

• dostupnost infrastruktur 

Okruh 5 – snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur 

• zastavěné plochy v záplavovém území 

• robustnost infrastrukturálních systémů (možnost náhradní obsluhy obyvatel v případě nefunkčního 
páteřního systému infrastruktury) 

1.3 Legislativní rámec 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je definováno § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) jako jeden z úkolů územního plánování. Struktura vyhodnocení vychází z Přílohy č. 5 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  
a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je posouzení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy 
na životní prostředí, tzv. dokumentace SEA definovaná § 10i zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a zpracovaná podle Přílohy ke stavebnímu 
zákonu.  

1.4 Postup vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území 

Metodická východiska 

Základním metodickým dokumentem, na základě kterého je zpracována předložená dokumentace, je 
metodický pokyn Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vydaný pod 
společnou záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje (duben 2008). 

Dle výše uvedeného metodického pokynu je účelem vyhodnocení zjištění předpokládaného vlivu ÚP 
hl. m. Prahy na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Vyváženost znamená optimální proporcionální 
vztah mezi všemi třemi pilíři udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální). 

Hlavním podkladem pro vyhodnocení vlivu konceptu Územního plánu hl. m. Prahy jsou územně 
analytické podklady (ÚAP), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, udržitelný rozvoj území  
a určují problémy k řešení územně plánovacích dokumentací.  

ÚAP obsahují: 
• podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území sestávající se z textové a grafické části, 

• rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), který obsahuje: 

- vyhodnocení udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy, kdy jsou uvedeny silné 
stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

- vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území, 

- určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Ve vztahu k uvedenému členění rozboru udržitelného rozvoje území má vyhodnocení vlivů konceptu 
ÚP na udržitelný rozvoj území dvojí úroveň: 

• hodnocení vlivu na jednotlivé složky udržitelného rozvoje, ve kterém se popisuje vliv ÚP zejména 
na výsledky vyhodnocení udržitelného rozvoje území (body C a D Přílohy č. 5 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb.), 

• hodnocení vlivu na celkovou vyváženost územních podmínek danou proporcionálním vztahem 
mezi pilíři udržitelného rozvoje (bod F Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). 

Výchozí podklady 

Základními podkladovými dokumenty, na základě kterých je provedeno vyhodnocení vlivu konceptu 
ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území, jsou:  

• Územně analytické podklady hl. m. Prahy, kraj Praha (ÚRM, 2007) 

• Územně analytické podklady hl. m. Prahy, obec Praha (ÚRM, 2008) 
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• Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM, 2007) 

• Politika územního rozvoje České republiky 2008 (MMR, 2008) 

Postup vyhodnocení 

Kapitola A - Vyhodnocení konceptu Územního plánu hl. m. Prahy předmětné lokality na životní 
prostředí (tzv. dokumentace SEA) 

Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hl. m. Prahy na životní prostředí je zpracováno 
přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

V rámci kapitoly A je hodnocen vliv navrženého konceptu územního plánu hl. m. Prahy na jednotlivé 
složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva.  

 

Kapitola B - Vyhodnocení vlivu konceptu Územního plánu hl. m. Prahy na oblasti NATURA 2000 

Vyhodnocení je zaměřeno na možné ovlivnění systému NATURA 2000 (evropsky významné lokality, 
resp. ptačí oblasti) navrženým konceptem Územního plánu hl. m. Prahy. 

Hodnocení je zpracováno v souladu s metodickými pokyny MŽP ČR a posouzení odpovídá  
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  

Na území hlavního města Prahy se nenachází žádná z ptačích oblastí systému NATURA 2000. 
Hodnocení je tedy zaměřeno výhradně na evropsky významné lokality. Účelem je posouzení, zda má 
navržená koncepce územního plánu hl. m. Prahy významný negativní vliv na předmět ochrany 
evropsky významných lokalit, resp. na celistvost (ekologickou funkci) systému NATURA na území 
hl. m. Prahy. 

Závěry a doporučení obsahuje návrhy a opatření, která povedou k eliminaci či minimalizaci 
nepříznivých vlivů v souvislosti s naplňováním územního plánu na systém NATURA 2000. 

 

Kapitola C - Vyhodnocení vlivů předmětné změny územního plánu hl. m. Prahy na stav a vývoj území 
podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 

Vyhodnocení území je provedeno na základě vybraných sledovaných jevů, které se v řešeném území 
vyskytují nebo které jsou podstatně ovlivněny posuzovanou změnou, případně ji podstatně ovlivňují  
a lze u nich tento vliv prokázat.  

Jednotlivé jevy jsou rozpracovány v podkladech pro rozbor udržitelného rozvoje území (jedna 
z podkapitol ÚAP) sestávajících se z textové a grafické části. 

ÚAP hl. m. Prahy navíc, za účelem monitoringu udržitelného rozvoje územního plánování v hl. m. 
Praze, definují tzv. aspekty udržitelného rozvoje reprezentující principy, zásady a priority úspěšného 
rozvoje hl. m. Prahy, zakotvené v hlavních nadřazených koncepčních rozvojových dokumentech. Pro 
každý aspekt je dále definována sada několika indikátorů, které ilustrují změny  
a trendy v průběhu času pomocí kvantifikovatelných údajů. 

Vyhodnocení vybraných sledovaných jevů je členěno dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje – 
environmentální, hospodářský a sociální. 

Vyhodnocení environmentálního pilíře je podrobně provedeno v kap. A VVURÚ (hodnocení SEA). 
V této kapitole jsou uváděny pouze její závěry vztahující se k vybraným jevům environmentálního 
pilíře. 
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Kapitola D – Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí  
a hrozeb v území 

Kapitola je v souladu se stavebním zákonem rozčleněna na 4 dílčí části (I. Vliv na eliminaci nebo 
snížení hrozeb řešeného území, II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území, III. Vliv na 
využití silných stránek a příležitostí řešeného území a IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného 
území). 

Z vyhodnocení udržitelného rozvoje rozboru udržitelného území ÚAP hl. m. Prahy jsou vybrány 
nejvýznamnější silné a slabé stránky (vnitřní charakteristiky), příležitosti a hrozby (vnější vlivy)  
a hodnoty, které podstatně ovlivňují řešené území konceptu územního plánu nebo které jsou podstatně 
ovlivněny konceptem územního plánu, případně jej podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv 
prokázat.  

Je vyhodnocen jak vliv základní varianty, tak varianty, resp. souboru dílčích variant, na tyto jevy. 

 

Kapitola E – Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování 

Pro účely zpracování dané kapitoly jsou vybrány ty priority stanovené PÚR/ZÚR, které jsou 
významným způsobem vázané k řešenému území a je provedeno jejich zohlednění a naplnění 
v hodnoceném konceptu územního plánu. 

 

Kapitola F - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

V podkapitole F. I. jsou na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obsaženém 
v Rozborech udržitelného rozvoje ÚAP hl. m. Prahy vyhodnoceny disproporce vzájemné vyváženosti 
pilířů udržitelného rozvoje, které nejvíce ovlivňují udržitelný rozvoj řešeného území. 

Jsou posouzeny vlivy konceptu ÚP na tyto disproporce a z hlediska možných dopadů na vyváženost 
vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území.  

V podkapitole F. II. jsou na základě určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 
Rozborů udržitelného rozvoje území ÚAP hl. m. Prahy vyhodnocena rizika  
a předpokládaná ohrožení, podstatně se uplatňující v řešeném území. 

Je shrnut přínos posuzovaného konceptu ÚP k omezení rizik a ohrožení vymezených v rozboru 
udržitelného rozvoje území (zda navržený koncept ÚP přispěl k jejich odstranění, omezení či k jejich 
prevenci v současnosti i do budoucna) a posoudí se, zda navrhované řešení nepředstavuje pro území 
jiná rizika či ohrožení.  

1.5 Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Koncept Územního plánu hl. m. Prahy je v souladu se zadáním řešen s dílčími variantami, které 
zpravidla reagují na některé vnější podněty (především připomínky jednotlivých zástupců městských 
částí k pracovní verzi konceptu ÚP hl. m. Prahy) s cílem podrobit tyto varianty posouzení v rámci 
konceptu. Variantní řešení bude v rámci konceptu ÚP hl. m. Prahy předloženo dotčeným správním 
úřadům a veřejnosti k diskusi o výběru variant pro návrh ÚP hl. m. Prahy. 

Pro potřeby předložené dokumentace „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný 
rozvoj území“ bylo přijato následující označení jednotlivých posuzovaných variant: 

• Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 
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• Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Rozdíl mezi oběma variantami konceptu ÚP hl. m. Prahy je tvořen souborem dílčích ploch řešených 
variantně. Jedná se o 50 lokalit urbanizovaného území (plochy VU), 15 dopravních variant (plochy 
VD) a 3 varianty technické infrastruktury (plochy VT). 

 
Výčet dílčích ploch řešených variantně 

Urbanizovaná území řešená ve variantě 

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  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 

  
Plochy dopravní řešené ve variantě 

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 

 
Dopravní varianty 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 B řevnov–Řepy–Zličín–větev metra A 

VD/V Břevnov–Ruzyně–Letiště Ruzyně–větev metra A  
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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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A. Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hl. m. Prahy na 
životní prostředí 

 

Ze schváleného Zadání ÚP hl. m. Prahy (č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008) vyplynul požadavek na jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, a to v přiměřeném rozsahu přílohy č. 1 zákona  
č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).  

Vyhodnocení se má týkat řešeného území hl. m. Prahy i jeho širšího dotčeného okolí a postihnout 
vlivy navrhovaných záměrů na jednotlivé složky životního prostředí, území chráněná podle zvláštních 
předpisů a na veřejné zdraví se zaměřením na další aspekty, především:  

• zohlednění výstupů oborových koncepčních materiálů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí, 
neboť stav některých složek životního prostředí může představovat významný limitující faktor 
některých rozvojových aktivit (imisní stropy, překračování imisních limitů), 

• posouzení, jak koncepce zohledňuje výsledky vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy na udržitelný rozvoj území, 

• vyhodnocení, zda koncepce řeší problematiku prostorové struktury sídla a navazujícího území 
s ohledem na fragmentaci krajiny, přednostní využití brownfields či velkoplošné aktivity 
generující nadměrnou zátěž prostředí (např. prašnost, hluk a doprava), 

• při hodnocení akcentovat jak lokální, tak holistickou perspektivu vlivu koncepce, 

• ve vyhodnocení uvést návrh případných opatření vedoucích k eliminaci, minimalizaci  
a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 

• vyhodnocení vlivů zpracovat včetně závěrů, doporučení a návrhu stanoviska s uvedením 
formulací, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivými navrhovanými 
plochami a koridory, resp. koncepcí jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami nebo 
nesouhlasit. 

Dokumentace je zpracována přiměřeně v rozsahu Přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu. Posouzení vlivu konceptu Územního plánu hl. m. Prahy na 
životní prostředí je zpracované v souladu s Metodikou posuzování koncepcí na životní prostředí 
(MŽP, edice Planeta 7/2004). 

V průběhu zpracování dokumentace byla ve spolupráci se zpracovatelem ÚP hl. m. Prahy korigována 
technická stránka záměru z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení 
k minimalizaci vlivů plánovaných záměrů na životní prostředí. 

Vyhodnocení ÚP hl. m. Prahy je vztaženo k výhledovému roku 2020.  

Vyhodnocení akustické a rozptylové situace je provedeno pro následující stavy, které vycházejí 
z jednotlivých časových horizontů intenzit dopravy řešeného území i jeho širšího okolí: 

• Stávající stav  

• Výhledový stav v roce 2020  
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Speciální pozornost je v dokumentaci v souvislosti s hodnocením vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na 
životní prostředí věnována především následující problematice: 

• vliv na horninové prostředí a terénní morfologii, 

• vliv na vodní režim, 

• vliv na flóru a faunu, 

• vliv na využití krajiny a lesa, 

• vliv na zeleň, 

• vliv na ochranu přírody, 

• vliv na krajinný ráz, 

• vliv na klima a znečištění ovzduší, 

• vliv na fyzikální faktory životního prostředí, 

• vliv na kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy, 

• vliv na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy, 

• vliv na obyvatelstvo – vyhodnocení zdravotních rizik, 

• vliv na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického). 
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A.1 Zhodnocení vztahu konceptu územního plánu hl. m. Prahy k cílům ochrany 
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

Předmětem této kapitoly je stanovení cílů ochrany životního prostředí definovaných v relevantních 
koncepčních dokumentech přijatých na vnitrostátní úrovni, které se vztahují k zájmovému území  
a způsobu zapracování daných cílů ochrany životního prostředí v rámci konceptu ÚP hl. m. Prahy. 

Účelem této kapitoly je tedy identifikace relevantních strategických dokumentů významných 
z hlediska životního prostředí mající vazbu k hodnocenému území.  

Vybrané dokumenty lze rozlišit dle rozsahu jejich územního působení na dokumenty na úrovni 
národních a regionálních koncepcí a plánů a dokumenty na úrovni lokálních koncepcí vztahující se 
přímo k řešenému území hl. m. Prahy. 

Daná kapitola nezahrnuje Politiku územního rozvoje České republiky (PÚR), Zásady územního 
rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR), Územně analytické podklady - obec Praha (ÚAP) a Územně analytické 
podklady - kraj Praha (ÚAP) řešící zájmové území v širším kontextu hl. m. Prahy průřezově. Dle 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění se jedná o tzv. územně plánovací nástroje. 

V ÚAP je definován výchozí stav, vývoj a limity území hl. m. Prahy. PÚR určuje ve stanoveném 
období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních  
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii  
a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a ZÚR stanoví základní požadavky na účelné  
a hospodárné uspořádání území kraje.  

Soulad konceptu ÚP hl. m. Prahy s PÚR, ZÚR a ÚAP je součástí kapitol C a E. 

Koncept územního plánu hl. m. Prahy má z hlediska širších vztahů vazbu k následujícím 
koncepcím na národní a regionální úrovni: 

Koncepce Rok schválení 

Urbanismus/územní rozvoj 

Politika územního rozvoje 2008 2009 

Zásady územního rozvoje 
V době zpracování dokumentace 
VVURÚ nebyly dosud schváleny 

Územně analytické podklady obce Praha 2008 
Územně analytické podklady kraje Praha 2007 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2006 
Zásady urbánní politiky ČR na období 2007 - 2013 2007 
Národní rozvojový plán 2007 - 2013 2006 

Životní prostředí/udržitelný rozvoj 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 2004 
Státní politika životního prostředí ČR 2004 – 2010 2004 
Státní program ochrany přírody a krajiny 1998 

Dopravní politika  

Dopravní politika ČR na léta 2005–2013 2005 
Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR  2005 
Operační program Doprava na léta 2007-2013 2007 

Ovzduší 

Národní program snižování emisí v ČR 2007 

Zdraví obyvatelstva 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 1998 
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Koncepce Rok schválení 
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 
Zdraví pro všechny v 21. století  

2002 

Energetika/surovinové zdroje 

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 - 2009 

2006 

Státní energetická koncepce 2004 
Státní surovinová politika 2004 

Odpadové hospodářství 

Plán odpadového hospodářství ČR 2003 

Koncept ÚP hl. m. Prahy má dále vztah k následujícím koncepcích a dokumentům zpracovaným 
na úrovni hl. m. Prahy: 

Koncepce Rok schválení 

Urbanismus/územní rozvoj 

Strategický plán hl. m. Prahy  2008 

Životní prostředí/udržitelný rozvoj 

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy  2008 

Dopravní politika  

Cyklistická infrastruktura a její začlenění do komunikačního systému v 
Praze 

2007 

Koncepce cyklistické dopravy v Praze (návrh) 2007 
Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 1996 

Hluk  

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 2008 

Ovzduší 

Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hlavním městě Praze  2003 

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší 
na území aglomerace Hlavní město Praha  

2006 

Energetika/surovinové zdroje 

Územní energetická koncepce hlavního města Prahy  2006 

Akční plán Územně energetické koncepce hl. m. Prahy na období let 
2007–2010  

2007 

Odpadové hospodářství 

Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy  2004 

Vodní hospodářství 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, Hlavní město 
Praha 

2007 

Územní plán hl. m. Prahy, resp. jeho koncept, je komplexní dokument, který naplňuje nebo by měl 
naplňovat řadu z konkrétních vytyčených cílů jednotlivých koncepcí. Zároveň by měl být v souladu 
s obecně formulovanými zásadami těchto koncepcí.  

V následujícím textu jsou podrobněji popsány hlavní dokumenty vztahující se k jednotlivým 
tematickým okruhům.  

V kap. A.8, která přímo navazuje na kapitolu A.1 je provedeno zhodnocení způsobu zapracování 
vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do konceptu ÚP hl. m. Prahy a jejich zohlednění při 
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výběru variant řešení. Analytickým způsobem je prověřeno, zda koncept ÚP hl. m. Prahy odpovídá 
požadavkům a cílům přijatým v koncepčních dokumentech na všech zmiňovaných úrovních a zda není 
s těmito dokumenty v rozporu. 
 
Urbanismus/územní rozvoj 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2007-2013 

Strategie regionálního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 682 12. 6. 2000. V roce 
2006 byla nahrazena Strategií regionálního rozvoje ČR pro období 2007–2013. 

Jedná se o základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s 
regionální politikou Evropské unie. Jejím cílem je formulování témat a aspektů významných pro 
podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do daných politik tam, kde je to účelné  
a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy 
regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. Dokument obsahuje zejména: 

• analýzu stavu regionálního rozvoje, 

• charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, 

• strategické cíle regionálního rozvoje v ČR, 

• vymezení státem podporovaných regionů, 

• doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví 
spadajících do jejich působnosti. 

Globálním cílem, který určuje základní zaměření dlouhodobého rozvoje regionů ČR je vyvážený, 
harmonický a udržitelný rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života 
obyvatelstva. 

Mezi prioritní oblasti patří: Evropský a národohospodářský strategický rámec (PO 1), Ekonomika 
regionů (PO 2), Lidé a osídlení (PO 3), Infrastruktura (PO 4), Příroda, krajina a životní prostředí (PO 
5), Cestovní ruch (PO 6), Kultura (PO 7), Problémová území (PO 8). 

 
Zásady urbánní politiky ČR na období 2007-2013 

Zásady urbánní politiky pro období 2007-2013 jsou základním rámcovým dokumentem, který 
vyjadřuje názor státu a orgánů státní správy na postavení a význam měst pro hospodářský i regionální 
rozvoj České republiky a vymezuje přístup státních orgánů k programové podpoře hospodářského  
a sociálního rozvoje měst v plánovacím období 2007-2013. Byly vydány Ministerstvem pro místní 
rozvoj v září 2007. 

Zásadami urbánní politiky jsou: 

• regionální pojetí urbánní politiky: podpora regionů, 

• polycentrický rozvoj sídelní soustavy: principy polycentrického rozvoje, územně plánovací 
dokumentace, rozvojové zóny, veřejná správa a trvale udržitelná sídla, 

• strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst: strategické řízení, integrace a koncentrace 
nástrojů, partnerství, 

• posilování role měst jako pólů růstu: atraktivita měst, stimulace hospodářského rozvoje, věda, 
výzkum, inovace, investice do lidských zdrojů, sociální soudržnost, 
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• udržitelný rozvoj měst: hospodářská prosperita, soudržnost politik a "chytrá" veřejná správa, 
ochrana životního prostředí, demokratická společnost, sociální dialog a solidarita uvnitř a mezi 
generacemi. 

 
Národní rozvojový plán 2007-2013 

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 definuje strategii rozvoje České republiky pro období 2007-
2013. Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o 
klíčové evropské i domácí strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad 
Společenství a národních strategických dokumentů, tj. povinnosti vyplývající z textu. 

Prioritní osy a cíle Národního rozvojového plánu vycházejí z definované strategie a následně jsou 
promítnuty do struktury operačních programů. 

Národní rozvojový plán 2007-2013 dále popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti. Klíčové body tohoto systému budou promítnuty do Národního strategického 
referenčního rámce. 

Harmonogram přípravy ČR na další programovací období schválila vláda ČR usnesením  
č. 245 z 2. března 2005 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007-2013. 

 
Strategický plán hl. m. Prahy 

Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a cesty 
k řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 až 20 let. Původní Strategický plán Prahy 
schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v roce 2000, v roce 2008 proběhla jeho aktualizace.  

Strategický plán hl. m. Prahy formuluje představy Prahy o ekonomickém, sociálním  
a prostorovém rozvoji hlavního města. Je programem rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy ve 
smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zároveň programem rozvoje územního 
obvodu kraje ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Rovněž je strategií 
rozvoje soudržnosti regionu Praha, která je nezbytným podkladem regionálních operačních programů 
umožňujících čerpat finanční podporu na pražské projekty ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Strategický plán hl. m. Prahy se snaží naplnit vizi „přitažlivého a udržitelného města“ a mimo jiné 
obsahuje řadu strategických cílů pro kvalitní životní prostředí jako např.: 

• postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže, 

• udržitelnost energetických a materiálových toků, 

• trvale možný soulad městského a přírodního prostředí, 

• rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví, 

• koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti. 

 
Životní prostředí/udržitelný rozvoj 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla schválena vládou dne 8. prosince 2004 (usnesení č. 1242/04). 
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Návrh Strategie udržitelného rozvoje ČR, který byl vypracován pod koordinací Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj, vzešel z rozsáhlé společenské diskuse a představuje dlouhodobý rámec pro politická 
rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala, avšak zároveň respektuje specifické 
podmínky ČR. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR je východiskem pro zpracování dalších materiálů koncepčního 
charakteru (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní 
správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. Reaguje na potřebu 
koordinovaného vývoje a vzájemné rovnováhy sociální, ekonomické a environmentální oblasti, 
přičemž jejím obecným cílem je zajišťovat co nejvyšší kvalitu života obyvatel a současně i vytvářet 
příznivé podmínky pro kvalitní život generací budoucích.  

Základní časový horizont strategie je rok 2014, některé úvahy a cíle však míří až do roku 2030, 
případně i za tento rok podle povahy dané oblasti (například energetika). Rozlišení kratšího  
a delšího časového horizontu je perspektivně důležitým rysem Strategie udržitelného rozvoje ČR, 
která se v této souvislosti zaměří zejména na slaďování krátkodobých a dlouhodobých cílů, které 
nemusí být totožné. 

 
Státní politika životního prostředí ČR 2004–2010 

Státní politika životního prostředí ČR byla schválena Usnesením vlády č. 235 ze 17. 3. 2004. 
Vymezuje rámec celostátní politiky v oblasti životního prostředí na dlouhodobé i střednědobé úrovni. 
Odpovídá na výzvy plynoucí z výsledků hodnocení implementace předchozí Státní politiky životního 
prostředí ČR a současně respektuje závazky i povinnosti, které pro Českou republiku vyplývají z 
členství v Evropské unii, OSN či OECD. Politika stanovuje cíle ve čtyřech prioritních oblastech: 

• ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, 

• udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady, 

• životní prostředí a kvalita života, 

• ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. 

V rámci sektorových politik Státní politiky životního prostředí ČR je nutné naplnit cíle a opatření 
sektorů: Energetika, Těžba nerostných surovin, Průmysl, Obchod, Doprava, Zemědělství a lesní 
hospodářství, Vodní politika, Životní prostředí a zdraví, Regionální rozvoj, Obnova venkova a 
Cestovní ruch. 

 
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy  

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy byla schválena 2. 12. 2008 
Radou HMP usnesením č. 1767. 

Koncepce je strategickým materiálem, jenž vytváří souhrnný rámec pro zlepšení situace v oblasti 
ochrany přírody a krajiny na území hl. m. Prahy. Potřeba promítnutí cílů ochrany přírody a krajiny do 
nového územního plánu Prahy je nesporná. 

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze rozpracovává cíle v rámci  
osmi tematických bloků až do úrovně opatření a jednotlivých úkolů. 

Základním principem pro tvorbu koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny je zachování  
a obnova biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny jako základ trvale udržitelného 
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hospodaření v krajině a předpoklad udržení ekologicky vyváženého stavu při respektování měnících se 
podmínek prostředí.  

 
Dopravní politika  

Dopravní politika ČR 2005–2013 

Dopravní politika ČR byla schválena dne 13. 7. 2005 zasedáním vlády. Jedná se o komplexní materiál, 
který stanovuje strategické a koncepční cíle v oblasti dopravy a dopravních sítí. 

Dokument jasně definuje východiska, cíle a nástroje, kterých pro dosažení cílů má být použito včetně 
kontrolních mechanismů – monitoringu na základě předem určených indikátorů. 

Globálním cílem dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na 
její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje  
a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy. 

Specifické priority jsou následující: 

• dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na 
dopravním trhu, 

• zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, 

• zajištění financování v dopravním sektoru, 

• zvýšení bezpečnosti dopravy, 

• podpora dopravy v regionech. 

 
Operační program Doprava na léta 2007-2013 

Operační program Doprava na léta 2007-2013 byl chválena Evropskou komisí 10. 12. 2007. 

Operační program Doprava je zaměřen na naplňování dopravních priorit evropského a 
nadregionálního významu a zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České 
republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty. Kromě prostředků z Operačního 
programu doprava bude sektor dopravy přijímat prostředky z EU také prostřednictvím Regionálních 
operačních programů, jejichž cílem je financování rozvoje dopravní infrastruktury zejména v majetku 
krajů. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů 
udržitelného rozvoje. 

 
Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR 

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury představuje strategický rámec, který má pomoci 
efektivně řídit rozvoj dopravní infrastruktury České republiky. Globálním cílem tohoto dokumentu  je 
„zkvalitnit mobilitu osob a zboží tak, aby významně pomáhala přiblížit Českou republiku ekonomické 
úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie“. 

Sekundárními globálními cíli jsou na jedné straně posílení sociální soudržnosti a stability zejména ve 
zpřístupnění a propojování dopravně izolovaných území a na druhé straně respektování  
a prosazování environmentálních principů a případných limitů životního prostředí, ochrany přírody,  
přírodních zdrojů a krajiny.  
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Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 

Zásady dopravní politiky města byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy 11. 1. 1996. 

Hlavním strategickým cílem dopravní politiky města je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň 
dopravního systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem. 

Mezi hlavní principy dopravní politiky města z pohledu životního prostředí ve vztahu ke konceptu ÚP 
hl. m. Prahy patří zejména: 

• Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury Prahy a jejího zájmového území řídit a plánovat jako 
jeden celek dle jednotné dopravní politiky v úzké spolupráci všech dotčených orgánů samosprávy 
a státní správy.  

• Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní soustavy, jak co 
do kapacit, tak co do času. Vhodným urbanistickým řešením, založeným na koexistenci různých 
funkcí v území, směřovat ke snižování přepravních nároků ve městě a jeho okolí a vytvářet tak 
základní předpoklady pro omezování negativních vlivů provozu dopravy na životní prostředí. 
Usilovat o to, aby území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí 
byla obsluhována kolejovou hromadnou dopravou.  

• Dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém všech doprav, které se 
musí vzájemně doplňovat a jež musí racionálně spolupracovat. V jednotlivých částech území 
zajišťovat přepravní potřeby způsobem adekvátním jeho funkčnímu využití, charakteru zástavby 
a požadavkům tvorby a ochrany životního prostředí.  

• Pro obsluhu centra města vytvářet takové podmínky, aby rozhodující část nároků na přepravu 
osob mohla být uspokojena hromadnou dopravou. Individuální automobilovou dopravu je v 
centru města naopak nutno účinně regulovat. V přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou 
dopravu zásobovací.  

• Dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou 
základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje. Při zajišťování přepravních 
potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj těch druhů doprav a dopravních 
systémů, které jsou příznivé pro tvorbu a ochranu životního prostředí.  

 
Hluk  

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha byl zpracován na základě dikce zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 
523/2006 Sb. 

Akční plán obsahuje mj.: 

• popis aglomerace, hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí nebo hlavních 
letišť a integrovaných zařízení,  

• výsledky hlukového mapování, odhady počtu osob vystavených hluku, vymezení problémů a 
situací ke zlepšení,  

• schválená nebo prováděná protihluková opatření, připravované projekty včetně návrhů na 
vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci, 

• opatření na příštích 5 let včetně opatření na ochranu tichých oblastí,  
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• dlouhodobou strategii ochrany před hlukem,  

• ekonomické informace – hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a přínosů ochrany 
před hlukem, odhady snížení počtu osob vystavených hluku. 

V dokumentu jsou uvedeny základní zásady dlouhodobé i krátkodobé strategie protihlukové ochrany 
pro Prahu a postupného snižování hlukové zátěže obyvatelstva přizpůsobené situaci v pražské 
aglomeraci. Největší pozornost je věnována hluku ze silniční dopravy. Základním opatřením 
v aglomeraci je postupná výstavba Pražského okruhu a Městského okruhu. Výstavba všech částí 
okruhů přispěje ke snižování hlukové zátěže obyvatelstva. 

Na území aglomerace Praha bylo vybráno celkem 50 kritických míst představujících nejzávažnější 
hlukovou zátěž obytné a jiné chráněné zástavby.  

 
Ovzduší 

Národní program snižování emisí v ČR 

První verze Národního programu snižování emisí ČR byla schválena usnesením vlády  
č. 454/2004. Aktualizovaná verze programu pak byla schválena na jednání vlády ČR dne 11. 6. 2007. 

Globálním cílem Národního programu snižování emisí v ČR je snížit, s důrazem na podporu nových 
environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního 
prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci 
postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze 
znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle Environmentálního pilíře Strategie 
udržitelného rozvoje České republiky. 

Specifické cíle Národního programu snižování emisí v ČR jsou: 

• plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak,  

• přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity, 

• přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod stanovený cílový imisní limit. 

Za účelem splnění stanovených cílů jsou v Národním programu snižování emisí v ČR navržena 
konkrétní opatření v klíčových resortech. Navržená opatření mají převážně charakter normativních a 
ekonomických nástrojů, jejichž uplatnění bude mít na základě provedených analýz největší efekt na 
snižování emisí znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší v České republice. 

 
Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy 

Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy je zpracována v časovém horizontu 
k roku 2010 s výhledem do roku 2015. Dokument byl schválen usnesením rady HMP  
č. 0388 ze dne 1. 4. 2003. 

Koncepce je zaměřena na splnění následujících cílů: 

• eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů na lidské zdraví, vyplývajících ze 
znečištění ovzduší, 

• eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů znečištění ovzduší na přírodní prostředí, 
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• naplnění požadavků, vyplývajících z nově přijaté a připravované české a evropské legislativy 
v oblasti posuzování a řízení kvality ovzduší a v oblastech souvisejících. 

 
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. 
m. Prahy 

Dokument byl v návrhové podobě zpracován na základě ustanovení §6 odst. 5 a §7 odst. 6 zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a příloh č. 2 a 3 k tomuto zákonu a v návaznosti na dokument 
„Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hlavním městě Praze“.  

Program je zaměřen na řešení stávající i výhledové situace kvality ovzduší, kdy jsou překračovány 
nejvýše přípustné hodnoty koncentrací některých znečišťujících látek. V programu je rozpracována 
celá řada konkrétních nápravných opatření, kterými je možno pozitivně ovlivnit kvalitativní parametry 
ovzduší.  

Cílem programu je splnění povinností vyplývajících z platné legislativy ochrany ovzduší, zejména 
splnění imisních limitů a emisních stropů k roku 2010. 

V dokumentu jsou vymezeny čtyři základní priority plnění, všechny bezprostředně se týkající 
konceptu ÚPn hl. m. Prahy. Naplnění jednotlivých priorit je bezprostředně vázáno na realizaci 
základních (souhrnných) opatření Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení 
kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Prahy: 

Priorita 1 Snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 

1.1. Opatření k omezení počtu jízd automobilů 

1.2. Opatření v dopravní infrastruktuře 

1.3. Opatření k omezování měrných emisí vozidel 

Priorita 2 Snížení emisní a imisní zátěže z malých spalovacích zdrojů 

2.1. Rozvoj energetické infrastruktury 

2.2. Podpora přeměny topných systémů v domácnostech 

Priorita 3 Snižování emisí PM10 – sekundární prašnost 

3.1. Omezování sekundární prašnosti z plošných zdrojů, z dopravy, výsadbou zeleně 

Priorita 4 Snižování emisí těkavých organických látek ze spotřeby rozpouštědel 

4.1. Podpora aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot 

 
Zdraví obyvatelstva 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 

Akční plán zdraví a životního prostředí byl přijat usnesením Vlády ČR č. 810 9. 12. 1998.  

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR) je národní aplikací Evropského akčního 
plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. Dokument obsahuje soubor 
doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se 
širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na Akční plán zdraví a 
životního prostředí ČR (NEHAP) navazují místní Akční plány zdraví a životního prostředí (LEHAP).  
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Z analýzy vývoje stavu životního prostředí v České republice v období 1990 - 1996 vyplývají prioritní 
problémy politiky životního prostředí trvalého charakteru: 

• ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů,  

• ochrana ozónové vrstvy Země,  

• ochrana biologické a krajinné rozmanitosti,  

• zvyšování povědomí občanů o významu ochrany životného prostředí.  

Ve střednědobém horizontu je prvořadou prioritou oblast ochrany vod a půdy a bude narůstat význam 
dalších aktivit:  

• postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi,  

• pokračující rekonstrukce lesních porostů v oblastech poškozených emisemi,  

• pokračující obnova území devastovaných hornickou činností,  

• zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a 
bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a 
snižování hlučnosti).  

Jednou z prioritních oblastí z regionálního hlediska je na základě vyhodnocení vývoje stavu složek 
životního prostředí České republiky v období 1990 – 1996 hl. m. Praha. 

 
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny 
v 21. století 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny 
v 21. století, který je národní variantou programu Světové zdravotnické organizace (WHO) Health for 
all in the 21st century, byl schválen usnesením vlády v roce 2002 jako mezirezortní dlouhodobý 
program. Jeho hlavním záměrem je prostřednictvím 21 cílů vybudovat fungující model komplexní 
péče o zdraví a podpory zdraví celé společnosti. Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý soubor 
aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva 
a předpokládá účast všech složek společnosti na jeho plnění.  

Ve vztahu k životnímu prostředí jsou stanoveny tyto cíle:  

• do roku 2015 zajistit bezpečnější životní prostředí, v němž výskyt zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat mezinárodně schválené normy, 

• snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a 
půdy látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat s cíli stanovenými 
v Akčním plánu zdraví a životního prostředí ČR, 

• zajistit obyvatelstvu dobrý přístup k dostatečnému množství pitné vody uspokojivé kvality. 

 

Energetika/surovinové zdroje 
 
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy  

Rada hl. m. Prahy schválila danou koncepci svým usnesením č. 248 ze dne 1. 3. 2005.  

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy je výhledově zpracována na 20 let. Vzhledem k délce 
působnosti je Územní energetická koncepce hl. m. Prahy koncipována jako otevřený dokument, který 
bude pravidelně aktualizován.  
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Koncepce navazuje na Územní energetický dokument hl. m. Prahy a je zaměřená na hospodaření 
s energií na území hl. m. Prahy. 

Globálním cílem Územní energetické koncepce hl. m. Prahy je spolehlivé a hospodárné zásobování a 
nakládání s palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem města.  

V přehledu níže jsou dále uvedeny dílčí cíle Územní energetické koncepce hl. m. Prahy, včetně jejich 
priorit: 

Cíl I Zajištění spolehlivé, kvalitní a cenově dostupné služby zásobování energií posilováním 
efektivního konkurenčního prostředí a přispět tak k rozvoji města 

• Stanovit zásady koordinace energetického rozvoje města transparentním  
a nediskriminačním způsobem pro investory i odběratele 

• Sjednotit požadavky a praxi v územním řízení při výstavbě nových a rekonstrukci 
stávajících zdrojů energie 

Cíl II    Omezení negativních environmentálních vlivů spojených s užitím energie 

• Snížení negativních vlivů užití energie na životní prostředí 

• Úspory energie ve výrobě, přenosu a spotřebě 

• Větší využití obnovitelných zdrojů energie 
 

Akční plán Územní energetické koncepce 

Na Územní energetickou koncepci navazuje Akční plán Územní energetické koncepce, jehož 
důvodem vypracování byla nezbytnost rozpracovat detailně konkrétní kroky a opatření, jež by měly 
být realizovány za účelem naplňování cílů a doporučení Územní energetické koncepce.  

Globálním cílem Akčního plánu je přispět k realizaci cílů Územní energetické koncepce v souladu s 
principy udržitelného rozvoje a environmentálními cíli. Na globální cíl navazují specifické cíle, které 
vycházejí z cílů Územní energetické koncepce a udržitelných trendů rozvoje a upřesňují tyto cíle v 
jednotlivých prioritních oblastech. 

Specifickými cíli Akčního plánu Územní energetické koncepce jsou: 

• přispět k efektivnímu využívání energie a ke zmírnění environmentálních dopadů spojených s 
užitím energie (prioritně v objektech a zařízeních v majetku HMP), 

• rozvíjet využívání obnovitelných a druhotných zdrojů (jako místních zdrojů energie), 

• přispět ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti v zásobování hl. města energií, 

• stanovit na území města priority pro čerpání zdrojů finanční podpory a zabezpečit finanční zdroje 
pro realizaci vybraných projektů a aktivit, 

• nastavit pro dosažení uvedených cílů partnerství na úrovni města, vytvořit vhodné nástroje a 
podpořit aktivity MČ. 

 
Odpadové hospodářství 

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy vychází z Plánu odpadového hospodářství České 
republiky a plně respektuje priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, stanovené  
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Statní politikou životního prostředí ČR, Surovinovou politikou ČR, Akčním plánem zdraví a životního 
prostředí ČR a Státní energetickou koncepcí. 

Účelem Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s  nimi v  souladu se zákonem o odpadech. Cílem je navrhnout takový integrovaný 
systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové využívání 
odpadů před jejich odstraněním. 

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy je zpracován na období 10 let, tj. na období let 2004 až 
2013. 

V závazné části tohoto dokumentu jsou definovány dílčí cíle rozdělené v souladu s požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 
následujících kapitol: 

• Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

• Nakládání s komunálními odpady, 

• Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech,  

• Nakládání s dalšími odpady (nebezpečné, stavební, zdravotnické, elektrošrot, odpady z krizových 
situací), 

• Nakládání s odpady z obalů,  

• Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich 
obsažené, 

• Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

 

Vodní hospodářství 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, hl. m. Praha 

Původní dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/16 dne 26. 5. 2005. 
V roce 2007 schválila Rada hl. m. Prahy jeho aktualizaci. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou 
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na 
pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v hl. m. Praze. Navržené koncepce 
musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro 
sousedící území.  

Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v hl. m. Praze s výhledem do 
roku 2015.  

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy obsahuje: 

• popisy vodovodu včetně vazeb na sousední kraje, 

• popisy kanalizace včetně vazeb na sousední kraje, 

• shromáždění podkladů o demografickém vývoji, výpočet potřeby vody a produkce odpadních 
vod, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování, 

• návrh rekonstrukcí a dostavby vodovodů, úpraven vody, kanalizací, ÚČOV a KČOV, včetně 
stanovení potřebných investičních nákladů, 

• databázi dle SW Ministerstva zemědělství ČR. 
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Sumární hodnocení vazeb posuzovaného konceptu ÚP hl. m. Prahy k národním, regionálním  
a lokálním dokumentům 

Posuzovaný koncept ÚP hl. m. Prahy má vztah k menšímu územnímu celku - sídelní útvar.  

Posuzovaný koncept ÚP hl. m. Prahy má vztah k řadě konkrétně vytýčených cílů ochrany životního 
prostředí přijatých na vnitrostátní úrovni. Zhodnocení způsobu zapracování daných cílů do konceptu 
Územního plánu hl. m. Prahy a jejich zohlednění při výběru variant řešení je předmětem kap. A. 8. 
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A.2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 

předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace 

A. 2. 1 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území 

Daná kapitola je zpracována na základě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy zpracovaných 
pro úroveň kraje i úroveň obce, které jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. Územně 
analytické podklady hl. m. Prahy zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, udržitelný rozvoj území  
a určují problémy k řešení územně plánovací dokumentací. 

Vedle základních fyzických prostorových vztahů a složek životního prostředí v území obsahují 
Územně analytické podklady hl. m. Prahy také aspekty ekonomické, sociálně demografické, kulturní  
a jiné. 

V souvislosti se zpracováním dané kapitoly byly vybrány pouze aspekty týkající se životního 
prostředí, a to v následujícím členění: 

• horninové prostředí a terénní morfologie, 

• hydrologie, 

• flóra a fauna, 

• využití krajiny a lesy, 

• ochrana přírody, 

• krajinný ráz, 

• klima a znečištění ovzduší, 

• fyzikální faktory životního prostředí, 

• kvalita vody v tocích na území hl. m. Prahy, 

• odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy. 

 
Základní údaje o hl. m. Praze 

Praha je politicko-hospodářským a společenským centrem státu a je jeho prvořadým reprezentantem. 
Rozkládá se pouze na 0,6 % území republiky, ale počet obyvatel představuje 12 % obyvatelstva státu. 
Hlavní město Praha poskytuje sídlo a služby orgánům státní správy, zákonodárným a politickým 
institucím, firmám, kulturním a vzdělávacím institucím s celostátní působností. Přínos jeho 
ekonomické základny je zásadní, na jeho území se trvale vytváří cca 1/4 hrubého domácího produktu 
celé republiky a každý šestý zaměstnaný v ČR pracuje v Praze.  

Praha je především bydlištěm více než jednoho milionu obyvatel a zásadně ovlivňuje sídelní strukturu 
celé země. Současná rozloha města je výsledkem přirozeného historického vývoje a dlouhodobého 
územního růstu podpořeného centrální polohou uvnitř státu. Praha je také nejdůležitějším cílem cest  
a největším uzlem vnitrostátní i mezinárodní železniční přepravy ve směrech sever-jih i východ-západ, 
je křižovatkou všech dálničních tras. Nachází se zde rovněž významné mezinárodní letiště. Populačně 
je Praha dlouhodobě závislá na migraci jak ze zahraničí, tak hlavně z ostatních regionů státu.  
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Základní údaje o hl. m. Praze 

rozloha (km2) 496,1 

zeměpisná šířka (severní šířka) 50°4'53.193" N 

zeměpisná délka (východní délka) 14°25'38.39" E 

maximální nadmořská výška (m n. m.) 399  

minimální nadmořská výška (m n. m.) 177 

průměrná roční teplota vzduchu (°C) 9,1 

roční úhrn srážek (mm) 463,6 

  

počet správních obvodů 22 

počet městských částí 57 

počet katastrálních území 112 

  

počet trvale bydlících obyvatel (31. 12. 2007) 1 212 000 

hustota zalidnění (obyvatel na km2) 2 444 

podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let (%) 12,1 

podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let (%) 72,3 

podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 15,6 

podíl obyvatel s maturitním vzděláním (%) 44,3 

podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (%) 23,6 

podíl počtu zaměstnaných v terciéru (%) 78,9 

obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,2 

počet ekonomických subjektů 453 000 

podíl na HDP ČR (%) 24,3 

Obrázek č. 1 Hlavní vnější vazby Prahy 

 

Zdroj: ÚAP 2008 (ÚRM, 2008) 
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Z hlediska širších územních vazeb je hl. m. Praha obklopeno středočeským regionem, od kterého 
očekává nejen přírodní a rekreační zázemí, ale také další zkvalitnění napojení na technickou  
a dopravní infrastrukturu, umístění některých zařízení sloužících regionu i hlavnímu městu, zdroje 
pitné vody, společné řešení problémů s odkanalizováním a hospodaření s odpady atd. Mezi oblasti 
zvláštního zájmu patří zejména zachování přírodních prvků a krajinného rázu včetně prostupnosti 
území, přijatelná intenzita využití území, zachování tradičních sídelních struktur, vazba na sociální 
infrastrukturu a na systémy hromadné dopravy, zejména kolejové. Je nutné podporovat polyfunkčnost 
nových sídelních celků a vznik regionálních center, která se stanou zdroji pracovních příležitostí  
a místem pro uspokojování základních životních potřeb obyvatel nejbližšího okolí, což přispěje ke 
snížení požadavků na přetíženou občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu v Praze. 

Dynamika a kvalita vývoje v tomto prostoru, spojeného často s dalšími tlaky na zastavění volných 
ploch, bude proto záviset na tom, do jaké míry se podaří koordinovat rozvojové záměry Prahy a 
Středočeského kraje nebo realizovat společná investiční řešení, popř. regulační opatření. Další 
intenzivní rozvoj, který není možné s využitím současné legislativy administrativně usměrňovat, je 
nezbytné v případě větších rozvojových programů analyzovat z hlediska potenciálních rizik  
a formulovat limity rozvoje území. Zlepšení spolupráce nezbytně vyžaduje i potřebnou organizační 
strukturu. 

 
Horninové prostředí a terénní morfologie 

Geologické poměry 

Obrázek č. 2 Geologická mapa Prahy 

 

Zdroj http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu-geol.htm 
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Geologický vývoj v oblasti hl. m. Prahy probíhá téměř tři čtvrtě miliardy let, od starohor až po 
současnost. Tomu odpovídá i pestrost horninového podloží. Území bylo třikrát zaplaveno mořem, na 
jehož dně se ukládaly bohaté vrstvy sedimentů, mezitím zase vystupovalo, když horotvornými procesy 
vznikala pohoří.  

Území hl. m. Prahy leží ve střední části Českého masivu a spadá do oblasti tepelsko-barrandienské. 
Nejstarší geologický podklad území Prahy tvoří na severozápadě a jihozápadě svrchní proterozoikum. 
Mladší paleozoikum je zastoupeno ordovikem, silurem a devonem. Paleozoické uloženiny byly 
zvrásněny do úzkého brachysynklinoria protaženého ve směru jihozápad - severovýchod, kde nejstarší 
horniny vystupují na okrajích a nejmladší uprostřed struktury. Pravidelnost uložení je porušena 
příčnými a podélnými poruchami (pražský zlom, šárecký zlom, závistský přesmyk). Dnešní rozšíření 
křídových sedimentů na území Prahy je výsledkem terciérní a kvartérní denudace. Proto se zde 
zachovaly jen horniny mořského a sladkovodního (příp. brakického) cenomanu a spodního a středního 
turonu. Terciérní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny uloženinami řazenými k miocénu a 
pliocénu. Kvartér je zastoupen pleistocenními a holocenními sedimenty. Značný význam, co do 
rozsahu i mocnosti, mají na území Prahy antropogenní uloženiny. Jejich ukládání je spojeno zejména 
se stavební a těžební činností. 

 
Geomorfologické poměry 

Území Prahy se nachází ve střední části České vysočiny, převážně v oblasti Poberounské soustavy, 
menší část na severovýchodě je součástí České tabule. Pro rozhodující část území, více než 4/5, je 
typický plochý až mírně zvlněný reliéf, který svými relativně malými výškovými rozdíly dodává 
většině území celkově plošinný ráz. Původní parovina zvolna klesá směrem od jihozápadu k 
severovýchodu k širokému úvalu Labe. Dnešní charakteristickou morfologii vlastního území centrální 
Prahy pak ovlivnila především erozní a akumulační činnost Vltavy a jejích přítoků během posledního 
milionu let, kdy v okolní parovině Pražské plošiny vznikla Pražská kotlina se skalními stěnami  
a strmými svahy. Pražská kotlina je poměrně úzká sníženina s rozšířením v místě Holešovického 
meandru. Nejsevřenější je Vltava v místě vtoku, respektive odtoku z Prahy.  

V recentní době morfologii města zásadně přeměnila činnost člověka. Nejvýznamnější zásahy do 
reliéfu souvisejí především s těžbou stavebních materiálů, s ukládáním navážek a se zásahy do koryt 
vodních toků, jejichž důsledkem jsou rozsáhlé změny v nivě Vltavy i jejích přítoků.   

 
Hydrogeologické poměry 

Území Prahy leží v severní části barrandienského proterozoika a paleozoika, tvořeného 
sedimentárními komplexy se střídajícími se křemenci, pískovci, drobami, vápenci a břidlicemi. Oba 
komplexy patří k zvrásněným hydrogeologickým strukturám. Na vyvýšeninách jsou denudační zbytky 
svrchnokřídového pokryvu, kde pískovce mají průlinovo-puklinovou propustnost a nadložní slínovce  
a jílovce mají funkci regionálního izolátoru. Podložní horniny proterozoika a paleozoika mají 
puklinovou propustnost. Fluviální sedimenty teras a údolní nivy Vltavy a jejích přítoků mají 
průlinovou propustnost.  

Hladina podzemních vod se pohybovala v roce 2005 v rozmezí 55 až 75 % dlouhodobého průměru. V 
rámci státní sítě kontroly jakosti podzemních vod byly na území hlavního města Prahy v roce 2005 
sledovány dva objekty podzemních vod, na kterých byly odebrány celkem čtyři vzorky, lokální 
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překročení normativů bylo zjištěno u chloridů. Jakost podzemních vod na území Prahy zpravidla 
nevyhovuje normám pro kvalitu pitné vody.  

 
Ložisková ochrana 

Těžba surovin nepatří na silně urbanizovaném území hlavního města Prahy ke stěžejním problémům 
ochrany životního prostředí. Kontaminace hornin je na území města podmíněna mocností navážek, 
které se zde ukládaly mnohdy již od středověku, netěsnostmi kanalizační sítě a starými zátěžemi 
s obsahem nebezpečných látek.  

 
Geodynamické jevy 

Poddolovaná území 

Geologická stavba pražského území dává předpoklad pro pestré využití zejména nerostných surovin, a 
to především stavebních. Historické prameny uvádějí četné příklady těžby po celém území Prahy, 
přičemž většinou šlo o povrchovou těžbu v lomech, pískovnách a cihelnách. V soupisu lomů 
prováděném v letech 1932 až 1951 bylo na území dnešní Prahy popsáno téměř 5 000 lokalit. Dnes je 
většina z nich již uzavřena, zastavěna a rekultivována. Po některých lomech zůstaly pouze závěrné 
stěny.  

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace 

Přirozené svahové pohyby jsou v pražských poměrech spíše ojedinělé, častější jsou morfologické 
formy, které jsou výsledkem fosilních procesů. Okraje křídových plošin tvořené kvádrovými pískovci 
jsou rozpukané systémem vertikálních puklin, podle nichž se oddělují od masivu jednotlivé kry, které 
se zabořují do plastických podložních hornin, naklánějí se a posouvají po svahu. 

Rovněž svahy pod úpatím křídových plošin nejsou trvale stabilní. Svahové hlíny tvořené zvětralinou 
křídových jílovců s opukovou a pískovcovou sutí jsou většinou postiženy pomalými pohyby 
plouživého charakteru. 

Dalšími typy svahových pohybů jsou v Praze pohyby vyvolané antropogenními vlivy. Nejznámější je 
sesuv petřínské stráně, který porušil těleso lanové dráhy. Další sesuvy vznikly zpravidla nevhodnými 
zásahy do svahu nebo podříznutím vrstev konformně ukloněných po svahu – například letenská stráň. 

 
Půdy 

Obecná charakteristika půd na území hl. m. Prahy 

Podobně jako bioklimatické a geologické podmínky Prahy a jejího okolí jsou i půdní poměry města 
značně pestré. Půdně nejhomogennějším fyzicko-geografickým celkem je Česká tabule. 
Charakteristická pro tuto oblast je skutečnost, že skalní podloží je překryto zejména na severu téměř 
souvislou vrstvou kvartérních sedimentů, především spraší, na pravém vltavském břehu pak také 
fluviálních písčitých štěrků. Dominujícím půdním typem této oblasti jsou černozemě, vytvořené na 
spraších, případně karbonátových hlínách s vysokým podílem eolického materiálu, vzácněji na 
slínovcích. Tyto půdy jsou bezesporu nejkvalitnějšími na území Prahy. 

Nejrozsáhlejším fyzicko-geografickým celkem území je Poberounská soustava, která s Pražskou 
plošinou tvoří převážnou část území hl. m. Prahy. Podobně jako v případě České tabule pozorujeme 
také zde mohutný rozvoj kvartérních sedimentů, a to jak pleistocenních, tak i holocenních. Pleistocén 
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zastoupený především sprašemi, zčásti i sprašovými hlínami nebo polygenetickými hlínami je 
soustředěn především do oblastí západně od Vltavy a v menší míře do jihovýchodní části území. 
Nápadným rysem této oblasti je absence eolických sedimentů v Pražské kotlině v pravobřeží Vltavy 
daleko k východu. Významnými pleistocenními uloženinami území jsou zde terasové písčité štěrky, 
doprovázející zejména toky Vltavy a Berounky na různých výškových úrovních. Rozvoje doznávají  
i aluvia a zejména sídelně podmíněné antropogenní sedimenty. Na sprašových a příbuzných 
materiálech zde převládají hnědozemě. Podstatně méně než uvedené půdní typy se uplatňují  
i illimerizované půdy, téměř výhradně však pod lesy. Bohatá je škála hnědých půd od lehkých půd na 
pískovcích, přes středně těžké půdy, vytvořené na zvětralinách drob, některých břidlic a opuk, až po 
těžké půdy z břidlic, případně silněji zvětralých opuk.  

Zemědělský půdní fond 

Zemědělský půdní fond tvoří v současné době významnou součást území hl. m. Prahy. Zemědělská 
půda se podílí na celkové výměře správního území hl. m. Prahy 42,1 %.  

Obrázek č. 3 Třídy ochrany ZPF na území hl. m. Prahy 

 

Zdroj: ÚAP 2008 (ÚRM, 2008) 

 

Absolutně nejkvalitnější půdy jsou v severovýchodní oblasti (k. ú. Ďáblice, Březiněves, Třeboradice, 
Vinoř, Satalice), kde se jedná o černozemě na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem. 
Další významná oblast je východně od Uhříněvsi a Kolovrat, kolem Benic, Pitkovic  
a Křeslic, kde se vyskytují převážně hnědozemě na sprašových hlínách středně těžké, s těžší spodinou, 
vlhčí vodní režim. Podobný typ půd se nachází také v jižní části města v okolí Točné a Cholupic, kde 
jde o kombinace hnědozemních půd, včetně illimerizovaných forem se slabým oglejením. V nivě 
Berounky se nacházejí kvalitní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, které však byly v roce 
2002 zasaženy povodní. Na severozápadě a západě města se nacházejí kvalitní půdy v okolí Sobína  
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a Slivence, dále jde o menší enklávy v rámci členitějšího terénu, popř. v územích omezovaných jinými 
vlivy (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů a údolních niv). Oblast nejméně kvalitních půd je 
v jižní části území (k. ú. Písnice, Kunratice, Šeberov, Újezd u Průhonic), kde převládají hnědé půdy 
kyselé na různých podkladech, obvykle štěrkovité. Horší hnědé půdy jsou také v k. ú. Dolní 
Měcholupy, Dubeč a Štěrboholy.  

Dalším znakem je na území hl. m. Prahy vysoké procento zornění, tj. podíl orné půdy z celkové 
výměry zemědělské půdy. Celorepublikově průměrnou hodnotu 71,6 % Praha překračuje (73,4 %). 

Orná půda ovlivňuje nízkou heterogenitu prostředí, ekologickou stabilitu, nízkou rekreační atraktivitu, 
špatnou prostupnost krajiny, zvýšenou prašnost a erozivní ohroženost území, nízkou retenční 
schopnost půdy atd. Z tohoto hlediska příznivěji působí jiné druhy pozemků ZPF, jako jsou louky, 
extenzivní sady, zahrady. 

 
Hydrologie 

Hydrologickou osou hl. m. Prahy je Vltava, do jejíhož povodí patří většina území. Pouze 
severovýchodní část je odvodňována menšími potoky do Labe. V dotčené oblasti přibírá Vltava jako 
svůj přítok pouze jednu větší řeku – Berounku (s nejvýznamnějším přítokem Radotínským potokem), 
a to z levé strany v jižní části města. Jinak se do Vltavy vlévají pouze drobné potoky. Z levé strany lze 
označit za nejdůležitější Dalejský, Motolský a Šárecký (Litovický) potok, za severní hranici města i 
potok Únětický, ostatní jsou spíše místního významu. Zprava patří mezi nejvýznamnější přítoky Botič 
a Rokytka a v jejich povodích Pitkovický potok, resp. Říčanka, dále Břežanský, Libušský a 
Kunratický potok, ostatní vodní toky jsou opět drobnější. Do Labe odvodňují Prahu především 
Vinořský a Mratínský (Červenomlýnský) potok.  

Z řady pražských vodních ploch jmenujme na západní straně Jívinskou nádrž a Džbán na Šáreckém 
potoce, na východ od Vltavy skupinu spíše menších rybníků v povodí Kunratického potoka u 
Šeberova, Hostivařskou přehradu na Botiči, Podleský rybník a Lítožnici na Říčance a řadu rybníků na 
Rokytce a jejích přítocích, z nichž největší jsou Počernický a Kyjský rybník. 

 
Kvalita vody v tocích na území hl. m. Prahy 

V rámci sledování profilů jakosti vod v tocích ve státní síti jsou na území hl. m. Prahy a v jeho 
nejbližším okolí sledovány na Vltavě a Berounce celkem čtyři profily: profil č. 1044 - Vltava - Vrané 
nad Vltavou, profil č. 1045 - Vltava - Podolí, profil č. 1046 - Vltava - Libčice a profil č. 1090 - 
Berounka - Lahovice. 

U vybraných ukazatelů probíhá měření nepřetržitě již od roku 1963. V roce 2005 bylo na profilech 
Vltava – Vrané a Vltava – Libčice sledováno 106 látek, na profilu Vltava – Podolí 82  
a na profilu Berounka – Lahovice 57, většinou s četností 1x měsíčně. 

Profil č. 1044 Vltava – Vrané nad Vltavou byl nejlépe hodnoceným profilem, protože více než 
polovina z 38 měřených ukazatelů dosahovala I. třídy, 11 látek bylo ve třídě II., 5 ve III. třídě a žádný 
nebyl zařazen do IV. a V. třídy. 

Profil č. 1045 Vltava – Podolí dosáhl I. třídy ve 20 ukazatelích z 38 měřených, 14 dosáhlo II. třídy  
a 3 byly III. třídy (Pcelk., CHSKCr a BSK5). IV. třídou byl hodnocen pouze chlorofyl. 
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V profilu č. Vltava – Libčice bylo I. třídou klasifikováno 18 ukazatelů z 38, 13 látek dosáhlo II. třídy, 
pět III. třídy (Pcelk, AOX, TOC, CHSKCr a BSK5.), do IV. třídy spadal chlorofyl a fekální koliformní 
bakterie, do V. třídy nebyl zařazen žádný ukazatel. 

V profilu č. 1090 Berounka – Lahovice bylo sledováno 37 látek, 16 z nich dosáhlo limitu I. třídy, 
13 pro II. a sedm pro III. třídu, ve IV. třídě nebyl žádný ukazatel a v V. třídě pouze chlorofyl. 

 
Flóra a fauna 

Praha se nachází ve střední Evropě ovlivňované oceánským i kontinentálním klimatem, a jako taková 
fytogeograficky leží na rozhraní termofytika a mezofytika. To spolu s geologickou pestrostí, členitým 
reliéfem, půdami různých trofických i hydrických poměrů (a s tím související pH) vytvořilo podmínky 
pro vznik různorodých ekosystémů s poměrně velkým počtem rostlinných (a samozřejmě  
i živočišných) druhů, přestože pražské prostředí je vzhledem ke své hustotě osídlení a významu 
hlavního města dosti silně negativně postiženo lidskou činností. Cenná společenstva jsou vázána nejen 
na příměstské lesní celky s přírodě blízkou druhovou skladbou, ale často i na extrémně svažitá 
stanoviště a skalní výchozy, ušetřené negativních zásahů. Tímto způsobem se mnohdy dostávají až do 
blízkosti městského centra. Praha je jedním z mála velkoměst, které se vedle historických památek 
může pochlubit významnými přírodními hodnotami. 

V posledních desetiletích také dochází, v souvislosti se změnami hospodaření v naší krajině,  
k ohrožení stepních a podobných hodnotných bezlesých ploch, především zarůstáním náletovými 
dřevinami, s čímž souvisí proměny v druhovém složení vyskytujících se živočichů. Proto bude 
nezbytné nadále zajišťovat příslušný management všech typů chráněných území. Stále probíhá  
i proces synantropizace, tj. přizpůsobení se životu v bezprostředním okolí člověka, výrazný zvláště  
u mnoha ptáků. Paradoxně tak zde nacházejí útočiště i organismy, v jiných částech republiky již 
vzácné, které osídlují náhradní stanoviště vytvořená člověkem. Vedle toho se aktuálně stávají 
problémem mnohé invazní druhy rostlin a živočichů, z nichž velká část je pro naši oblast geograficky 
nepůvodní (ze živočichů např. norek americký, střevlička východní, z rostlin bolševník velkolepý, 
různé druhy křídlatek, netýkavek a další). 

 
Využití krajiny a lesy 

Podstatný vliv na dnešní podobu pražské krajiny má kromě přírodních procesů lidská činnost. Prvním 
důležitým faktorem byl příchod neolitických zemědělců do severní části dnešní Prahy, kteří svým 
hospodařením zabránili vzniku zapojeného lesa a přeměně černozemí na hnědozemě.  
S postupným a dlouhodobým rozšiřováním zemědělských aktivit osídlení docházelo k omezování 
plochy lesů i jižněji až na dnešních cca 10 % správního území města. Lesy na území Prahy jsou 
zařazeny především do kategorie lesů zvláštního určení, u kterých je rekreační funkce nadřazena nad 
funkci produkční. 

Procesem významně ovlivňujícím a utvářejícím krajinnou scenérii byl vznik trvalých sídel, jejich 
rozrůstání a často i spojování až do podoby kompaktního, téměř souvisle zastavěného centra  
a okolního prstence volné krajiny s rozptýlenými menšími sídly. Zastavěné území a ostatní plochy 
nyní tvoří cca 46 % správního území města. Neustále přibývá zpevněných ploch, avšak ubylo sadů  
i vinic. V zástavbě města se sice vytváří protiváha, městský park, problémem ale je nevyrovnaný podíl 
zeleně v různých městských částech a přetrvávající tlak  na zastavování doposud volných enkláv. 
Rovněž dochází k zahušťování stávající zástavby na úkor vegetace a úbytku zeleně na rostlém terénu 
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ve vnitroblocích. Rychlé zisky vyvolané výstavbou snižují kvalitu bydlení v kompaktně zastavěné 
oblasti města. V souvislosti s hospodářskými změnami a dalšími faktory se dá očekávat funkční  
a strukturální transformace mnoha pražských území (bývalé výrobní areály, železniční kolejiště apod.) 
tzv. brownfields, v jejímž rámci se mimo jiné nabízí možnost lokálně zlepšit situaci realizací nových 
parkových a jiných vegetačních ploch. 

Důsledkem vysokého podílu zemědělské půdy a zastavěných ploch jsou nízké hodnoty koeficientu 
ekologické stability, tj. poměru rozlohy mezi relativně trvalými ekosystémy a ekosystémy málo 
stabilními. Převažující hodnoty hluboko pod 1,00 představující antropogenizovanou krajinu, místně se 
vyskytující hodnoty pod 0,10 představující krajinu téměř bez prvků blízkých přírodě. Tento stav vede 
ke zvyšování rekreační zátěže stávajících přírodně hodnotných, mnohdy zákonem chráněných ploch. 

Od minulého století rozvoj Prahy stále dynamičtěji utváří příměstskou krajinu, dochází přitom k její 
fragmentaci a zhoršení prostupnosti v závislosti na zahušťování dopravní (zejména silniční) sítě. 
Přetrvávajícím problémem také zůstává narůstající suburbanizace za hranicemi Prahy. Vznik 
rozsáhlých, často uniformních skladových i obytných zón zásadně mění ráz příměstské krajiny  
a vzhledem ke svému rozsahu a vnitřní struktuře vytvářejí bariéru mezi hlavním městem  
a Středočeským krajem.  

Obrázek č. 4 Koeficient ekologické stability katastrálních území 

 
Zdroj: ÚAP 2008 (ÚRM, 2008) 

 

Ochrana přírody 

Zvláště chráněná území 

Na území hlavního města bylo vyhlášeno 89 tzv. maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ),  
z nichž 7 náleží do kategorie národních přírodních památek (NPP), 15 do kategorie přírodních 
rezervací (PR) a 67 do kategorie přírodních památek (PP).  
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V souladu s různorodou geologickou a morfologickou situací je velký počet z nich zřízen právě pro 
ochranu opěrných geologických profilů a stratotypů, často mezinárodního významu, sloužících pro 
srovnávání a určování stáří obdobných vrstev na jiných místech světa, mnohá mají velký 
paleontologický význam. To platí zvláště pro jihozápadní segment města, kde se nachází největší 
vápencové území v Čechách (Český kras), jehož část je chráněna jako stejnojmenná chráněná krajinná 
oblast, jediné velkoplošné ZCHÚ zasahující na území hl. m. Prahy.  

 
NATURA 2000 

Na území hlavního města Prahy není vyhlášena žádná ptačí oblast soustavy Natura 2000 ani se 
aktuálně o žádné neuvažuje. Osm pražských území však bylo navrženo do národního seznamu 
evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000. V době zpracování dokumentace VVURÚ 
probíhala příprava doplnění a aktualizace nařízení vlády č. 132/2005 Sb. („národního seznamu“). 
Plánuje se rozšíření mj. i o další evropsky významné lokality na území hl. m. Prahy. Jedná se o čtyři 
lokality: EVL Chuchelské háje (CZ0110040), EVL Havránka a Salabka (CZ0110049), EVL Kaňon 
Vltavy u Sedlece (CZ0110154) a EVL Prokopské údolí (CZ0110050). Příslušná novela nařízení vlády, 
která doplňuje „národní seznam“, nebyla v době zpracování dokumentace VVURÚ dosud vydána ve 
Sbírce zákonů ČR.   

Obrázek č. 5 Zvláště chráněná území přírody a NATURA 2000 

 
Zdroj: ÚAP 2008 (AOPK ČR, MHMP, 2008) 

Zatímco jedna z nich (Blatov a Xaverovský háj) zahrnuje především ohrožené typy biotopů, ostatní 
sem byly zařazeny kvůli ochraně vzácných živočišných druhů, a to zejména bezobratlých. Výjimku 
tvoří Letiště Letňany s výskytem kriticky ohroženého sysla obecného.  
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Přírodní parky 

Především za účelem ochrany dochovaného rázu krajiny je zřízeno 11 přírodních parků (dříve tzv. 
oblasti klidu). Většinou jde o harmonickou kulturní krajinu mimo centrální část města  
s nezanedbatelným podílem zástavby různého typu a místně zachovalými, přírodě blízkými krajinnými 
strukturami.  

Obrázek č. 6 Přírodní parky 

 

Zdroj: ÚAP 2008 (MHMP) 

 
Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) hl. m. Prahy představují nadregionální, regionální a 
lokální prvky. Nadregionální a regionální část přitom vychází z územně technického podkladu (ÚTP) 
Nadregionální a regionální ÚSES ČR. Všechny tyto tři úrovně byly upřesněny  
a zařazeny do závazné části konceptu ÚP hl. m. Prahy, takže se staly limitem pro navazující projekční 
a stavební činnost. Vazby v rámci Prahy i do Středočeského kraje jsou zohledněny.  

Obě nadregionální a většinu regionálních biocenter lze označit za převážně funkční, oproti tomu 
převážná část biokoridorů zatím není funkční.  

Speciálním případem je územní systém ekologické stability v zástavbě. Vzhledem k metodickým 
východiskům a předpokládané cílové podobě jednotlivých prvků (přírodě blízká společenstva) by 
mělo být obecnou snahou ÚSES v zastavěném území nevymezovat, resp. vymezovat jej tam jen 
v nejnutnějších případech.  
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Významné krajinné prvky a památné stromy 

V Praze bylo doposud registrováno 20 významných krajinných prvků (VKP), vesměs místně 
významných krajinných struktur a přírodě blízkých ekosystémů, vyhlášeno 160 památných stromů 
(včetně stromořadí vedených pod jednou položkou) s vyšší přírodovědnou a sadovnickou hodnotou, 
ale i s významem estetickým a společenským. Kromě registrovaných VKP se na území hl. m. Prahy 
nachází i celá  řada VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. Jsou jimi automaticky všechny lesy, vodní toky, 
rybníky, jezera a údolní nivy. 

 
Krajinný ráz  

Krajinný ráz hl. m. Prahy byl vyhodnocen na základě samostatně vypracované studie (Löw a spol., 
s.r.o.) tvořící nedílnou součást ÚAP hl. m. Prahy, která se do detailu zabývá jevy „Oblast krajinného 
rázu a její charakteristika“ a „Místo krajinného rázu a jeho charakteristika“. 

Na základě typizace krajiny České republiky jsou v hl. m. Praze zastoupeny dva rámcové typy sídelní 
krajiny – stará sídelní krajina Hercynika a Polonika a okrajově vrcholně středověká sídelní krajina 
Hercynika. Z hlediska rámcových typů využití krajiny převažuje urbanizovaná krajina, okrajově je 
však zastoupena i zemědělská krajina a lesní krajina. Z rámcových typů reliéfu krajiny jsou zvlášť 
významné krajiny širokých říčních niv, krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů  
a krajiny zaříznutých údolí. 

Na území hl. m. Prahy je vymezeno 50 oblastí krajinného rázu a 1 961 míst krajinného rázu. 
Z 50 oblastí je jich 20 tvořeno vyzdviženými plošinami a rovinami, označenými jako pláně a planiny, 
7 tvořeno sníženinami a kotlinami, 18 je tvořeno mělkými údolími a 5 je tvořeno prolomy Pražského 
hradu. 

Z toho jasně vyplývá, že převážná většina území Prahy je tvořena mělkým, nevýrazným georeliéfem, 
kde zásadní roli v rázovitosti těchto oblastí hrají stavby a vegetační pokryv. Dramatické tvary 
georeliéfu jsou, mimo pražský zlom, vytvářeny pouze denudačními tvary zaříznutých údolí, kde 
rozhodující roli hrají jejich čelní, pohledově exponované veduty. Rozhodující roli tak hraje složení 
matric těchto svahů a ostrohů. 

Výjimečný typ krajiny Pražského zlomu je jediným významným územím, kde vystupují nad plošiny 
hřebeny kopců, oddělených mezi sebou prolomy. 

Další hodnocenou charakteristikou krajinného rázu je krajinářská hodnota míst krajinného rázu. 
Krajinářská hodnota místa je rozlišena následující: zásadní, významná, střední, snížená a nízká. 
Nespornou indikací zvýšené hodnoty je poloha v Pražské památkové rezervaci či chráněné krajinné 
oblasti. Z 1 961 rámcových míst krajinného rázu má 481 krajinářskou hodnotu (tedy přibližně ¼ 
všech).  

Ze všech rámcových míst krajinného rázu jich 597 je na horizontech a 707 tvoří veduty a dominanty. 
Celkem tedy 1 306 míst (což jsou cca 2/3 všech) zaslouží zvýšenou ochranu.  

Při definici matric bylo vycházeno z kategorizace struktur zastavěného území, pořizované ÚRM hl. m. 
Prahy. V Praze lze rozlišit 32 prostorových struktur, z toho 16 v zastavěných územích a 16 v území 
nezastavěných. Obecně lze konstatovat, že některé typy struktur mají přirozeně sníženou obytnou  
i krajinářskou hodnotu, jiné naopak přirozeně zvýšenou.  

Hodnocení vizuálních celků je především rámcová orientace v celopražském pohledu. Při souhrnné 
analýze je zřejmé, že kladné hodnoty kopírují kvalitní přírodní prostředí a harmonickou městskou 
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krajinu, zatímco záporné hodnoty signalizují nesoulad až devastaci, v krajním případě destrukci 
hodnot. Někde uprostřed leží velká část pražského osídlení od poloviny 20. století do dnešní doby, 
která hodnoty do městské krajiny většinou nepřinesla, podobně jako rozlehlé průmyslové čtvrti.  

Tento stav nezmění krajinářská kompozice, ale změna přístupu k hodnotám pražského prostoru  
a filosofii jeho rozvoje, stejně jako krajinný ráz sám není výslednicí krajinářských návrhů, ale jak již 
bylo konstatováno, tvořivého života generací našich předků v daných přírodních, kulturně historických 
a sociálních podmínkách. 

 
Klima a znečištění ovzduší 

Bonita klimatu 

Z mapy bonity klimatu je patrné, že nejvyšší stupeň bonity klimatu se nachází v okrajových částech 
městské aglomerace, zejména v jejím východním sektoru a dále v jižním a severním sektoru. 
Protiváhou je centrum města (Staré Město, Josefov), které leží v oblasti s nejhorší bonitou klimatu.  

Největší část městské aglomerace lze zařadit do střední kategorie, kde je stupeň bonity klimatu dobrý. 

Obrázek č. 7 Mapa bonity klimatu 

  
Zdroj: ÚAP 2008 (ČHMÚ, 2008) 

 
Klimatologické poměry 

Území hl. m. Prahy leží klimatologicky na rozhraní mezi oblastí mírně teplou, suchou  
s mírnou zimou a oblastí mírně teplou, suchou, převážně s mírnou zimou. Pražské klima je ovlivněno 
také takzvaným tepelným ostrovem velkoměsta, v centru města je například průměrná teplota vzduchu 
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při stejné nadmořské výšce o 1 °C vyšší než ve volné krajině. To je způsobeno velkou koncentrací 
tepelných zdrojů, ale hlavně menšími ztrátami při výparu v důsledku urbanizace aktivního povrchu, 
kde výrazně převažují zpevněné plochy nad přirozeným povrchem s vegetací a kde převážná část 
dešťových srážek ihned odtéká do kanalizace. Dlouhodobý roční průměr teploty vzduchu (1951-1990) 
se tak pohybuje od 9,9 °C v centru Prahy (Klementinum) do 7,9 °C v nejvyšších polohách na okrajích 
města (Ruzyně).  

 

Znečištění ovzduší 

Na kvalitu ovzduší má vliv velké množství faktorů, zejména pak struktura, rozložení a velikost 
vlastních zdrojů znečišťování na území města a v jeho okolí, schopnost provětrávání daná topografií 
terénu a zástavbou území, meteorologické charakteristiky apod. Znečištění v hlavním městě je 
z plošného hlediska jedním z největších ze všech krajů České republiky. 

V následujícím textu je provedeno vyhodnocení vlivu na znečištění ovzduší ve stávajícím stavu (rok 
2008) dle Rozptylové studie ATEM (2008), která tvoří přílohu č. 5 dokumentace VVURÚ. 

Suspendované částice PM10 

Znečištění ovzduší jemnými suspendovanými částicemi frakce PM10 je možné v současné době 
považovat za jeden z nejvýznamnějších problémů ochrany ovzduší v Praze. Imisní limit je stanoven na 
40 µg.m-3. 

Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 (60 – 80 µg.m-3) jsou podél dopravně 
zatížených komunikací (Barrandovský most, Jižní spojka mezi Sulickou a Chodovskou, Evropská, 
Průmyslová, 5. Května, Jižní spojka, Kbelská a Cínovecká, v centrální části města podél ulic 
Wilsonova, Argentinská, Plzeňská a Nádražní) a v okolí významných zdrojů prašnosti (např. 
kamenolom Řeporyje).  

Koncentrace PM10 v rozmezí 40 až 60 µg.m-3 se vyskytují podél celého úseku Jižní spojky od 
Barrandovského mostu po Švehlovu ulici a dále v okolí křižovatky s Průmyslovou, dále pak podél 
jižní větve ulice 5. května navazující na Jižní spojku, podél většiny úseků ulic Kbelská a Cínovecká,  
v centrální části města podél ulic Wilsonova, Argentinská a také v prostoru ulic Plzeňská a Nádražní. 
Obdobné hodnoty lze očekávat i lokálně v řadě dalších míst, především  místech křížení více 
zatížených komunikací. 

Hodnoty v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 je možné očekávat podél všech kapacitních komunikací, a to jak  
v centru tak na okrajích města, hodnoty překračující 25 µg.m-3 pak byly vypočteny prakticky v celém 
širším centru Prahy, nižší koncentrace je možné očekávat pouze na okrajích města (mimo okolí 
zatížených komunikací a dalších zdrojů prašnosti). 

 
NO2 

Oxid dusičitý vzniká v atmosféře zejména transformací z oxidu dusnatého (produkt spalování). Hlavní 
podíl na imisní zátěži NO2 má automobilová doprava, která je dominantním zdrojem oxidů dusíku na 
území Prahy (více než 80 % celkových emisí). Nejvýznamnějším bodovým zdrojem stále zůstává 
radotínská cementárna s emisemi NOx cca 1 167 t.rok-1. 

Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 překračující 80 µg.m-3 byly vypočteny ve 4 
referenčních bodech v blízkém okolí radotínské cementárny. 
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Koncentrace v rozmezí 60 – 80 µg.m-3 pak lze očekávat kromě širšího okolí cementárny také v okolí 
Barrandovského mostu a Jižní spojky (zejména v prostoru křížení s ulicí 5. května). 

Koncentrace v rozmezí 40 – 60 µg.m-3 pak byly vypočteny podél celého úseku Jižní spojky od 
Barrandovského mostu po křížení s ulicí 5. května a dále ke křížení s ulicí Švehlova, dále pak v okolí 
navazujícího úseku ulice 5. května (směrem z centra) a ulice Brněnské, v centrální části města byly 
tyto hodnoty vypočteny zejména na území Nového Města a v přilehlých částech Smíchova, Vinohrad, 
Karlína a Holešovic, dále pak v prostoru mezi Vítězným náměstím a Vltavou a lokálně také v blízkosti 
dalších nejvíce zatížených komunikací například ulice Kbelská a Průmyslová). 

Hodnoty překračující 30 µg.m-3 byly vypočteny prakticky v celé centrální části Prahy a také podél 
dalších komunikací s vyššími intenzitami automobilové dopravy (například ulice Cínovecká  
a Kbelská). 

Imisní limit s mezí tolerance byl u průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého pro rok 2008 
stanoven ve výši 44 µg.m-3. Podle výsledků modelových výpočtů byl imisní limit překročen především 
v následujících lokalitách: 

• nejbližší okolí cementárny v Radotíně 

• okolí Barrandovského mostu (včetně přilehlé části ulice K Barrandovu) 

• Jižní spojka v úseku Barrandovský most – Švehlova a přilehlá část jižní větve ulice 5. května 

• Nové Město a přilehlé části Smíchova a Holešovic 

• několik dalších samostatných lokalit u silně dopravně zatížených křižovatek nebo komunikací 
(ulice Chotkova nebo křižovatka ulic Kbelská a Kolbenova) 

 
Benzen 

Obdobně jako u většiny polutantů je i prostorové rozložení imisních hodnot benzenu v Praze nejvíce 
ovlivněno automobilovou dopravou, v některých lokalitách také spalováním tuhých paliv  
v domácnostech. 

Nejvyšší koncentrace (více než 4 µg.m-3) lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat v lokalitě 
nábřeží Ludvíka Svobody, konkrétně v prostoru napojení Těšnovského tunelu. Nejvyšší hodnoty se  
v této lokalitě budou pohybovat pod úrovní 6 µg.m-3. 

Hodnoty mezi 3 až 4 µg.m-3 je možné dále očekávat podél Wilsonovy ulice v úseku mezi Hybernskou 
a nábřežím a dále v souvislé mezi ulicí Sokolskou a Karlovým náměstím (podél ulic Ječná a Žitná). 

Pásmo hodnot v rozmezí 2 – 3 µg.m-3 pak bylo vypočteno v souvislém pásmu od Janáčkova nábřeží 
přes Palackého most směrem k severojižní magistrále a odtud podél ulice Wilsonova až k nábřeží Kpt. 
Jaroše. Lokálně pak byly vypočteny obdobné hodnoty v několika dalších oblastech (napojení Plzeňské 
ulice a Strahovského tunelu, okolí Chotkovy ulice na rozhraní Hradčan a Malé Strany, křižovatka ulic 
Milady Horákové a Svatovítská nebo okolí ulic Strojnická či Argentinská) 

Na okrajích města byly vypočteny koncentrace benzenu mezi 0,5 a 1,0 µg.m-3, se zvýšenými 
hodnotami v oblastech s vyšším podílem tuhých paliv (například Sedlec, Radotín, Řeporyje a další) 

Výše imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzenu s mezí tolerance byla pro rok 2008 
stanovena na 7 µg.m-3. Tato hodnota není podle modelových výpočtů překročena v žádné lokalitě na 
území hlavního města. 
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Fyzikální faktory životního prostředí 

Hluková zátěž 

Hluková zátěž, obdobně jako znečištění ovzduší, je jedním z nejvážnějších faktorů působících 
negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Dlouhodobé působení hlukové zátěže může 
vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění, jako jsou stresy, neurózy, chorobné změny 
krevního tlaku apod.  

Praha je z akustického hlediska nejzatíženějším regionem z celé České republiky. Hlavním zdrojem 
hluku v městském prostředí je pozemní doprava, především silně narůstající doprava automobilová, 
spolu s hlukem i od dalších druhů dopravy – tramvajové, železniční a letecké. Kromě okolí 
frekventovaných komunikací jsou silně exponovanými oblastmi okolí letišť, železnic, dočasně 
stavenišť. Negativní působení hluku je zesíleno vysokou koncentrací obyvatel na relativně malých 
plochách.  

Celkově lze konstatovat, že z hlediska hluku má přetížení komunikační sítě již plošný charakter, za 
přetíženou lze považovat celou oblast centra a navazujícího středního pásma města. K dopravním 
kongescím dochází nejen v centru, ale i na nejkapacitnějších komunikacích a negativní vliv této 
situace na kvalitu životního prostředí, zejména pak v centru, je zřejmý. Celodenní dopravní zátěž stírá 
vliv dopravních špiček, v hlučnějších lokalitách jsou pravidelně překračovány hygienické limity 
v denním i nočním období. Z výsledků sledování hluku vyplývá, že vliv na akustickou situaci území 
mají v současné době převážně hlavní komunikace procházející daným územím. K eliminaci jejich 
vlivu by měla směřovat protihluková opatření, po jejichž realizaci lze očekávat, že se situace přiblíží 
k cílům vedoucím k dlouhodobému konzistentnímu snižování hlukové zátěže ve městě. 

Dalším z významných zdrojů hluku je letecký provoz. Hluk v širším okolí letišť, vyvolaný pohyby 
letadel, je jedním z dominantních vnějších projevů leteckého provozu, který negativně ovlivňuje 
životní prostředí. Růstem Prahy, zejména pak v druhé polovině dvacátého století, se původně relativně 
odlehlá letiště (Ruzyně, Kbely, Letňany) dostala do přímého kontaktu a konfliktu s ostatními funkcemi 
města, zejména pak s funkcí obytnou. Další rozvoj letišť se svými akustickými dopady stává 
limitujícím pro ostatní městské funkce. To je nejmarkantnější u letiště v Ruzyni, kde by neregulovaný 
růst jeho kapacity mohl svými negativními dopady determinovat ostatní městotvorné funkce a aktivity 
v celém severozápadním segmentu města a znemožnit tak proporcionální rozvoj hlavního města i 
v tomto území. 

Akustická situace stávajícího stavu na území hlavního města je dána především urbanistickým řešením 
města a vedením jednotlivých dopravních tras. Ve vztahu k platným hygienickým limitům (Zákon č. 
258/2000 Sb. a Nařízení vlády 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) lze konstatovat, že na 
území hlavního města dochází v blízkém okolí kapacitně zatížených komunikací k překračování 
hygienických limitů. Na překračování limitních hodnot má vliv nejen doprava silniční, ale i doprava 
tramvajová, železniční a v určitých lokalitách i doprava letecká. Výše uvedený fakt je dán především 
trasováním stávající komunikační sítě v blízkosti zástavby a jejím vysokým dopravním zatížením. 
K nejzatíženějším dopravním komunikacím na území hl. města patří ulice např. Veletržní, Legerova, 
Sokolská, Ječná, K Barrandovu, 5. května, Jižní spojka atd. 

 
Vibrace 

Vliv vibrací na lidské zdraví má podobné účinky jako nadměrná hluková zátěž. Navíc mají vibrace 
významný vliv na budovy a jejich dopady na historické stavební památky často vedou k jejich 
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závažnému a nevratnému poškození. V Praze byla v minulosti provedena řada odborných studií, které 
se vlivem vibrací na životní prostředí města zabývaly, přesto však vibracím není věnována z hlediska 
životního prostředí systematická pozornost a informace o jejich vlivu jsou pouze omezené. Lze 
předpokládat, že negativní vliv vibrací v městském prostředí je spojen především s provozem na  
nejfrekventovanějších komunikacích, podél železničních a tramvajových tratí, případně v souvislosti 
s provozem metra. 

 
Elektromagnetické záření 

V souvislosti s výstavbou televizního vysílače na Žižkově byla v Praze počátkem devadesátých let 
věnována značná pozornost vlivům elektromagnetického záření na zdraví obyvatel města a na životní 
prostředí. Řada nezávislých studií závažnější dopad provozu vysílače umístěného v husté městské 
obytné zástavbě, ani dalších potenciálních zdrojů elektromag. záření na zdraví obyvatel neprokázala. 

 
Radioaktivní záření 

Působení radioaktivního záření ze zdrojů antropogenního původu v Praze s výjimkou několika 
výzkumných a zdravotnických zařízení se nepředpokládá, ani nebylo objektivně zjištěno. Lokální 
zdroje záření podléhají přísné kontrole Úřadu pro radiační bezpečnost a provoz radioaktivních zařízení 
je podmíněn splněním podmínek ochrany před radioaktivním zářením. Přísné kontrole také podléhá 
režim nakládání s vyřazenými zářiči, které mají charakter radioaktivního odpadu. 
 
Radonový index 

Obrázek č. 8 Radonové riziko 

 
Zdroj: ÚAP 2008 (ÚRM, 1996) 
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Větší zdravotní problém než radioaktivní záření antropogenního původu představuje přirozený výskyt 
radonu, který je vzhledem k pestré geologické stavbě území značně variabilní. Byl proto zpracován 
přehled o kategoriích radonového indexu území hlavního města a způsobu jeho šíření z horninového 
prostředí.  

Hodnocení je provedeno ve třech kategoriích pro nízký, střední a zvýšený radonový index a vyplývá z 
něj, že podstatná část nemetamorfovaných a slabě metamorfovaných hornin proterozoika spadá do 
oblasti hranice mezi středním a zvýšeným radonovým indexem. Sedimentární komplexy staršího 
paleozoika spadají do oblasti nízkého, popřípadě středního radonového indexu. Koncentrace 
radioaktivních látek zde závisí na podílu křemité a jílovité složky. Výjimku tvoří břidlice spodního 
siluru, které patří do kategorie vysokého radonového indexu. Křídové a neogenní sedimenty vykazují 
nízký, popřípadě střední radonový index stejně jako horniny paleozoika. Kategorie radonového indexu 
kvartérních sedimentů v říčních terasách je do značné míry závislá na charakteru primárních hornin, 
které jsou v terasách uloženy. Obdobnou závislost prokazují i antropogenní navážky, které svou 
variabilitou do značné míry ovlivňují původní kategorie. 

 
Tepelné znečištění 

Tepelné znečištění města souvisí především se změnou albeda městského povrchu a snížením jeho 
schopnosti pohlcovat sluneční záření v důsledku omezení vegetačního krytu. Výraznou roli také hrají 
úniky tepelné energie z nedostatečně tepelně izolovaných budov městské zástavby. Naproti tomu 
relativně malou roli v Praze hrají tepelné úniky z výroby energie. Vliv tepelného znečištění na životní 
prostředí a klima města v Praze nebyl dosud detailněji zkoumán a sledován. Lze však předpokládat 
zvýšení teplot a snížení vlhkosti vzduchu za slunečných dnů, spojené s přesoušením prachu a se 
zvýšenou sekundární prašností v přízemní vrstvě atmosféry.  

 
Odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

Odpadové hospodářství 

V roce 2005 probíhala 8. rokem realizace Projektu hospodaření s odpady na území hl. m. Prahy. 
Principem tohoto projektu schváleného usnesením Rady ZHMP č. 47 z roku 1996 je celoplošné 
komplexní třídění komunálního odpadu. 

Na území Prahy se nachází 6 zařízení, které nakládají s nebezpečnými látkami zařazenými do skupiny 
A nebo B přílohy č. 1 a 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Čtyři zařízení jsou 
zařazeny do skupiny A a dvě do skupiny B. Zařízení skupiny B mají vymezené ochranné pásmo. 

Na území hlavního města je v současné době provozována pouze jedna skládka komunálního odpadu – 
skládka S-OO Ďáblice (provozovatel A.S.A., spol. s r. o.), kam je ukládána cca 1/4 celkové produkce 
směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území Prahy, tj. cca 83 tis. tun odpadů ročně. 
Celková roční kapacita navážených odpadů na skládku činí 350 tis. tun. Zbývající část ročního objemu 
odpadů, tedy cca 265 tis. tun odpadů, který je ukládán na skládku, je navážena ze Středočeského kraje. 
Kapacita skládky bude vyčerpána nejpozději do roku 2012, předpokládá se však, že podstatně dříve. 

Na území hlavního města je spalován odpad ve čtyřech zařízeních, a to v Zařízení na využívání 
odpadu ZEVO Malešice, spalovně Zentiva a. s., spalovně Motol a Cementárně Radotín. Spalovny 
nemají vymezena ochranná pásma. 
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S nebezpečným odpadem nakládá devět zařízení.  

 
Staré zátěže území a kontaminované plochy 

V současné době (ÚAP, 2008) je na území Prahy evidováno 1019 skládek a starých zátěží  
o celkové ploše 995 ha. Jde pouze o skládky větší než 50 m2, drobné černé skládky jsou průběžně 
odstraňovány, avšak další opět vznikají.  

Černé skládky se vyskytují převážně v okrajových částech Prahy, kde je dostatek zeleně a menší 
hustota osídlení. Jejich složení tvoří hlavně stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, v podzimních 
měsících jde o přebytky ovocné úrody, dále pneumatiky, plasty, vyřazenou elektroniku (elektrošrot), 
zbytky obalů barev, oděvy apod.  

Skládky na území hl. m. Prahy můžeme rozdělit do dvou kategorií: skládky komunálního odpadu  
a skládky výkopových zemin, deponie apod., které vznikaly v přímém důsledku stavebních činností 
jako např. při výstavbě metra, silničních okruhů a radiál apod. Významné uzavřené skládky 
komunálního odpadu jsou na území hlavního města pouze čtyři. Jde o skládku Chabry, Slivenec, Libuš 
a Uhříněves, která není definována přímo jako skládka komunálních odpadů, ale jako velkoskládka, 
avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že zde nebyla ukládána pouze výkopová zemina. Skládky nemají 
vybudovánu potřebnou geologickou a inženýrskou ochranu, ani řádné odvodnění, odplynění atd. 
Všechny dnes standardně používané způsoby minimalizace dopadů skládkování na prostředí byly 
prováděny až dodatečně a jejich účinnost je problematická. 

Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod nebezpečnými látkami jsou na území města 
především důsledkem přímé antropogenní činnosti. Převážně jde o staré průmyslové areály (např. ve 
Vysočanech), jednotlivé průmyslové provozy, benzínové pumpy a místy i navážky s příměsí 
nebezpečných odpadů. Znečišťujícími látkami jsou především ropné uhlovodíky, dichlorethan, 
dichlorethen, tetrachloretan (perchlor), skupiny chlorovaných alifatických uhlovodíků, kadmium, 
chrom, olovo, zinek, železo a mnohá další, všechny překračují kritérium B, C hodnocení míry 
znečištění. 

V současné době, kdy rezerva v širším centru pro další výstavbu je již naplněna, dochází k zastavování 
těchto nevyužívaných a devastovaných areálů. Současně s přípravou území se provádí i sanace 
kontaminace. 

 
A. 2. 2 Předpokládaný vývoj, pokud by nebyl uplatněn nový územní plán hl. m. Prahy 

V případě, že by nedošlo k uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy, bude se charakter území odvíjet od 
stávajícího, platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Bez uplatnění posuzované koncepce (nového ÚP hl. m. Prahy) je možné očekávat prohloubení 
problémů, které byly identifikovány rozborem udržitelného rozvoje území (ÚAP, 2008) na základě 
vyhodnocení stavu a tendencí ve vývoji hlavního města, dílčích tématických SWOT analýz  
a z vyhodnocení nevyvážeností, problémů a disparit uvnitř pilířů udržitelného rozvoje i mezi nimi 
navzájem.  

Problémy určené k řešení nástroji územního plánování spadající do environmentálního pilíře 
udržitelného rozvoje jsou následující: 
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Hydrologie 

• Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl stabilních forem zeleně a extenzivního 
hospodaření;  nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán) k vodním tokům a jejich okolí.  

• Nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních toků a cenných mokřadů (včetně 
jejich širšího okolí) i dalších území s významem pro územní retenci srážkových vod. 

 
Využití krajiny a lesy 

• Vysoký podíl zornění ZPF, projevující se zejména nízkým zastoupením luk a pastvin (trvalých 
travních porostů) na území města, v lokalitách s vysokým ochranným potenciálem zatravnění 
(protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, zvyšování funkčnosti prvků ÚSES, 
hygienický a rekreační potenciál apod.). 

• Nedostatečná ochrana ZPF, jako jednoho z významných faktorů, který by měl zamezit 
souvislému rozšiřování zastavěného území, před změnami na zastavitelné plochy; rozsáhlé 
snižování rozsahu ZPF záborem pro stavby nebo zpevněné plochy. 

• Nedostatek lesů s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby do Středočeského kraje i nedostatečná 
ochrana stávajících lesů i jiných přírodě blízkých ploch. 

• Absence tradičních krajinných struktur (meze, stromořadí, vysokokmenné sady atd.).  

• Přetrvávající upřednostňování rozvoje zástavby do volné krajiny před využíváním rezerv v již 
urbanizovaných oblastech. 

• Nedostatek parkových ploch v dostupné vzdálenosti v některých částech kompaktně zastavěného 
území i v nové výstavbě, zábory stávajících ploch zeleně v zástavbě; nevhodné vedení 
inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin. 

• Problém nedostatečného zastoupení zeleně a vodních prvků v některých částech města, zejména 
v historickém jádru a kompaktně zastavěném území.  

 
Ochrana přírody 

• Nedostatečné zajištění územní ochrany přírodně hodnotných ploch včetně nových ZCHÚ a lokalit 
soustavy Natura 2000; hrozící izolace těchto ploch navrhováním nevhodného funkčního využití 
okolí. 

• Nedostatečná ochrana bezprostředního okolí přírodních parků před velkoplošným rozvojem 
zástavby, který degraduje krajinný ráz i uvnitř PřP. 

 
Klima a znečištění ovzduší 

• Nedostatek stávající a nedostatečné vytváření nové ochranné zeleně v oblastech s překročením 
limitů pro kvalitu ovzduší.  

 
Odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

• Nedostatečné územní podmínky pro tříděný sběr a zpracování odpadů.  
 
Ostatní 

• Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu obyvatel Prahy a jejích městských částí 
s ohledem na omezení vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní obsluhy a životního 
prostředí.   
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• Zaplnění uličních profilů parkujícími automobily, snižující jejich dopravní kapacitu i obytnou 
kvalitu ulic a městského parteru.  

 

Z výše uvedeného vyplývá obecná potřeba nahradit stávající územní plán novou, aktuální  
dokumentací zohledňující současné požadavky na koncepci územního rozvoje hl. m. Prahy. 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  52/262   

 
A.3 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním konceptu 

územního plánu hlavního města Prahy významně ovlivněny 

Tato kapitola dokumentace se zabývá výčtem těch složek a charakteristik životního prostředí, které by 
mohly být v souvislosti s předloženým konceptem územního plánu hl. m. Prahy významně ovlivněny, 
a to buď přímo, nebo nepřímo.  

Je uveden obecný výčet těch složek a charakteristik životního prostředí, u kterých by mohlo 
v souvislosti s uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojít k pozitivnímu či negativnímu ovlivnění. 
Jsou vyzdviženy především ty jevy, které jsou řešitelné nástroji územního plánování.  

Podkladem pro zpracování této kapitoly byly především analýzy, výstupy a závěry Územně 
analytických podkladů obce (ÚRM, 2008), Územně analytických podkladů kraje (ÚRM, 2007)  
a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM, 2007). Dále pak i vlastní analýzy a samostatné odborné 
studie zpracované v rámci Vyhodnocení vlivu konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území (EKOLA 
group, spol. s r.o., 2009). 

Obecně, v souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy, je možné očekávat vlivy na 
následující složky a charakteristiky životního prostředí: 

• vlivy na akustickou situaci a vibrace, 

• vlivy na znečištění ovzduší, 

• vlivy na půdy, 

• vlivy na geologické poměry, 

• vlivy na režim povrchových a podzemních vod, 

• vlivy na ochranu přírody, 

• vlivy na krajinný ráz,  

• vlivy spojené s nakládání s odpady, 

• vlivy na surovinové a energetické zdroje, 

• vlivy na zdraví obyvatel,  

• vlivy na bilance ploch v území. 

 

Vlivy na akustickou situaci a vibrace 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• realizace významných dopravních staveb (Pražského a Městského okruhu) přispěje ke snížení 
zátěže centrální části Prahy a projeví se pozitivně i v dalších částech Prahy 

• omezování dopadů průmyslové výroby na kvalitu prostředí 

• v území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí podporována 
obsluha hromadnou dopravou 

• při zajišťování přepravních potřeb města je preferován rozvoj těch druhů dopravních systémů, 
které jsou příznivé z hlediska životního prostředí 
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Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 
nároky na dopravu zatěžující území z hlediska hluku 

• vysoká hluková zátěž v okolí významných dopravních koridorů  

• přetrvávající překračování hygienických limitů v řadě oblastí hl. m. Prahy  

 

Vlivy na znečištění ovzduší 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• realizace významných dopravních staveb (Pražského a Městského okruhu) přispěje ke snížení 
zátěže centrální části Prahy a projeví se pozitivně i v dalších částech Prahy 

• omezování dopadů průmyslové výroby na kvalitu prostředí 

• podpora a rozvoj systému centrálního zásobování teplem – omezení znečištění ovzduší 
přepojením plynových kotelen na soustavu CZT (př. přepojení sedmi plynových kotelen na 
sídlišti Horní Malešice – Petrovice a dvou blokových kotelen na sídlišti Libuš na systém CZT, 
možnost napojení nové zástavby na území Rohanského ostrova, oblasti Bubny-Zátory na CZT) 

• postupně se uplatňující trend výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, 
spalování biomasy či využití sluneční energie) 

• nižší podíl území s překročením imisních limitů oproti stávajícímu stavu 

• v území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí podporována 
obsluha hromadnou dopravou 

• při zajišťování přepravních potřeb města preferován rozvoj těch druhů dopravních systémů, které 
jsou příznivé z hlediska životního prostředí 

• rozvoj ploch ochranné zeleně v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (např. ve vazbě na 
významné dopravní koridory)  

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• přetrvávající překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro vybrané polutanty v řadě oblastí hl. 
m. Prahy  

• vysoká imisní zátěž v okolí významných dopravních koridorů 

• vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 
nároky na dopravu významně zatěžující území z hlediska znečištění ovzduší 

• nově navrhovaná zástavba v oblastech, které nejsou napojeny na CZT, bude využívat zemního 
plynu pro vytápění, což bude mít vliv na znečištění ovzduší 

 

Vlivy na půdy 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• tlak na odstranění starých ekologických zátěží (kontaminací půdního prostředí) v souvislosti 
s nově navrženým funkčním využitím území (např. v oblastech brownfields) 

• tlak na zvyšující se podíl trvalých travních porostů na úkor orné půdy (zejména v lokalitách 
s vysokým ochranným potenciálem - protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, 
zvyšování funkčnosti prvků ÚSES, hygienický a rekreační potenciál apod.) 
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• ochrana ZPF jako jednoho z významných faktorů, který by měl zamezit souvislému rozšiřování 
zastavěného území 

• ochrana PUPFL s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby do Středočeského kraje, snaha o 
minimalizaci záborů PUPFL na minimum 

• omezování dopadů průmyslové výroby na kvalitu prostředí 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• zábor ZPF pro stavby nebo zpevněné plochy (tlak na zábor nadprůměrně kvalitní zemědělské 
půdy ve vnějším pásmu města, především v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy) 

• zábor PUPFL pro stavby nebo zpevněné plochy 

• možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací půd) v souvislosti s nově navrženým funkčním 
využitím území 

 

Vlivy na geologické poměry 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• respektování dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území, ložisek nerostných surovin, 
poddolovaných území dle zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění 

• respektování sesuvných území a starých důlních děl dle zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění 

• tlak na odstranění starých ekologických zátěží (kontaminací horninového prostředí) v souvislosti 
s nově navrženými plochami s rozdílným způsobem využití (např. v oblastech brownfields),  

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací horninového prostředí) v souvislosti s nově 
navrženým funkčním využitím území 

 

Vlivy na režim povrchových a podzemních vod 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• respektování vodních zdrojů a jejich ochranných pásem dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném 
znění 

• respektování vodních útvarů dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění 

• respektování záplavových území (využití území v souladu s vymezením jednotlivých kategorií 
záplavových území a s rozdílným způsobem jejich možného využití; vyloučení zástavby 
v záplavových územích drobných vodních toků) 

• vymezení objektů a zařízení protipovodňové ochrany 

• tlak na odstranění starých ekologických zátěží (kontaminací vodního prostředí) v souvislosti 
s nově navrženým funkčním využitím území (např. v oblastech brownfields) 

• zajištění dobrého přístupu obyvatelstvu k dostatečnému množství pitné vody uspokojivé kvality 

• návrh rozšíření kapacity ÚČOV – možnost postupného odpojování lokálních čistíren, ÚČOV 
bude schopna vyčistit veškerou přiváděnou odpadní vodu v dostatečné kvalitě, vznikne i určitá 
rezerva v kapacitě 

• stabilizace výhledového řešení čištění odpadních vod pro hl. m. Prahu (územní rezerva pro 
umístění ÚČOV u Klecan) 
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• dodržování nezastavěnosti dosud volných území podél vodních toků v souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách 

• návrh revitalizace vodních toků, úprav, jejich vyčištění v souladu s aktualizovanými generely 
vodních toků 

• návrh nových nádrží, suchých poldrů a rybníků, které zachycují přívalové vody, snižují a 
zpomalují jejich průtok a zároveň v některých případech nadlepšují v tocích nízké průtoky 
v období sucha – opatření pro vodní toky, které jsou již v současné době nedostatečně kapacitní a 
dochází na nich k rozlivům a na tocích, v jejichž povodí dochází vlivem urbanizace k 
nepříznivým změnám hydrologických poměrů 

• návrh dešťových usazovacích nádrží pro zlepšení kvality drobných vodních toků (především 
v Modřanech, Ďáblicích, Komořanech, Stodůlkách a Řeporyjích) 

• pro minimalizování nepříznivých změn hydrologického režimu v tocích se v oblastech citlivých 
na zvyšování podílu zpevněných ploch navrhují vhodné povrchové retence (terénní deprese) a 
další odpovídající opatření pro retenci přívalových vod a akumulaci vody 

• návrh podzemních záchytných nádrží na území Prahy, jejichž účelem je zachycovat zředěné 
odpadní vody v období intenzivních dešťů a následně je odvádět na ÚČOV – drobné vodní toky 
na území hl. m. Prahy tak nebudou zatěžovány organickým nečistotami 

• návrh staveb vodních nádrží, retenčních nádrží, suchých poldrů a staveb protipovodňových 
opatření jako veřejně prospěšných opatření 

• omezování dopadů průmyslové výroby na kvalitu prostředí 

Negativní vliv konceptu ÚP 

• nárůst zpevněných ploch (nepropustných povrchů) ovlivňujících retenci vody v území a rychlost 
odtoku vody z území   

• možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací vodního prostředí) v souvislosti s nově 
navrženým funkčním využitím území 

 

Vlivy na ochranu přírody 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• respektování registrovaných VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

• respektování VKP ze zákona dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (snaha o 
minimalizaci zásahu do těchto ploch) 

• respektování velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území dle zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění (snaha o minimalizaci zásahu do těchto ploch) 

• respektování památných stromů dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

• respektování soustavy NATURA 2000 dle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (snaha o 
minimalizaci zásahu do těchto ploch) 

• návrh systému ÚSES jako veřejně prospěšné opatření 

• rozšíření ploch ÚSES oproti platnému ÚPn SÚ hl. Prahy 

• návrh ploch zeleně, které vytvářejí relativně ucelený či na sebe navazující systém  

• návrh ploch zeleně se zastoupením různých kultur (pozitivní vliv na biodiverzitu území) 
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• ochrana hodnotné zeleně (tj. přírodovědecky významných ploch, historických zahrad, hřbitovů, 
významných parků, významných lesních komplexů, větších přírodě blízkých lokalit a zelených 
svahů)  

• uchování cenných společenstev vázaných na extrémně svažitá stanoviště a skalní výchozy 

• ochrana přírodních os zeleně v území 

• snaha o systémové řešení deficitu zeleně na severním, severovýchodním a jihovýchodním okraji 
Prahy 

• potenciál pro vznik nové veřejné zeleně na plochách charakteru „brownfiels“, zejména v hustě 
zastavěných územích 

• zvyšování podílu stabilních krajinotvornými prvků (lesní půda, vodní toky a plochy, trvalý travní 
porost, pastviny, mokřady, sady, vinice) na úkor prvků nestabilních (orná půda, 
antropogenizované plochy, chmelnice) v území 

• vytvoření předpokladu pro zvýšování ekologické stability a snížení prašnosti v příměstské krajině 
navržením vhodných funkčních ploch zeleně na úkor orné půdy 

• vymezení celoměstského systému zeleně a Zeleného pásu kolem Prahy 

• rovnoměrné rozložení rekreačních území v rámci celého města, a tím i rozložené zátěže přírodě 
blízkých lokalit 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• vyšší tlak na rekreační využívání přírodně hodnotných území  

• nedostatečné zastoupení zeleně v některých částech města (zejména v historickém jádru, případně 
v některých částech kompaktně zastavěného území) bez možnosti doplnění nových ploch zeleně 

• postupující fragmentace volné příměstské krajiny a zhoršování její prostupnosti v souvislosti se 
zahušťováním dopravní sítě a rozšiřováním urbanizovaného území 

 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• návrh ploch s rozdílným způsobem využití území je podřízen ochraně krajinného rázu 

• ponechání výrazných terénních útvarů jako převážně nezastavitelných 

• respektování území se zákazem výškových staveb (území v kontaktu s Památkovou rezervací  
v hlavním městě Praze) 

• návrh Zeleného pásu kolem Prahy  

• návrh celoměstského systému zeleně  

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• fragmentace příměstské krajiny v důsledku zahušťování zástavby a komunikační sítě 

Bez převažujícího vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• vliv na pohledové horizonty 

• vliv na pohledově exponované svahy 

• vliv na kompoziční osy (urbanizované koridory Vltavy a jejích přítoků, údolí, kompoziční osy 
historického jádra; kompoziční osy území mimo historické jádro) 
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Vlivy spojené s nakládání s odpady 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• rozšíření nabídky ploch pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění (pro 
umístění sběrných dvorů, malých sběrných dvorů, sběrných surovin, autovrakovišť, kompostáren 
a komunitních kompostáren, atd.) 

• plocha jediné funkční skládky komunálních odpadů na území hl. m. Prahy S-OO Ďáblice, jejíž 
kapacita bude vyčerpána cca do roku 2011, je ve variantě konceptu ÚP hl. m. Prahy rozšířena  
o cca 7 ha západním směrem 

• snížení hrozby vzniku nepovolených skládek 

• podpora integrovaného systému nakládání s odpady 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• nárůst množství vznikajících odpadů v souvislosti s intenzitou využití území 

 

Vlivy na surovinové a energetické zdroje 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• podpora většího využití obnovitelných zdrojů energie 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• růst spotřeby surovin a energetických zdrojů 

 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• rozšíření ploch a příležitostí pro sport, aktivní odpočinek a relaxaci v dostupných vzdálenostech 
od bydlišť a pracovišť 

• realizace významných dopravních staveb (Pražského a Městského okruhu) přispěje ke snížení 
zátěže centrální části Prahy a projeví se pozitivně i v dalších částech Prahy 

• nižší podíl území s nadměrnou hlukovou a imisní zátěží oproti stávajícímu stavu 

• omezování dopadů průmyslové výroby na kvalitu prostředí 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 
nároky na dopravu zatěžující území z hlediska hluku a znečištění ovzduší a s tím související vlivy 
na zdraví obyvatel 

• vysoká hluková zátěž a znečištění ovzduší v okolí významných dopravních koridorů a s tím 
související vlivy na zdraví obyvatel 

• přetrvávající překračování hygienických a imisních limitů v řadě oblastí hl. m. Prahy a s tím 
související vlivy na zdraví obyvatel 
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Vlivy na bilance ploch v území 

Pozitivní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• upřednostňování využívání rezerv v již urbanizovaných oblastech před rozvojem zástavby ve 
volné krajině 

• využití brownfields 

• pokles podílu ZPF v území na úkor ekologicky příznivějšího využití území 

• rozšíření ploch CSZ 

• nárůst podílu ploch  ZL – lesních a ZN – nelesních v území 

Negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• tlak na výstavbu v dříve nezastavitelných plochách, převod nezastavitelných území na 
zastavitelná 

• nárůst podílu zastavěných a zpevněných ploch 
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A.4 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na 
zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

Současné problémy a jevy životního prostředí jsou definovány v ÚAP (ÚRM, 2008). Vyhodnocení 
významnosti ovlivnění daných problémů a jevů konceptem ÚP hl. m. Prahy a způsobu, jak jsou 
problémy a jevy v konceptu ÚP hl. m. Prahy reflektovány, je provedeno v následujících tabulkách. 

Významnost ovlivnění je značena následujícím způsobem: 

Významnost ovlivnění Označení 

Velmi významné ovlivnění (pozitivní, negativní) ++ , -- 

Významné ovlivnění (pozitivní, negativní) + , - 

Vztah ÚP s jevem/problémem není relevantní x 

Nevýznamné nebo minimální ovlivnění 0 

 

Vyhodnocení současných problémů životního prostředí 

Problém životního prostředí/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

Problém životního prostředí: 

Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu obyvatel Prahy a jejích městských 
částí s ohledem na omezení vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní 
obsluhy a životního prostředí.   

Reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy: 

Na základě analýz demografického vývoje zpracovaných v ÚAP se předpokládá, že do roku 
2020 by celkový počet obyvatel hl. m. Prahy mohl dosáhnout 1,3 milionů trvalých obyvatel a 
350 000 denních návštěvníků, což představuje 5 % nárůst oproti současnému stavu. 

Urbanistická koncepce konceptu ÚP hl. m. Prahy daný vývoj reflektuje a vymezuje 
podmínky rozvoje města tak, aby zde v roce 2020 mohlo žít 1,3 milionů trvalých obyvatel a 
pobývat 350 000 denních návštěvníků.  

Obecně lze konstatovat, že 5 % nárůst obyvatelstva oproti současnému stavu nepředstavuje 
významné omezení vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní obsluhy a životního 
prostředí. 

0 

Zaplnění uličních profilů parkujícími automobily, snižující jejich dopravní kapacitu  
i obytnou kvalitu ulic a městského parteru.  

Problém zaplnění uličních profilů parkujícími automobily, které snižují jejich dopravní 
kapacitu i obytnou kvalitu ulic a městského parteru, je mimo kompetenci řešenou ÚP.  

Snížení počtu parkujících automobilů v uličních profilech hl. m. Prahy je možné částečně 
dosáhnout rozšířením stávajícího systému záchytných parkovišť P+R ve vnějším pásu města 
nebo v kontaktu s kapacitními komunikacemi (Pražský okruh, Městský okruh) a s kolejovými 
systémy veřejné dopravy.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje cca 40 parkovišť P+R.  

x 

Problém přetrvávajícího překračování imisních limitů znečištění ovzduší na značné 
části území hl. m. Prahy pro vybrané polutanty. 

Předložená rozptylová studie (příloha č. 5 dokumentace VVURÚ) pro výhledový rok 2020 
dokládá, že na řadě míst dojde k poklesu imisní zátěže oproti stávajícímu stavu. 

Ze studie je patrné, že celkově v území Prahy převládá mírný pokles až stagnace imisních 

+ / - 
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Problém životního prostředí/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

hodnot PM10. Výraznější zlepšování lze pozorovat v následujících oblastech: 1/ podél 
komunikací, na nichž dojde k výraznému snížení intenzit těžkých nákladních automobilů po 
vybudování SOKP (př. ulice K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojku, Brněnskou 
ulici, Štěrboholskou spojku, Průmyslovou, Kbelskou a Cínoveckou ulici), 2/ na okrajích 
města v oblastech stávajících zemědělských ploch, které jsou v územním plánu 
kategorizovány jako zeleň, 3/ v několika lokalitách, kde se projevuje snížení počtu autobusů 
MHD (Smíchov, Dejvická a další), 4/ v centrální části města podél části magistrály a 
nábřežních komunikací. 

V případě imisí NO2 je situace obdobná jako v případě suspendovaných částic PM10, ale 
rozdíly jsou ještě výraznější. Ke zlepšení situace dojde opět v místech současných tranzitních 
tahů, odkud bude odvedena nákladní doprava: Barrandovský most a ulice K Barrandovu, 
Jižní spojka, Štěrboholská spojka, Průmyslová, Kbelská, Cínovecká a Severojižní magistrála. 
Vlivem obměny vozového parku dojde k snížení koncentrací NO2 i v oblasti centra, 
především v prostoru Dejvic, Bubenče, Holešovic, na nábřeží, v okolí magistrály, Wilsonově 
ulici, v prostoru Nového Města v oblasti Ječné, Žitné, Karlova náměstí a v přilehlých 
oblastech Smíchova. Dále v oblasti podél Bělocerkevské a Bohdalecké ulice až po 
Chodovskou a Spořileckou.  

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na celém území Prahy buď 
snížení imisní zátěže benzenu, nebo nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových kapacitních 
komunikací. Největší snížení bude zaznamenáno v centru města, kde jsou v současné době 
koncentrace nejvyšší. Jedná se o oblast Wilsonovy ulice a v prostoru Nového Města v oblasti 
Ječné, Žitné a Legerovy a širší okolí centra (prostor Barrandovského mostu a Jižní spojky, 
Brněnské ulice, Rozvadovské spojky, oblast Vinohrad,  Žižkova, Vršovic, Michle, Krče a 
Dejvic a ulic Jugoslávských Partyzánů a Roztocká). 

Naproti tomu v Praze vzniknou oblasti s novou imisní zátěží PM10, které se projevují 
zhoršením stavu ve srovnání se současností. Jedná o nové úseky SOKP, Městského okruhu a 
nových radiál. 

Obdobně i největší nárůst koncentrací  NO2 oproti stávajícímu stavu byl vypočten opět u 
SOKP, a to zejména v Suchdole při vyústění tunelu Rybářka, u přemostění Vltavy a v 
prostoru Draháně, na jihu pak při vyústění tunelů v Komořanech a v Radotíně. 

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na celém území Prahy buď 
snížení imisní zátěže benzenu, nebo nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových kapacitních 
komunikací. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy v oblastech, kde předpokládá překračování limitů pro kvalitu 
ovzduší a kde to umožňují prostorové vztahy navrhuje nové plochy ochranné zeleně. 
Typickým příkladem jsou vymezená významná rozvojová území krajinná, kde jsou plochy 
zeleně vymezeny mj. i za účelem odclonění negativních vlivů od významných dopravních 
staveb. Příkladem je vymezení významného rozvojového území Z/2, Z/3, Z/4, Z/6, Z/12, 
Z/15. 

Problém přetrvávající hlukové zátěže zejména v okolí významných dopravních 
koridor ů. 

Přetrvávající akustická zátěž je způsobena především koncentrací velkého počtu obyvatel na 
relativně malém území a hustotou dopravní sítě. Počet automobilů na komunikační sítí  
i dopravní výkony se neustále zvyšují. Uvedenou situaci se výhledový koncept dopravy snaží 
do jisté míry optimalizovat, ať již dostavbou nadřazené komunikační sítě a systémem 
komunikací nižšího dopravního významu. 

Ve výhledové akustické situaci v porovnání se stávajícím akustickým stavem dochází na řadě 
území k poklesu, nárůstu popř. ke stagnaci akustického zatížení. K nárůstu akustických emisí 
dochází především v místech vybudování nových, nadřazených komunikačních sítí jako je 
např. výstavba okruhů (Silniční okruh kolem Prahy – Pražský okruh, Městský okruh); radiál 
(Radlická radiála, Břevnovská radiála). Na základě výše dobudované sítě však dochází 
k přerozdělení a poklesu dopravního zatížení ostatní navazující komunikační sítě, proto je 
právě stavba obou uvedených okruhů prioritou dostavby komunikačního systému hl. města 

+ / - 
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Problém životního prostředí/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

Prahy. Uvedený nárůst akustických emisí se týká převážně okrajových částí Prahy v trase 
zmíněných okruhů, popř. radiál. Z hlediska porovnání vůči platným hygienickým limitům lze 
předpokládat, že u zmíněných nově realizovaných staveb budou hygienické limity splněny 
v převážné části zasažených území po realizaci patřičných protihlukových opatření. 
Předpokládaný nárůst akustických emisí lze očekávat i v místech nových letových koridorů, 
železničních a tramvajových tratí. Avšak všechny tyto stavby mohou být uvedeny do trvalého 
provozu až na základě splnění hygienických limitů. 

Akustické zlepšení ve výhledové situaci lze očekávat na základě dobudování nadřazené 
komunikační sítě na stávajícím systému, ze kterého bude svedena doprava na nadřazený 
komunikační systém. Významnější zlepšení akustické situace jsou předpokládána např. podél 
komunikací, na nichž dojde k výraznému snížení intenzit těžkých nákladních automobilů po 
vybudování Silničního okruhu kolem Prahy (např. ulice K Barrandovu, Barrandovský most, 
Jižní spojka, Brněnská, Průmyslová, Kbelská, Cínovecká, Evropská). Zlepšení, popř. 
stagnace akustické situace se předpokládá i v centrální části města podél komunikací v okolí 
nábřeží a magistrály. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy v oblastech, kde předpokládá překračování hygienických limitů  
a kde to umožňují prostorové vztahy, navrhuje nové plochy ochranné (izolační) zeleně. 
Typickým příkladem jsou vymezená významná rozvojová území krajinná, kde jsou plochy 
zeleně vymezeny mj. i za účelem odclonění negativních vlivů od významných dopravních 
staveb. Příkladem je vymezení významného rozvojového území Z/2, Z/3, Z/4, Z/6, Z/12, 
Z/15. 

Nedostatečné územní podmínky pro zpracování odpadů a tříděný sběr. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje plochy pro „multifunkční recyklační centra“ v oblasti 
Západního Města a v kontaktu se ZEVO Malešice. Dále koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje 
možnost vybudovat zařízení ke sběru a separaci odpadů i na některých ostatních plochách 
s rozdílným způsobem využití, aby bylo možné pružně posilovat stávající síť sběrných dvorů 
a dalších zařízení. Cílovým stavem by mělo být vybudování sběrných dvorů v každém 
správním obvodě, které by byly doplněny sítí menších sběrných dvorů v jednotlivých 
městských částech. 

+ 

Vysoký podíl zornění ZPF, projevující se zejména nízkým zastoupením luk a pastvin 
(trvalých travních porostů) na území města, v lokalitách s vysokým ochranným 
potenciálem zatravnění (protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, 
zvyšování funkčnosti prvků ÚSES, hygienický a rekreační potenciál apod.). 

V případě uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru 10 111 ha ZPF (variantní 
řešení: 10 471 ha), z čehož 72,3 % připadne na zeleň (variantní řešení: 68,6 %). 

Koncept ÚP hl. m. Prahy rovněž umožní převod orné půdy na trvalé travní porosty  
a zvýšení jejich podílu za podmínky zachování přirozeného produkčního potenciálu půdy bez 
nutnosti změny územního plánu.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy tedy vytváří příznivé podmínky pro zmenšení podílu zornění ZPF 
na úkor vhodnějších forem využití ZPF. 

+ 

Nedostatečné zajištění územní ochrany přírodně hodnotných ploch včetně nových 
ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000; hrozící izolace těchto ploch navrhováním 
nevhodného funkčního využití okolí. 

Zajištění územní ochrany přírodně hodnotných ploch ZCHÚ je dáno zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je právní normou mnohem vyššího řádu, než je 
koncept ÚP. Vymezení ZCHÚ je provedeno jejich plošným průmětem. Z celkového počtu 
143 ploch zvláště chráněných území v Praze jich má 62 samostatně vymezeno ochranné 
pásmo, pro ostatní platí zákonem stanovené ochranné pásmo 50 m. Pro vlastní ochranu ploch 
není podstatné stanovení funkčního využití, ale jeho konkrétní naplňování. Je tedy vhodné, 
aby v ZCHÚ nebo jejich ochranných pásmech nebylo navrhováno nevhodné využití, zejména 
z důvodu jeho obtížného naplnění z důvodu ochrany prvku, nicméně na ochranu prvku by 
vlastní funkční vymezení nemělo mít vliv. 

+ 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  62/262   

Problém životního prostředí/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 
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Koncept ÚP na plochách v ZCHÚ výrazně nemění plochy využití území s výjimkou PP 
Havránka a PR Klánovický les - Cyrilov, kde dochází k „negativní“ změně ploch krajinných 
na plochy rekreační (z kategorie ZL – lesní na RP - rekreační). 

K podobné negativní změně dochází také v ochranném pásmu PP Vidoule, kde dochází ke 
změně parkové zeleně na rekreační plochy. 

Přestože je možné tento posun obecně chápat jako negativní, vlastní naplnění této funkce 
musí odpovídat ochranně ZCHÚ a lze předpokládat, že k negativnímu ovlivnění tedy 
nedojde. 

Nedostatečná ochrana bezprostředního okolí přírodních parků před velkoplošným 
rozvojem zástavby, který degraduje krajinný ráz i uvnitř PřP. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci 50 m okolí přírodních parků na 
území Prahy dochází v konceptu ÚP hl. m. Prahy oproti současnému stavu (ÚAP, 2008) ke 
změně funkčního využití území na 43,4 % (522,5 ha) plochy. 56,6 % (681,2 ha) plochy 
tohoto území zůstane beze změny. 

U 28,2 % (339 ha) dochází ke změně funkčního využití ve prospěch funkcí s menším 
potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z ploch rekreačních na krajinné apod.). 

U 15,2 % (183,5 ha) dochází ke změně funkčního využití v neprospěch funkcí s menším 
potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z ploch krajinných na rekreační apod.) Tato 
změna může mít vliv na případné negativní interakce okolních ploch na přírodní parky. 

0 

Nedostatek stávající a nedostatečné vytváření nové ochranné zeleně v oblastech 
s překročením limitů pro kvalitu ovzduší.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy v oblastech, kde předpokládá překračování limitů pro kvalitu 
ovzduší a kde to umožňují prostorové vztahy, navrhuje nové plochy ochranné zeleně. 
Typickým příkladem jsou vymezená významná rozvojová území krajinná, kde jsou plochy 
zeleně vymezeny mj. i za účelem odclonění negativních vlivů od významných dopravních 
staveb. Příkladem je vymezení významné rozvojové plochy Z/2, Z/3, Z/4, Z/6, Z/12, Z/15. 

+ 

Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl stabilních forem zeleně a 
extenzivního hospodaření;  nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán) k vodním 
tokům a jejich okolí.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje za účelem zlepšení stávajícího stavu říčních a potočních 
niv revitalizace drobných vodních toků formou veřejně prospěšných opatření. 

+ 

Nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních toků a cenných mokřadů 
(včetně jejich širšího okolí) i dalších území s významem pro územní retenci srážkových 
vod. 

Pramenné oblasti vodních toků a cenné mokřady jsou mimo kompetenci řešenou ÚP. 

x 

Nedostatečná ochrana ZPF, jako jednoho z významných faktorů, který by měl zamezit 
souvislému rozšiřování zastavěného území, před změnami na zastavitelné plochy; 
rozsáhlé snižování rozsahu ZPF záborem pro stavby nebo zpevněné plochy. 

Převážná část záboru ZPF navržená konceptem ÚP hl. m. Prahy je spojená s přeměnou na 
zeleň (základní řešení: 72,3 %, variantní řešení: 68,6 %). Zábor ZPF za účelem zastavitelných 
ploch bude minimální. 

0 

Nedostatek lesů s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby do Středočeského kraje  
i nedostatečná ochrana stávajících lesů i jiných přírodě blízkých ploch. 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru PUPFL v rozsahu pouhých 14,54 ha. 
Naopak, koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje plochy s rozdílným způsobem využití ZL – lesní. 

Dojde k nárůstu ploch ZL - lesních, zejména za účelem doplnění celoměstského systému 
zeleně a pro vytvoření zeleného pásu kolem Prahy. Tento systém má zabraňovat 

+ 
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suburbanizaci a poskytovat rekreační zázemí Praze. Rozšíření celoměstského systému zeleně 
má mj. za úkol zvýšit koeficient ekologické stability zejména v severovýchodní části území, 
kde je ve stávajícím stavu velký podíl ZPF s vysokým procentem zornění. Zmíněné navýšení 
ploch ZL je tedy navrženo převážně na úkor ZPF. 

Postupující fragmentace volné příměstské krajiny a zhoršování její prostupnosti 
v souvislosti se zahušťováním dopravní sítě a rozšiřováním urbanizovaného území. 

Pro zlepšování prostupnosti krajiny je konceptem ÚP hl. m. Prahy respektován a zároveň 
rozšířen ÚSES, navržen Zelený pás okolo Prahy, celoměstský systém zeleně a dále významná 
pěší a cyklistická propojení, která zlepší migraci krajinou jak pro lidi, tak pro živočichy. 

+ 

Problém nedostatečného radiálního propojení městské zeleně na středočeský region a 
tangenciálního propojení v rámci města, oslabující systémový charakter celoměstského 
systému zeleně. 

Problém nedostatečného radiálního propojení městské zeleně na středočeský region je 
konceptem ÚP hl. m. Prahy řešen vymezením Zeleného pásu kolem Prahy podél hranice 
města.  

Pro naplnění myšlenky zeleného pásu se navrhuje zejména kompenzace deficitu ekologicky 
stabilních ploch založením ploch lesních (ZL) a nelesních (ZN) na úkor stávající orné půdy. 
Zemědělské a pěstební plochy (PZ) lze do zeleného pásu zahrnout jen doplňkově, stejně tak 
plochy parkové (ZP) a rekreace (RP).  

Předpokládá se postupná koordinace rozvoje ploch zeleně v okolí hranic Hl. m. Prahy  
a Středočeského kraje, bez níž nelze uvedené zásady naplnit. Po této koordinaci bude možné 
potvrdit zelený pás v závazné části plánu. Zelený pás je nezbytné ideově promítnout i do 
Zásad územního rozvoje pro Středočeský kraj a konkrétně jej pak zapracovat do územních 
plánů přilehlých obcí. 

Problém nedostatečného tangenciálního propojení v rámci města je naopak řešen 
celoměstským systémem zeleně, jenž je oproti stávajícímu územnímu plánu rozšířen. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy navyšuje celkovou plochu zařazenou do celoměstského systému 
zeleně oproti platnému ÚP (plocha 12 822,7 ha) v obou řešeních na cca 14 950 ha.  

+ 

Absence tradičních krajinných struktur (meze, stromořadí, vysokokmenné sady atd.).  

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití určené pro zeleň, 
v rámci kterých je možné umístit tradiční krajinné struktury jako jsou meze, stromořadí, 
vysokokmenné sady atd.  

0 

Přetrvávající upřednostňování rozvoje zástavby do volné krajiny před využíváním 
rezerv v již urbanizovaných oblastech. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy přebírá většinu ploch, které byly určeny k zástavbě ve stávajícím 
územním plánu a vymezuje další nově ověřené zastavitelné plochy, přičemž upřednostňuje 
využití území přestavbových před výstavbou v dosud nezastavěném území tzv. „na zelené 
louce“. 

+ 

Nedostatek parkových ploch v dostupné vzdálenosti v některých částech kompaktně 
zastavěného území i v nové výstavbě, zábory stávajících ploch zeleně v zástavbě; 
nevhodné vedení inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin. 

V historickém jádru je prostor pro návrh nových parkových ploch zeleně minimální. Rozvoj 
zeleně v tomto území je tedy orientován především na systém liniových prvků s cílem 
propojit co největší množství stávajících zelených ploch.  

Pásmo kompaktního města již umožňuje realizaci větších zelených ploch a hustější sítě těchto 
ploch. Jde především o systém drobných parkových ploch, které budou snižovat deficity 
zeleně na území jednotlivých městských částí. Výrazněji se bude na plochách s vegetací 
podílet krajinná zeleň, která tvoří přechodový článek do vnějšího pásma města. Z velké části 
půjde o vegetaci doprovázející drobné vodní toky nebo vegetaci strmých svahů. 

+ 
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Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje zejména v souvislosti s rozvojovými a přestavbovými 
územími nové parkové plochy. Příkladem je vymezení parkových ploch v území M/1 
Letňany, M/2 Východní Město, M/6 Novodvorská, M/8 Barrandov – Slivenec, M/9 Dívčí 
Hrady, M/10 Západní Město, M/11 Ruzyně – Drnovská, R/1 Troja. I v ostatních 
přestavbových a rozvojových územích je pamatováno na plochy zeleně. Jedná se o plochy 
ZN – nelesní  a ZL – lesní. Rovněž ve funkčních plochách RP – rekreace je pamatováno na 
dostatečné procento zelených ploch. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci zastavěného území dochází 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy oproti současnému stavu (ÚAP, 2008) ke změně funkčního 
využití území na 28,5 % (8 228,8 ha) plochy. 71,5 % (20668,4 ha) plochy zastavěného území 
zůstane beze změny.  

U 18 % (5 212,6 ha) dochází ke změně funkčního využití ve prospěch funkcí s menším 
potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z ploch rekreačních na krajinné apod.). 

Na ploše 3 016,2 ha (10 % zastavěného území) dochází ke změně funkčního využití  
v neprospěch funkcí s menším potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z ploch 
krajinných na rekreační apod.). Tato změna může mít vliv i na případný zábor stávajících 
ploch zeleně. 

Nevhodné vedení inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin je mimo kompetenci ÚP. 

Problém nedostatečného zastoupení zeleně a vodních prvků v některých částech města, 
zejména v historickém jádru a kompaktně zastavěném území. 

V historickém jádru je prostor pro návrh nových ploch zeleně minimální. Rozvoj bude 
směřován především do liniových prvků s cílem propojit co největší množství stávajících 
zelených ploch. Stávající plochy zeleně v historickém jádru jsou z velké části historické 
zahrady s památkovou ochranou. Významným způsobem se podílí na utváření 
charakteristického pražského panoramatu.  

Pásmo kompaktního města již umožňuje realizaci větších zelených ploch. Půjde především o 
systém drobných parkových ploch, které budou snižovat deficity zeleně na území 
jednotlivých městských částí. Výrazněji se bude na plochách s vegetací podílet krajinná 
zeleň, která tvoří přechodový článek do vnějšího pásma města. Z velké části půjde o vegetaci 
doprovázející drobné vodní toky nebo vegetaci strmých svahů.  

+ 

 

Vyhodnocení současných jevů životního prostředí 

Jev životního prostředí (ÚAP obce)/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

ÚSES 

Koncepce ÚSES navržená konceptem ÚP hl. m. Prahy je založena na vzájemně propojeném 
systému biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na nadregionální, regionální a lokální 
úrovni.  

Vedení nadregionálních a regionálních systémů odpovídá územně technickému podkladu 
„Nadregionální a regionální ÚSES ČR“ z roku 1996, jak byl koncepčně modifikován 
v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy.  

Oproti ZÚR jsou v konceptu ÚP hl. m. Prahy provedeny drobné úpravy, které vždy 
odpovídají pravidlům stanoveným v Návodu na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních 
ÚSES ČR z roku 1998. 

Při vymezování jednotlivých prvků došlo pouze k místním korekcím podle reálných 
podmínek při maximálně možném dodržení potřebných parametrů.  

+ 
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Koncepce lokálního ÚSES, včetně interakčních prvků, vychází z platného ÚPn SÚ hl. m. 
Prahy. Stávající skladebné prvky potvrzuje a příležitostně rozšiřuje.  

Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

Významné krajinné prvky ze zákona lze očekávat především v souvislosti s plochami 
s rozdílným způsobem využití ZL - lesními, ZN - nelesními a VO - vodními. Jejich celková 
rozloha bude oproti platnému ÚP většinou významně rozšířena (lesní: + 27,5 %, nelesní: + 
26,5 %, vodní: - 1 %). 

+ 

Chráněná krajinná oblast včetně zón 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Národní přírodní památka včetně ochranného pásma 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Přírodní park  

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Přírodní památka včetně ochranného pásma 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Památný strom včetně ochranného pásma 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Lesy ochranné 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Les zvláštního určení 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Ochranné pásmo lesa je definováno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
0 

BPEJ 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Hranice biochor 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti x 
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Jev životního prostředí (ÚAP obce)/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

Mimo kompetence řešené ÚP. 

Vodní útvar povrchových, podzemních vod 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Vodní nádrž 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje jako veřejně prospěšné stavby k zajištění ochrany před 
povodněmi stavby vodních nádrží.  

+ 

Povodí vodního toku, rozvodnice 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Dobývací prostor 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Chráněné ložiskové území 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Ložisko nerostných surovin 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Poddolované území 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Sesuvné území a území jiných geologických rizik 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Staré důlní dílo 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Staré zátěže území a kontaminované plochy 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Je zapracováno v ÚAP hl. m. Prahy (2008) – Katalog jevů. 
0 

Odval, výsypka, odkaliště, halda 

Převzato z ÚAP hl. m. Prahy (2008) 
0 

Skládka včetně ochranného pásma 

V koncepčních zásadách konceptu ÚP hl. m. Prahy je kladen velký důraz na separaci odpadů 
a přednostní materiálové a energetické využívání odpadů před vlastním skládkováním. 

V případě skládkování odpadů je jedinou funkční skládkou komunálních odpadů na území hl. 
m. Prahy S-OO Ďáblice, jejíž kapacita bude naplněna cca do roku 2011. Ve variantním řešení 
je navrženo její rozšíření.  

+ 

Spalovna včetně ochranného pásma 

Spalování odpadu bude obdobné jako ve stávajícím stavu. 
0 

Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 

Nakládání s nebezpečným odpadem bude obdobné jako ve stávajícím stavu. 
0 
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Jev životního prostředí (ÚAP obce)/reflektování konceptem ÚP hl. m. Prahy 

Významnost 
ovlivnění 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

Zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje plochy pro „multifunkční recyklační centra“ v oblasti 
Západního Města a v kontaktu se ZEVO Malešice. Dále koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje 
možnost vybudovat zařízení ke sběru a separaci odpadů i na některých ostatních plochách 
s rozdílným způsobem využití, aby bylo možné pružně posilovat stávající síť sběrných dvorů 
a dalších zařízení. Cílovým stavem by mělo být vybudování sběrných dvorů v každém 
správním obvodě, které by byly doplněny sítí menších sběrných dvorů v jednotlivých 
městských částech. 

+ 

Ochranné hlukové pásmo letiště Ruzyně 

Je zapracováno v ÚAP hl. m. Prahy (2008). V souvislosti s paralelní dráhou se připravuje 
k pojednání úprava stávajícího ochranného hlukového pásma, která bude zohledňovat 
paralelní dráhu VPD 06R/24L. 

0 

Údaje o hluku ve městě 

Posouzení vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na akustickou situaci bylo provedeno na základě 
zpracované akustické studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 4 dokumentace VVURÚ. 

0 
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A.5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant konceptu 

územního ÚP hl. m. Prahy, včetně vlivů sekundárních, synergických, 
kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a 
přechodných, kladných a záporných 

Vyhodnocení konceptu ÚP hl. m. Prahy jako celku 

Celkové zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy je provedeno 
v členění dle kap. A. 2, která pojednává o současném stavu životního prostředí v řešeném území. 
Vyhodnoceny jsou tedy následující vlivy doplněné o některé další charakteristiky životního prostředí 
dané Přílohou k zákonu č. 183/2006 Sb.: 

• vliv na horninové prostředí a terénní morfologii, 

• vliv na vodní režim, 

• vliv na flóru a faunu, 

• vliv na využití krajiny a lesa, 

• vliv na zeleň, 

• vliv na ochranu přírody, 

• vliv na krajinný ráz, sídelní strukturu a urbanismus, 

• vliv na klima a znečištění ovzduší, 

• vliv na fyzikální faktory životního prostředí, 

• vliv na kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy, 

• vliv na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy, 

• vliv na obyvatelstvo – vyhodnocení zdravotních rizik, 

• vliv na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického). 

Vyhodnocení významných rozvojových a přestavbových území  

Zpracovatel VVURÚ, z důvodu vyhodnocení konceptu ÚP hl. m. Prahy na nižší úrovni než je územní 
celek hl. m. Prahy, prověřil dále v samostatné příloze č. 1 dokumentace VVURÚ (Komplexní 
vyhodnocení environmentálního, sociálního a hospodářského pilíře významných rozvojových  
a přestavbových území) i stávající a předpokládané vlivy jednotlivých významných rozvojových 
území (městská, rekreační, krajinná) a významných přestavbových území.  

V příloze č. 1 je uvedeno celkem 56 samostatných tabulek pro jednotlivá vymezená významná 
rozvojová a přestavbová území.  

Podrobně bylo posouzeno 1832 ha významných přestavbových ploch, 4 428 ha významných 
rozvojových ploch městských, 720 ha významných rozvojových ploch rekreačních a 2 354 ha 
významných rozvojových ploch krajinných. Celkem se jedná o plochu 9 334 ha, což je 19 % území hl. 
m. Prahy. 

Vyhodnocení dílčích variant územního plánu a území řešených v etapě 

Vyhodnocení dílčích variant územního plánu je podrobně provedeno v příloze č. 2 dokumentace 
VVURÚ (Vyhodnocení dílčích variant územního plánu a území řešených v etapě). Závěry z hlediska 
environmentálního pilíře jsou uvedeny v kap. A. 6. 
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Vyhodnocení územních rezerv 

Koncept ÚP hl. m. Prahy dále vymezuje územní rezervy – zpravidla rozsáhlejší plochy či koridory 
nadmístního významu vymezené s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Úkolem 
územního plánu je zajistit, aby jejich dosavadní využití nebylo měněno způsobem, který by znemožnil 
nebo podstatně ztížil plánované budoucí využití. Pro využití území určené v rezervě je nutná změna 
územního plánu. Z tohoto důvodu zpracovatel VVURÚ územní rezervy nevyhodnocuje. Zhodnocení 
předpokládaných vlivů bude provedeno v rámci příslušných změn územního plánu. 

 
Vlivy na horninové prostředí a terénní morfologii 

Vlivy na geologické poměry 

V důsledku uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy nelze očekávat významné ovlivnění geologických 
poměrů hl. m. Prahy, jejichž vývoj probíhá téměř tři čtvrtě miliardy let. 

Zásah do geologického prostředí bude probíhat pouze na lokální úrovni v souvislosti se stavební 
činností na plochách s rozdílným způsobem využití. Míra zásahu se bude odvíjet od charakteru 
jednotlivých staveb.  

Mezi významné stavby, kde lze zásah očekávat patří především realizace dopravní infrastruktury 
(Pražský a Městský okruh, prodloužení trasy metra A, B, výstavby trasy D, výstavba/modernizace, 
optimalizace železničních tratí, zejména jejích tunelových úseků). 

Vyhodnocení vlivů konkrétních staveb na geologické poměry a návrh konkrétních ochranných 
opatření bude předmětem podrobnějších dokumentací. 

 
Vlivy na geomorfologické poměry 

V důsledku uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy nelze očekávat významné ovlivnění 
geomorfologických poměrů hl. m. Prahy, pro jejíž území je typický plochý až mírně zvlněný reliéf, 
který svými relativně malými výškovými rozdíly dodává většině území celkově plošinný ráz. 

K ovlivnění lokálních geomorfologických poměrů může dojít v souvislosti s některými činnostmi 
vymezenými regulativy ploch s rozdílným způsobem využití.  

Mezi činnosti s nejvýznamnějším zásahem do reliéfu, probíhající již v recentní době, patří především 
těžba stavebních materiálů, ukládání navážek a zásahy do koryt vodních toků, jejichž důsledkem jsou 
rozsáhlé změny v nivě Vltavy i jejích přítoků.  

Vyhodnocení vlivů výše uvedených i jiných činností na geomorfologické poměry a návrh konkrétních 
ochranných opatření bude předmětem podrobnějších dokumentací. 

Problematika těžby nerostných surovin, ukládání navážek a zásah do koryt vodních toků je podrobněji 
řešena dále v textu. 

 
Vlivy na hydrogeologické poměry 

V důsledku uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy nelze očekávat významné ovlivnění 
hydrogeologických poměrů hl. m. Prahy. 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  70/262   

Zásah do hydrogeologického prostředí bude probíhat pouze na lokální úrovni v souvislosti se stavební 
činností a jinými činnostmi (např. těžba nerostných surovin) vymezenými regulativy ploch 
s rozdílným způsobem využití.   

Vyhodnocení vlivů konkrétních staveb a činností na hydrogeologické poměry a návrh konkrétních 
ochranných opatření bude předmětem podrobnějších dokumentací. 

 
Vlivy na ložiskovou ochranu 

Koncept ÚP hl. m. Prahy nevymezuje plochy určené k těžbě nerostných surovin samostatnou plochou 
s rozdílným způsobem využití, ale pouze překryvným značením, které bylo vymezeno na základě 
ÚAP (ÚRM, 2008).  

Těžba nerostů na území hl. m. Prahy je chápána jako dočasný způsob využití. V územním plánu je 
jako základní vrstva znázorněna plocha s rozdílným způsobem využití buď stávajícího, anebo 
požadovaného využití po skončení těžby a rekultivaci.  

V lokalitách s probíhající těžbou či s těžbou, jejíž zahájení se předpokládá v blízkém časovém 
horizontu, jsou stanoveny funkce po rekultivaci území zasaženého těžbou. V lokalitách s neznámým 
časovým horizontem těžby je stanovena funkce, která nebrání budoucímu vytěžení nerostných 
surovin, zpravidla odpovídající současnému využití. 

Vyhodnocení vlivů konkrétních lokalit, na kterých bude zamýšleno se zahájením těžby nerostů,  
na životní a návrh konkrétních ochranných opatření bude předmětem podrobnějších dokumentací.  

 
Vlivy na geodynamické jevy 

Poddolovaná území 

Poddolovaná území vznikla hloubením nebo ražením hlubinných děl při průzkumech nebo těžbě 
nerostných surovin. V dnešní době jsou v provozu pouze lomy Zbraslav, Řeporyje, lom Na Cikánce 
v Lochkově a lom Zlatá opuka v Přední Kopanině.  

Konkrétní umístění staveb a činností na plochách s rozdílným způsobem využití je nutné z hlediska 
poddolovanosti území prověřit v rámci podrobnějších dokumentací. 

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace 

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové formace jsou způsobeny starými i recentními gravitačními pohyby 
zemského povrhu, které mohou být z lidského hlediska určitým způsobem nebezpečné.  

Pro vznik svahových pohybů jsou v Praze příznivé podmínky zejména podél okrajů křídových plošin, 
kde geologické a hydrogeologické poměry dávají předpoklad vzniku sesuvů či dokonce skalního 
řícení. Svahové pohyby mohou být vyvolány i antropogenní činností (nevhodné zásahy do svahu nebo 
podříznutí vrstev konformně ukloněných do svahu, rozmáčení sprašových vrstev z netěsných 
vodovodních nebo kanalizačních soustav). 

Konkrétní umístění staveb a činností na plochách s rozdílným způsobem využití je nutné z hlediska 
možného rizika sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací prověřit v rámci podrobnějších 
dokumentací. 
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Vlivy na půdy 

V důsledku uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy nelze očekávat významné ovlivnění půdních poměrů.  

K lokálnímu ovlivnění kvality a znečištění půdy může dojít v souvislosti se stavební činností a jinými 
vybranými činnostmi vymezenými regulativy ploch s rozdílným způsobem využití.  

Vyhodnocení vlivů jednotlivých staveb a činností z hlediska ovlivnění kvality a jakosti půd, včetně 
návrhu ochranných opatření bude předmětem podrobnějších dokumentací. 

 
Zemědělský půdní fond  

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru ZPF v následujícím rozsahu (ÚRM, 2009): 

Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  10 111 ha 

Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  10 471 ha 

Území řešená v etapě     475 ha (variantní řešení: 961 ha) 

Územní rezervy      749 ha (variantní řešení: 446 ha) 

Variantní řešení oproti základnímu vyžaduje větší rozsah záborů ZPF, převážně pro zastavitelné 
plochy (rozsah záborů pro zeleň je menší, zábory pro ÚSES a dopravní plochy se téměř neliší). 

Tabulka 1 Zábor ZPF – Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Třída ochrany 
Zastavitelné 

plochy 
Zeleň Komunikace Celkem 

I. a II. 1063,088 4052,3116 295,86876 5411,2684 

III.,IV.,V. 1192,6675 3257,1194 249,5603 4699,3472 

ha 2255,7555 7309,431 545,42906 10110,616 

% 22,3 72,3 5,4 100 

Zdroj: ÚRM, 2009 

Tabulka 2 Zábor ZPF – Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Třída ochrany 
Zastavitelné 

plochy 
Zeleň Komunikace Celkem 

I. a II. 1278,5088 4015,3128 296,4855 5590,3071 

III.,IV.,V. 1436,893 3162,7135 281,1815 4880,788 

ha 2715,4018 7178,0263 577,667 10471,095 

% 25,9 68,6 5,5 100 

Zdroj: ÚRM, 2009 

Tabulka 3 Zábor ZPF – Etapa návrhu a rezerva (Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy) 

Třída ochrany Etapa návrhu (ha) Rezerva (ha) 

I., II. 265,8952 371,2986 

III., IV., V. 209,1264 377,452 

ha 475,0216 748,7506 

Zdroj: ÚRM, 2009 

Tabulka 4 Zábor ZPF – Etapa návrhu a rezerva (Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy) 
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Třída ochrany Etapa návrhu (ha) Rezerva (ha) 

I., II. 466,6672 247,3952 

III., IV., V. 494,5033 198,2414 

 961,1705 445,6366 

Zdroj: ÚRM, 2009 

Prostory, kde koncept ÚP hl. m. Prahy dlouhodobě akceptuje konvenční zemědělskou prvovýrobu 
(plochy zemědělské a pěstební), jsou zachovány převážně v lokalitách s nejkvalitnější zemědělskou 
půdou I. a II. třídy ochrany. Převod orné půdy do trvalých travních porostů a zvýšení jejich podílu za 
podmínky zachování přirozeného produkčního potenciálu půdy je umožněn bez nutnosti změny 
územního plánu.  

Část ZPF byla v konceptem ÚP hl. m. Prahy převedena na plochy RP - rekreace, ÚSES a pro doplnění 
a další rozvoj celoměstského systému zeleně ve formě ploch ZN - nelesních. Jsou to prostory 
s útlumem zemědělské produkce navržené na plochách s méně kvalitní půdou, v návaznosti na 
urbanizované prostory a tvoří je plochy s doplňkovým charakterem neintenzivních forem 
zemědělského hospodaření. 

Významné rozvojové plochy zeleně a územní rezervy pro zeleň představují polyfunkční zemědělské 
plochy vhodné k zalesnění a prostory s protierozní ochranou zemědělského půdního fondu formou 
vegetačních opatření, která zároveň zvyšují heterogenitu krajiny, její prostupnost a ekologickou 
stabilitu. Dále jde o okrajové partie celoměstského systému zeleně při obvodu města, které mohou být 
potenciálním základem pro tzv. Zelený pás kolem Prahy. 

Naplnění koncepce přeměny zemědělské půdy na ekosystémy s větší ekologickou stabilitou, podpory 
mimoprodukčních funkcí ZPF a preference ekologického zemědělství je nutné do budoucna podpořit 
systematickým nákupem klíčových pozemků do vlastnictví města, motivováním uživatelů k přechodu 
na ekologické zemědělství a podporou kombinovaných forem zemědělského podnikání a rekreačních 
aktivit. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru PUPFL v 68 lokalitách. Základní i variantní 
řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy je z hlediska záborů PUPFL rovnocenné. 

V zásadě se jedná o čtyři typy záborů: 

• plochy jež ve skutečnosti nejsou lesními pozemky – jde o uvedení do souladu se skutečností, 
přestože v katastru nemovitostí jsou plochy evidovány jako lesní porosty (cca 1,66 ha), 

• plochy převzaté z ÚPn SÚ hl. m. Prahy z r. 1999 (cca 1,12 ha), 

• malé plochy doplňující okraje stávající zástavby (cca 1,90 ha), 

• nezbytné plochy pro dopravní stavby, zejména nadřazený komunikační systém a železniční 
koridory (cca 8,32 ha). 

Řešení navrhované konceptem Územního plánu hl. m. Prahy bude znamenat zábory pozemků 
určených k plnění funkcí lesa v celkovém rozsahu 14,54 ha. K reálnému záboru však dochází  
v podstatě pouze u posledních dvou kategorií výše uvedeného členění, tj. 10,22 ha.  

Největší podíl záborů představují plochy pro nezbytné dopravní stavby, zejména nadřazený 
komunikační systém a železniční koridory. 
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Tabulka 5 Plošné bilance záborů PUPFL 

Číslo 
záboru 

Katastrální území 
Plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Plocha (ha) Odůvodnění záboru 

1 Suchdol DK 0,2000 Pražský okruh 

2 Bohnice OB 0,0523 
převzato z ÚP 1999-řada zahrad 
rodinných domů 

3 Bohnice DK 0,2692 Pražský okruh 

4 Bohnice DK 0,3140 Pražský okruh 

5 Čimice DK 0,1201 Pražský okruh 

6 Čimice DK 0,0718 Pražský okruh 

7 Miškovice DK 0,3510 Pražský okruh 

8 Dejvice OB 0,0742 stav-zastavěné území 

9 Ruzyně DP 0,0565 
VRÚ Drnovská-rychlodráha Praha-
Kladno 

10 Břevnov,Veleslavín OB 0,2037 převzato z Úp 1999 

11 Motol DK 0,1484 Břevnovská radiála 

12 Motol DK 0,1558 Břevnovská radiála 

13 Motol DK 0,2295 Břevnovská radiála 

14 Smíchov OB 0,0523 vydané ÚR 

15 Košíře OB 0,1205 plochy mezi stáv. domy 

16 Košíře OB 0,0767 dostavba ulice na místě pův. domů 

17 Jinonice OB 0,0514 doplnění okraje stáv. zástavby 

18 Braník OB 0,0345 převzato z Úp 1999 

19 Vysočany DK 0,8153 realizovaná MÚK 

20 Hrdlořezy SM 0,0810 vydané ÚR na byt. komplex 

21 Hloubětín DP 0,4853 rozšíření železnice 

22 Strašnice DP 0,0216 nadřazený komunikační systém 

23 Strašnice DP 0,1592 nadřazený komunikační systém 

24 Strašnice DK 0,1515 nadřazený komunikační systém 

25 Strašnice DK 0,1412 nadřazený komunikační systém 

26 Strašnice DK 0,1677 nadřazený komunikační systém 

27 Strašnice DK 0,2552 nadřazený komunikační systém 

28 Strašnice DK 1,9764 nadřazený komunikační systém 

29 Hostivař OB,DK 0,6848   

30 Dolní Počernice DK 0,0389 nadřazená komunikace 

31 Dolní Počernice DK 0,2077 nadřazená komunikace 

32 Koloděje DK 0,1775 nadřazená komunikace 

33 Klánovice OB 0,0642 zastavěné území-parkoviště 

34 Holyně OB 0,0455 stav 

35 Lochkov DK 0,0624 Pražský okruh 

36 Radotín OB 0,1896   

37 Radotín DK 0,4994 Pražský okruh 

38 Radotín OB 0,0616 stav 

39 Zbraslav DK 0,2515 úprava stávající křižovatky 

40 Lipence PR 0,8992 umístění velkotržnice 

41 Hlupočepy OB 0,1041 stav 

42 Malá Chuhle DP 0,1877 železniční koridor 
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Číslo 
záboru 

Katastrální území 
Plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Plocha (ha) Odůvodnění záboru 

43 Malá Chuhle SM 0,0266 stav 

44 Malá Chuhle DP 0,9545 železniční koridor 

45 Hodkovičky OB 0,1920   

46 Hodkovičky OB 0,0378 převzato z Úp 1999 - zastavěno 

47 Hodkovičky OB 0,1250 převzato z Úp 1999  

48 Hodkovičky OB 0,2225 
převzato z Úp 1999 – doplňková 
parcela 

49 Krč OB 0,0268 převzato z Úp 1999 – koncová parcela 

50 Krč VV 0,1221 
převzato z Úp 1999 – areál ČOV 
nemocnice Krč 

51 Modřany VV 0,0785 stav-okolí kostela 

52 Modřany OB 0,0429 převzato z Úp 1999 

53 Libuš VV 0,1426 stav-areál školy 

54 Písnice VV 0,0612 převzato z Úp 1999,část zastavěna 

55 Kunratice OB 0,1882 
převzato z Úp 1999 – doplnění ul. 
fronty 

56 Komořany DK 0,1651 nová Komořanská 

57 Komořany DK 0,2135 část křižovatky 

58 Hostivař OB 0,1510   

59 Hostivař SM 0,0577   

60 Hostivař OB 0,2174   

61 Dolní Měcholupy DK 0,1825 nadřazený komunikační systém 

62 Uhříněves DP 0,2164 nadřazený komunikační systém 

64 Kolovraty OB 0,0986   

65 Kolovraty DK 0,1131 nadřazený komunikační systém 

66 Nedvězí u Říčan OB 0,0712   

67 Cholupice DK 0,1229   

68 Velká Chuchle DK 0,3333   

69 Nedvězí u Říčan DK 0,0647 nadřazený komunikační systém 

Praha celkem  14,5385   

Zdroj: ÚRM, 2009 

 

Vlivy na vodní režim 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje na Vltavě a Berounce, které při povodňových průtocích mohou 
svými rozlivy ohrožovat město a vodohospodářské opatření v povodí těchto vodních toků odpovídající 
ochranu nezajistí, nutná protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy formou liniových 
protipovodňových opatření ohraničující záplavové území určené k ochraně. 

Záplavové území na Vltavě a Berounce je rozděleno do tří kategorií s diferencovaným využíváním: A 
– území určená k ochraně, B – území neprůtočná, C – území průtočná. Příslušným vodoprávním 
úřadem OOP MHMP byla stanovena aktivní zóna (D) v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., 
v platném znění. 

Technická opatření protipovodňové ochrany na Vltavě a Berounce jsou řešena jako pevná a mobilní. 
V současné době jsou protipovodňová opatření pro Q2002 dokončena v centrální části hl. m. Prahy. 
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Nejsou dokončena v okrajových oblastech na severu v Troji a na jihu v Radotíně, ve Velké Chuchli  
a na Zbraslavi. 

Na drobných vodních tocích jsou protipovodňová opatření vymezena v územním plánu stanovenou 
kategorií záplavového území C – průtočná a příslušným vodoprávním úřadem OOP MHMP 
stanovenou aktivní zónou – D, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Dalšími prvky 
k ochraně před povodněmi jsou technická a netechnická opatření, kterými se rozumí zejména návrhy  
a rekonstrukce nádrží, suchých poldrů a rybníků, které zachycují přívalové vody, snižují a zpomalují 
jejich průtok. Dále se navrhují revitalizace, úpravy toků, jejich vyčištění, odkrytí koryt a zajištění 
retence v území.  

V rámci projektových příprav staveb je nutné respektovat funkční využití kategorií A, B a C 
záplavového území a zásady jeho využití reagující na důsledky záplav v srpnu 2002. V aktivní zóně 
záplavového území (D) jsou požadavky na umisťování staveb stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., 
v platném znění. 

K zamezení škodlivých účinků velkých vod v některých zastavěných partiích a k zlepšení stavu koryt 
jsou konceptem ÚP hl. m. Prahy, formou veřejně prospěšných staveb a opatření, navrženy revitalizace, 
úpravy toků, jejich vyčištění, odkrytí zatrubněných úseků aktualizované správci vodních toků a nové 
návrhy generelů jednotlivých vodních toků.  

Pro minimalizaci nepříznivých změn v tocích, při řešení rozvoje jednotlivých oblastí citlivých na 
zvyšování podílu zpevněných ploch jsou dále, opět formou veřejně prospěšných staveb a opatření, 
navrženy vhodné povrchové retence a odpovídající opatření. 

Zpracovatel VVURÚ doporučuje podniknout kroky k realizaci jednotlivých, konceptem ÚP hl. m. 
Prahy navržených VPS a VPO pro zvyšování retenčních schopností území a pro snižování ohrožení 
území povodněmi. V takovém případě lze ovlivnění vodního režimu na území hl. m. Prahy hodnotit 
jako pozitivní. 
 
Vlivy na flóru a faunu  

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry na území hl. m. 
Prahy.  

Ovlivněním fauny a flóry na lokální úrovni budou postižena převážně významná rozvojová  
a přestavbová území. Míra zásahu, odvozená od regulativů ploch s rozdílným způsobem využití, je 
podrobněji vyhodnocena v rámci přílohy č. 1 dokumentace VVURÚ (Komplexní vyhodnocení 
environmentálního, sociálního a hospodářského pilíře významných rozvojových a přestavbových 
území a území řešených v etapě). 

Vyhodnocení vlivů jednotlivých staveb a činností umisťovaných v území na faunu a flóru, zejména 
s ohledem na chráněné druhy rostlin a živočichů specifikované ve Vyhlášce č. 395/1992 Sb., 
v platném znění, spolu s návrhem konkrétních ochranných opatření, bude předmětem podrobnějších 
dokumentací. 

Zpracovatel VVURÚ doporučuje v rámci podrobnějších dokumentací podniknout taková opatření, aby 
zásahy do porostů a kácení dřevin nepřekračovalo nezbytnou míru, v rámci vegetačních úprav byly 
upřednostňovány autochtonní druhy a nedocházelo k ruderalizaci řešených území.  
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Vlivy na využití krajiny a lesa 

Koncept ÚP hl. m. Prahy výrazným způsobem nemění využití pražské krajiny, na jejíž dnešní podobu 
má kromě přírodních procesů podstatný vliv i lidská činnost.  

Stávající využití krajiny v podobě kompaktního, téměř souvisle zastavěného centra a okolního 
prstence volné krajiny s rozptýlenými menšími sídly, zůstane více méně neměnné. 

V následujících tabulkách je uvedeno porovnání využití krajiny navrženého konceptem ÚP hl. m. 
Prahy s platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy (1999) dle jednotlivých druhů území hl. m. Prahy (krajinné, 
rekreační, obytné a produkční). 

Tabulka 6 Využití území stav (ÚAP 2008) x koncept ÚP hl. m. Prahy (v ha) 

Druh území ÚPn 1999 

Základní 
návrh 

konceptu ÚP 
hl. m. Prahy 

Rozdíl vůči ÚPn 
1999 (základní 

návrh) 

Variantní 
návrh konceptu 

ÚP hl. m. 
Prahy 

Rozdíl vůči ÚPn 
1999 (základní 

návrh) 

Území krajinné 20 762,0 20 505,1 - 1,2 % 20 026,1 - 3,5 % 

Území rekreační 3 940,8 3 886,0 - 1,4 % 3 816,0 - 3,2 % 

Území obytné 17 441,6 18 502,6 6,1 % 19 023,6 9,1 % 

Území produkční 2 934,1 3 003,4 2,4 % 3 013,7 2,7 % 
Ostatní (vodní 

plochy, doprava 
– komunikace) 

3 130,3 3 720,4 18,9 % 3 738,1 19,4 

Zdroj: ÚRM, 2009 

Při srovnávání ploch konceptu ÚP hl. m. Prahy s platným územním plánem (ÚPn 1999) je patrný 
úbytek ploch krajinného území, a to zejména v důsledku úbytku orné půdy (plochy zemědělské a 
pěstební), která je do této kategorie rovněž zahrnuta. Nejvýraznější je tento úbytek v oblasti budoucího 
Západního Města. 

Parkové plochy jsou přeřazeny do území rekreačního RP, což se opět projeví na úbytku ploch 
krajinného území, ale fakticky tyto plochy zůstanou zachovány. 

Úbytek celkové rozlohy rekreačního území je z velké části způsoben agregací ploch kategorie SO1 (v 
platném UP se jedná o území sloužící oddechu - přírodní rekreační plochy RP) do území krajinného, 
tj. do ploch nelesních ZN. 

Plochy SO1 měly poměrně značnou rozlohu, neboť šlo zejména o území tzv. „nárazníkových zón“ na 
hranicích přírodních parků a dále v zátopovém území kolem Vltavy a Berounky, kde platí přísná 
pravidla možností výstavby a využití. V kategorii SO1 bylo také rozsáhlé území severně od Evropské 
ulice, které samo o sobě má rozlohu cca. 30 ha. 

Další úbytek krajinného území je spojen s agregací ploch, které jsou v platném UP kvalifikovány jako 
území zvláštní sloužící sportu ZSP. Plochy ZSP zahrnovaly velké sportovní areály a plochy 
sportovních stadionů s vysokou diváckou návštěvností. Ty z nich, jejichž polyfunkční charakter se 
více blížil charakteru smíšených ploch než charakteru čistě sportovně-rekreačního území, byly v 
konceptu zahrnuty do ploch smíšených SM v rámci území obytného OB. Jedná se zejména o sportovní 
areál Slavie v Praze 10 - Vršovicích a dále sportovní areál na Strahově. Celkově šlo o území o rozloze 
v řádu několika desítek hektarů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že statisticky vyjádřený úbytek či přírůstek ploch nemusí nutně znamenat 
faktickou změnu využití území a jde z části na vrub nové metodiky plánu. 
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Vlivy na zeleň 

Koeficient zeleně 

Podíl zeleně na rostlém terénu ve stabilizovaných plochách, na  zastavitelných plochách (rozvojových) 
a na plochách přestavby (transformačních) je konceptem ÚP hl. m. Prahy odvozen z vymezených 
vzorků zástavby, typické struktury a výšek, s využitím ÚAP (ÚRM, 2008). 

Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl v konceptu ÚP hl. m. Prahy korigován dle stávajícího 
podílu zeleně na základě aktualizované blokové mapy. Cílem regulace na stabilizovaných plochách 
bylo zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. 

Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích 
celého stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší 
než 0,25 ha nebo že podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným 
podílem; stávající podíl zeleně se však již nemůže dále snižovat.  
 
Zelené plochy v historickém jádru 

V historickém jádru je počet navrhovaných ploch zeleně minimální. Rozvoj bude směřován především 
do liniových prvků s cílem propojit co největší množství stávajících zelených ploch. Stávající plochy 
zeleně v historickém jádru jsou z velké části historické zahrady s památkovou ochranou. Významným 
způsobem se podílí na utváření charakteristického pražského panoramatu.  
 
Zelené plochy v kompaktním vnitřním a vnějším městě 

Pásmo kompaktního města již umožňuje realizaci větších zelených ploch. Půjde především o systém 
drobných parkových ploch, které budou snižovat deficity zeleně na území jednotlivých městských 
částí. Výrazněji se bude na plochách s vegetací podílet krajinná zeleň, která tvoří přechodový článek 
do vnějšího pásma města. Z velké části půjde o vegetaci doprovázející drobné vodní toky nebo 
vegetaci strmých svahů.  

Větší počet nových ploch bude vznikat v rámci transformačních území ve vazbě na další plochy 
s rozdílným způsobem využití. 
 
Zelené plochy ve vnějším pásmu 

Ve vnějším pásmu plán počítá především s rozvojem ploch lesních, nelesních a trvalých travních 
porostů na stávající zemědělské půdě. Cílem je vytvořit mozaiku různých vzájemně propojených 
ploch, které se stanou součástí uvažovaného Zeleného pásu kolem města.  

Zvláštní kategorií jsou hřbitovy, které jsou v plánu součástí parkových ploch.  

Zeleň se dále kromě plošného nebo liniového vedení uplatňuje ve formě jednotlivých nebo skupinově 
rostoucích stromů. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je označena jako zeleň vyžadující zvláštní ochranu. Při 
stavebních záměrech je nutné tuto zeleň respektovat.  

V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou stanoveny dále parkové plochy jako součást zastavitelného území 
formou tzv. plovoucí značky. Plovoucí značkou ZP může být v rozvojových nebo transformačních 
obytných územích vyjádřen požadavek umístit souvislou parkovou plochu se specifickou rozlohou 
jako součást jiné plochy s rozdílným způsobem využití. 
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Celoměstský systém zeleně 

Vybrané plochy zeleně jsou propojeny do celoměstského systému zeleně. Jedná se o prostorově  
a funkčně spojitý soubor vegetačních prvků v nezastavitelných plochách nebo výjimečně 
v zastavitelném území. 

Systém zeleně zahrnuje především plochy ÚSES, přírodovědně hodnotná území a další významné 
ucelené plochy či pásy zeleně, zejména zelené svahy. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje následující rozsah ploch celoměstského systému zeleně: 

Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  14 950 ha 

Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  14 950 ha 

Základní i variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy je z hlediska rozsahu ploch zahrnutých do CSZ 
rovnocenné. 

Platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy vymezuje následující rozsah ploch celoměstského systému zeleně: 

Platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy    12 822 ha 

Oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy došlo v konceptu ÚP hl. m. Prahy k navýšení rozsahu ploch 
zahrnutých do celoměstského systému zeleně o cca 17 %. Tento jev je pozitivní, navíc v konceptu ÚP 
došlo k lepšímu propojení celého systému ploch zeleně. 
 
Zelený pás kolem Prahy 

Ve vnějším pásmu hl. m. Prahy určuje koncept ÚP hl. m. Prahy část území jako potenciálně vhodné 
pro vznik tzv. Zeleného pásu kolem Prahy, který napomůže zachování převážně nezastavěného 
charakteru vnějšího pásma, stanovení jasného limitu pro rozvoj vnějšího kompaktního pásma, omezení 
suburbanizačního procesu příměstského prostoru, zachování a posílení přírodně rekreačních vazeb 
mezi Prahou a Středočeským krajem, zvýšení ekologické stability dotčeného území, zlepšení 
prostupnosti krajiny, vytvoření podmínek pro rekreaci v přírodním prostředí, rozložení rekreační 
zátěže do většího území. 

Zelený pás je navržen zejména na konceptem ÚP hl. m. Prahy vymezených plochách ZL – lesních  
a ZN – nelesních na úkor stávající orné půdy a v plochách aktuálně využívaných jako orná půda je 
upřednostňován postupný převod orné půdy do stabilnějších kultur (trvalých travních porostů) za 
podmínky zachování jejich přirozeného produkčního potenciálu.  

V konceptu ÚP hl. m. Prahy je prozatím vymezen vhodný prostor pro naplnění Zeleného pásu hl. m. 
Prahy z důvodu absence relevantních podkladů pro navazující území (konkrétně pro Středočeský kraj). 
Předpokládá se postupná koordinace rozvoje ploch zeleně na hranici Středočeského kraje a Prahy. Bez 
spolupráce Středočeského kraje však nelze uvedené zásady naplnit.  
 
Vlivy na ochranu přírody 

Prvky ochrany přírody řešené konceptem ÚP hl. m. Prahy jsou zvláště chráněná území včetně 
evropské soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, přírodní parky, památné stromy a další 
plochy s výskytem vzácných organismů nebo cenných ekosystémů. Specifickým prvkem je územní 
systém ekologické stability. Mimo ÚSES jsou uvedené přírodní prvky převzaty z ÚAP hl. m. Prahy. 

Ochrana přírody se v územním plánu promítá nepřímo, a to nejčastěji formou různých externích 
vstupů, zejména limitů. 
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V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou nejcennější plochy (ZCHÚ, NATURA 2000, VKP) zařazeny mezi 
nezastavitelná území. Rozvoj zastavitelného území je uvnitř přírodních parků omezen v souladu 
s příslušnými vyhláškami na dostavbu stávající obce (v návaznosti na její zastavěné části). Památné 
stromy jsou vzhledem ke svému převážně bodovému, případně liniovému charakteru limitem mimo 
podrobnost územního plánu. 

Z hlediska koncepce ochrany přírody nejsou pro území hl. m. Prahy stanoveny žádné zvláštní 
regulativy. Ty vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
 
NATURA 2000 

Podrobné vyhodnocení ovlivnění soustavy NATURA 2000 konceptem ÚP hl. m. Prahy je provedeno 
v kap. B dokumentace VVURÚ. 

Celkem je provedeno vyhodnocení pro 8 evropsky významných lokalit: EVL Blatov a Xaverovský háj 
(CZ0110142), EVL Obora Hvězda (CZ0113001), EVL Milíčovský les (CZ0113002), EVL 
Lochkovský profil (CZ0113005), EVL Praha – Petřín (CZ0113773), EVL Praha – Letňany 
(CZ0113774), Radotínské údolí (CZ0114001) a EVL Břežanské údolí (CZ0213779). 

V době zpracování dokumentace VVURÚ probíhala příprava doplnění a aktualizace nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. („národního seznamu“). Plánuje se rozšíření mj. i o další evropsky významné lokality 
na území hl. m. Prahy. Jedná se o čtyři lokality: EVL Chuchelské háje (CZ0110040), EVL Havránka  
a Salabka (CZ0110049), EVL Kaňon Vltavy u Sedlece (CZ0110154) a EVL Prokopské údolí 
(CZ0110050). 

Příslušná novela nařízení vlády, která doplňuje „národní seznam“, nebyla v době zpracování 
dokumentace VVURÚ vydána ve Sbírce zákonů ČR. Výše uvedené lokality proto nebyly zahrnuty do 
posouzení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy.  
 
ZCHÚ 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci ZCHÚ dochází v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
oproti současnému stavu (ÚAP, 2008) ke změně funkčního využití území na 8,7 % (191,7 ha) plochy 
ZCHÚ. 91,3 % (2000,8 ha) plochy ZCHÚ zůstane beze změny.  

Z uvedených 8,7 % území, u kterých dochází ke změně funkčního využití území oproti současnému 
stavu tvoří 3,3 % (72,4 ha) změnu funkčního využití ve prospěch funkcí s menším potenciálem 
ovlivnění životního prostředí (např. z DK – plochy dopravní na ZN – plochy nelesní).  

U 3,6 % (79,8 ha) ploch dochází ke změně funkce v rámci základního typu území krajinného  
a obytného. K umístění funkce s větším potenciálem ovlivnění životního prostředí dochází u 1,8 % 
(48,6 ha) plochy ZCHÚ. 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde v rámci ZCHÚ k umisťování funkcí s větším rizikem 
potenciálního ovlivnění životního prostředí na pouhých 1,8 % jejich plochy. Z hlediska globální míry 
ovlivnění ZCHÚ se jedná o nevýznamnou změnu. 
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Přírodní parky 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci přírodních parků dochází v konceptu ÚP hl. 
m. Prahy oproti současnému stavu (ÚAP, 2008) ke změně funkčního využití území na 32,1 % (3 114 
ha) plochy přírodních parků. 67,9 % (6 590 ha) plochy přírodních parků zůstane beze změny.  

Z 32,1 % dochází u 19,8 % (1 924 ha) ke změně funkčního využití ve prospěch funkcí s menším 
potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z DK – plochy dopravní na ZN – plochy nelesní).  

U 3,3 % (323 ha) plochy dochází ke změně funkce v rámci základního typu území krajinného  
a obytného nebo k přeměně na plochy vodní. U 4,7 % (452 ha) dochází ke změně funkce ze 
základního typu území krajinného na rekreační. Ani v tomto případě se tedy nemusí jednat o umístění 
funkcí s vyšším potenciálem ovlivnění životního prostředí. 

K umístění funkce s možným zvýšeným potenciálem ovlivnění životního prostředí dochází u 4,7 % 
(452 ha) plochy přírodních parků. 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde v rámci přírodních parků k umisťování funkcí, které by 
měly zvýšený potenciál ovlivnění životního prostředí na pouhých 4,7 % jejich plochy. Z hlediska 
globální míry ovlivnění přírodních parků se jedná o nevýznamnou změnu. 
 
VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci VKP dochází v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
oproti současnému stavu (ÚAP, 2008) ke změně funkčního využití území na 19,5 % (7,3 ha) plochy 
VKP. 80,5 % (30 ha) plochy VKP zůstane beze změny.  

Z 19,5 % dochází u 10,4 % (3,9 ha) ke změně funkčního využití ve prospěch funkcí s menším 
potenciálem ovlivnění životního prostředí (např. z DK – plochy dopravní na ZN – plochy nelesní).  

U 6,4 % (2,4 ha) plochy dochází ke změně funkce v rámci základního typu území krajinného nebo 
k přeměně na plochy vodní. U 2,1 % (0,8 ha) dochází ke změně funkce ze základního typu území 
krajinného na rekreační. Nemusí se tedy jednat o umístění funkcí s vyšším potenciálem ovlivnění 
životního prostředí. 

K umístění funkce s možným zvýšeným potenciálem ovlivnění životního prostředí dochází u pouhého 
0,6 % (0,2 ha) plochy VKP. 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde v rámci VKP k umisťování funkcí, které by měly zvýšený 
potenciál ovlivnění životního prostředí na pouhých 0,6 % jejich plochy. Z hlediska globální míry 
ovlivnění VKP se jedná o bezvýznamnou změnu. 
 
ÚSES 

Koncepce ÚSES je založena na vzájemně propojeném systému biocenter, biokoridorů a interakčních 
prvků na nadregionální, regionální a lokální úrovni.  

Vedení nadregionálních a regionálních systémů odpovídá územně technickému podkladu 
„Nadregionální a regionální ÚSES ČR“ z roku 1996, jak byl koncepčně modifikován v Zásadách 
územního rozvoje hl. m. Prahy.  

Oproti ZÚR jsou v konceptu ÚP hl. m. Prahy provedeny drobné úpravy, které vždy odpovídají 
pravidlům stanoveným v Návodu na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR z roku 
1998. 
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Při vymezování jednotlivých prvků došlo pouze k místním korekcím podle reálných podmínek při 
maximálně možném dodržení potřebných parametrů.  

Koncepce lokálního ÚSES, včetně interakčních prvků, vychází z platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 
Stávající skladebné prvky potvrzuje a příležitostně rozšiřuje.  

Vyhodnocení významných rozvojových a přestavbových lokalit z hlediska možného ovlivnění ÚSES 
je podrobně řešeno v příloze č. 1 dokumentace VVZRÚ (Komplexní vyhodnocení environmentálního, 
sociálního a hospodářského pilíře významných rozvojových a přestavbových území  a území řešených 
v etapě). 

Při umisťování staveb a činností vymezených regulativy ploch s rozdílným způsobem využití do 
území s vymezeným ÚSES je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje následující rozsah ploch ÚSES: 

Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  6 844 ha 

Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  6 828 ha 

Základní i variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy je z hlediska rozsahu ploch zahrnutých do ÚSES 
téměř rovnocenné. 

Oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy došlo v konceptu ÚP hl. m. Prahy k navýšení rozsahu ploch 
zahrnutých do ÚSES o cca 1,9 % (resp. 1,6 %). Tento jev je pozitivní. 

Ve výhledovém stavu nedojde na území hl. m. Prahy v důsledku posuzované koncepce k ochuzení 
navržených prvků ÚSES. Aby však mohlo dojít ke zkvalitnění ÚSES oproti stávajícímu stavu, 
doporučuje zpracovatel VVURÚ podniknout kroky k zajištění jeho funkčnosti, např. formou 
podmíněné investice plánované výstavby. 
 
Vlivy na krajinný ráz, sídelní strukturu a urbanism us 

Krajinný ráz 

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz hl. m. Prahy je provedeno na základě samostatně vypracované 
studie (Löw a spol., s.r.o.) tvořící nedílnou součást ÚAP (ÚRM, 2008), která se do detailu zabývá jevy 
„Oblast krajinného rázu a její charakteristika“ a „Místo krajinného rázu a jeho charakteristika“. 

Jak již bylo v kap. A. 2 dokumentace VVURÚ konstatováno, na území hl. m. Prahy bylo vymezeno 50 
oblastí krajinného rázu. Za základ jejich vymezení přitom byla vzata převažující výšková hladina 
Středočeské tabule 400 – 300 m n. m., mírně se svažující k severu. Tato mírně zvlněná plošina vytváří 
svými sníženinami základní trasy hydrologické sítě Prahy.  

Vzhledem k podstatně nižší erozní bázi toku Vltavy pak dochází k denudaci všech jejích přítoků do 
typických hluboce zaříznutých údolí, končících na plošině mělkými ukončeními. Tyto hluboké zářezy 
se v krajinném obraze oblastí krajinného rázu neuplatňují (mimo případu pozorovatele přímo na hraně 
údolí) a ani nové oblasti krajinného rázu nevytvářejí. Uplatňují se jako krajinný suterén s určitými 
soubory míst krajinného rázu. Těchto souborů je 14. 

Pro výše zmíněný krajinný suterén i krajinný terén oblastí krajinného rázu jsou navržena doporučení, 
jež by měla být při uplatňování územně plánovacích dokumentací respektována. Respektování daných 
doporučení konceptem ÚP hl. m. Prahy je provedeno v následujících tabulkách. 
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Tabulka 7 Respektování doporučení souborů konvizuálních celků hluboce zaříznutých údolí – krajinný 

suterén konceptem ÚP hl. m. Prahy 

č. Název 
Doporučení definovaná dle studie  

(Löw a spol., s.r.o.) 

Respektování 
doporučení 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

I. 
Zbraslavský úsek 
Vltavského údolí 

Nepřipustit další zástavbu svahů. 0 

II. Radotínské údolí 

Je třeba striktně dodržovat režim CHKO a PřP, s horních hran 
údolí je třeba dle možností omezovat zahrádkářské kolonie a 
nepřipustit jejich přeměnu na zástavbu rodinných domů, v údolí 
nepřipustit další výstavbu. 

0 

III. Chuchelské údolí 
Nepřipustit jiné využití území a v zastavěné části vícepodlažní 
zástavbu. 

0 

IV. Prokopské údolí 

Přísně chránit celé údolí se statutem PřP, zejména nepřipustit 
přerůstání chatových kolonií v trvalé bydlení a chatovou 
výstavbu a na dně i na okrajích svahů je maximálně omezovat. 
Na druhé straně je třeba v údolí zabezpečit základní, 
nepobytové  turistické služby. 

+ 

V. 
Zlíchovské  údolí 

Vltavy 
Přísně chránit unikátní skalní stěny a nepřipustit další výstavbu, 
neskalní plochy pro zvýšení kontrastu zalesnit. 

+ 

VI. 
Údolí Motolského 

potoka 
Posílit ozelenění dolních, srázných částí svahů údolí. Před 
zástavbou chránit srázy svahů a jejich temena. 

0 

VII. Šárecké údolí 
Ochranu celého unikátního území je třeba důsledněji dodržovat. 
Zásadním cílem je omezování zahrádkářských lokalit. 

+ 

VIII. 
Údolí 

Kopaninského 
potoka 

Po Lipskou komunikaci omezovat v maximální míře chatovou 
zástavbu a zabránit její přeměně v trvalé bydlení. 

+ 

IX. 
Údolí Únětického 

potoka 
Přísně dodržovat ochranný režim. + 

X. 
Vltavské a 

Drahaňské údolí 
nad Roztoky 

Nepřipustit další zužování Vltavské nivy stavbami, chatovou 
výstavbu na horních svazích v údolích omezovat. 

+ 

XI. 
Údolí Botiče 

v Nuslích 
Svahy maximálně ozelenit.  + 

XII. 
Hodkovičské 

údolí 
Zastavit další zástavbu.   + 

XIII. Mod řanská rokle 
Nepřipustit žádnou zástavbu, mimo nezbytných zařízení pro 
pohybovou turistiku, skládku zalesnit. 

0 

XIV. 
Komořanské 

údolí 
Ochrana stávajícího vegetačního pokryvu je důležitá. + 

Legenda k tabulce:  +  opatření zcela/převážně respektováno    

    0  opatření pouze částečně respektováno         

-  opatření vůbec/převážně nerespektováno  
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Tabulka 8 Respektování doporučení oblastmi krajinného rázu jako supervizuálních krajinných celků – 

krajinný terén konceptem ÚP hl. m. Prahy 

č. Název Doporučení definovaná dle studie (Löw a spol., s.r.o.) 

Respektování 
doporučení 

konceptem ÚP 
hl. m. Prahy 

01 
Radotínské údolí 

Berounky 

Za klíčové úkoly v celku je možno označit omezování 
kobercových zahrádkářských lokalit a nové výstavby rod. 
domků na všech vedutách, a stavební uzávěru na nivu Berounky 
v hájitelné podobě.  

+ 

02 
Lochkovsko -

Kosořské planiny 

Přísně chránit jak okraje údolí, tak venkovskou krajinu 
v CHKO, narušenou oblast Ořechu krajinářsky dotvořit tak, aby 
mezi zástavbou a poli vznikl pás humen s NRBK, Ořešskou 
skládku nechat přirozenému vývoji jako stepní lado. 

+ 

03 
Slivenecko- 

Kamýcké planiny 

Přísně chránit jednak PřP, jednak veduty čelních svahů Vltavy. 
Čelní svahy v úseku výsep Lysin a Modřan vyžadují změnu 
struktury (matrice) vlastních svahů zvýšením působení zeleně 
vůči ostatním plochám.  

+ 

04 

Butovicko- 
Pankrácké 

planiny 
 
 
 
 

Západním směrem nedovolit chaotickou zástavbu logistických a 
industriálních areálů a k jejich rozčlenění využít NRBK. 
Severním směrem využít při koncipování sídlištního parku 
motivů sousedících krasových údolí a vytvořit tak Prokopskému 
údolí rekreační alternativu. Okraje Prokopského údolí, včetně 
hřebenů Děvína - Dívčích hradů – Vidoule, je třeba co 
nejpřísněji chránit před další výstavbou a zahrádkami. V údolí 
Vltavy, jako reakci na monstrózní křižovatku, všechny svahy 
(mimo skály) v úpatí co nejvíce zalesnit.  

Výškové stavby na Pankrácké pláni povolovat pouze v souladu 
se současnými věžáky, aby vytvořily jediný, společný pól. 

0 

05 
Podolské údolí 

Vltavy 

V radlickém údolí zachovat alespoň jeho přírodní hodnoty, 
v údolí Vltavy omezit zástavbu na exponovaných svazích a 
jednotlivé typy matric zásadně členit po spádnici, levobřežní 
dno Vltavského údolí udržovat v osnovách blokové zástavby 
bez dominant, v Podolí udržet současné stopy historického jádra 
a udržet strukturu a měřítko zástavby, na předpolí Nuselského 
mostu nepřipustit  další velkoobjemové či výškové stavby, 
konkurující struktuře Vyšehradu, výškové stavby na Pankrácké 
pláni povolovat pouze v drúze se současnými věžáky.  

0 

06 Pražská kotlina 

Z přísného ochranného režimu MPR se vymykají staré i nové 
dopravní stavby (magistrála, čelo tunelu po Vítkovem a Letnou, 
Smíchovské nádraží, estakádový slum na Florenci), kterým je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost a další do oblasti  nepouštět.  

Pod Vltavskými nábřežími udržovat náplavky jako základ 
říčního kontinua NRBK.  

Čelní svahy Vltavy (Petřín, Paví vrch atd.) a Jelení příkop 
udržet v přírodě bližší formě RBK. 

Dochované atributy historické struktury a forem oblasti je třeba 
bezpodmínečně chránit.   

+ 

07 
Holešovicko- 
Trojské údolí 

Je třeba zachovat a chránit vybrané prostory starých továrních 
prostorů a historických jader. Zvláštní ochranu zasluhují veduty 

+ 
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svahů na jihu i severu s RBK, které je třeba  chránit a využít pro 
krajinářské odclonění  vícepodlažní zástavby Bohnic a Kobylis 
a terasového stupně mezi Letnou a Stromovkou. 

Ochranu institutem PřP by zasloužil i širší prostor východních 
svahů Vavroušky, pod ul. Písečnou a levobřežní prostor 
(Císařský ostrov a Stromovka). Pásy recentních niv by neměly 
být zastavovány, ani dotvářeny jako nábřeží. 

08 
Vysočanská 

kotlina 

Je třeba zachovat a chránit vybrané prostory starých továrních 
prostorů a historických jader, včetně blokové zástavby. Zvláštní 
ochranu zasluhují veduty svahů na jihu i severu, které je třeba  
chránit před vícepodlažní zástavbou a doplnit ozelenění 
některých partií, zejména Rokytky. 

0 

09 
Údolí Motolského 

potoka 

Zvýšenou krajinnou ochranu zasluhuje i severní část 
Motolského amfiteátru, ostatnímu území může pomoci pouze 
zjednodušení tvarů a hmot pomocí jednotících prvků. Zástavbu 
na temenu veduty Strahovského ostrohu  je nutno udržet v co 
nejméně dominantní formě.  

0 

10 Břevnovské údolí 

Zásadní památkovou i krajinářskou ochranu zasluhují areály 
obou klášterů a jejich spojnice, včetně pokračování na Bílou 
horu. Důležité je zvýraznění horních hran Střešovického a 
Strahovského ostrohu zelení. 

+ 

11 Dejvické údolí 
Pro zvýšení výraznosti oblasti je možno využít některých 
terénních daností (vedut Červeného vrchu a hřbetu nad 
Hanspaulkou) změnou matric jejich svahů. 

+ 

12 Hájské údolí 
Krajinářskou hodnotu lze vytvářet zcela nově, nejlépe např. od 
motivu chybějícího dna údolí s nivou a RBK. 

+ 

13 
Zli čínská 
sníženina 

Je nutno chránit rybniční krajinu v Břve a historická jádra sídel. 
Urbanizace Prahy by neměla překročit západní dálniční okruh a 
oddělena na západě izolačním pásem zeleně NRBK.  

+ 

14 Šárecké planiny 

Je nutno bezpodmínečně omezovat rozsah zástavby (obytné i 
zahradní) na hranách Šáreckého údolí. Zbytky stepních lad nad 
údolím chránit před nálety dřevin. 

Zvýšenou krajinářskou i urbanistickou ochranu zasluhuje i 
pohledově dominantní areál Bílá hora – obora Hvězda, který by 
neměl být zacloněn zástavbou a historické jádro Liboce.  

+ 

15 Ruzyňská pláň Technika letů neumožňuje významnější změny. + 

16 Litovické údolí 

Je třeba přehodnotit krajinářské vyzvednutí dominantnosti Bílé 
hory a blízkého okolí využitím dálkových kompozičních 
pohledů a nových os, je třeba chránit zbylá historická jádra 
sídel.  

+ 

17 

Bohnicko –
Únětické planiny 

 
 
 
 

Bezpodmínečně krajinářsky chránit je nutno krajinu okolo Tróje 
a údolí Vltavy, zvýšenou ochranu zasluhuje krajina východně 
od Přední Kopaniny a horních hran údolí, kde je třeba chatovou 
i jinou zástavbu omezovat. Vltavský svah Suchdolské výspy je 
třeba zbavit násypů a ozelenit. 

+ 
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18 
Chaberská 

planina 
 

Je třeba ochranu před suburbanizací rozšířit i do konvizuální 
části za hranicemi Prahy, včetně Zdibské části Drahaňského 
údolí. Obecně všechny zahrádky a chaty je třeba omezovat 
v okrajích ostrohů, na hranách zaříznutých údolí.  

+ 

19 Čimická pláň 

Je třeba přísně chránit hlavní dominantu – Čimický háj a s údolí 
Čimického potoka.  

Další růst zastavěných ploch je blokován koridorem  el. vedení. 

+ 

20 
Střížkovská 

pláň 

Vysokou ochranu zasluhuje nejen vlastní vrch Ládví, ale i jeho 
úpatí, jehož struktura by měla zvyšovat jeho dominantnost. 
Bezpodmínečně je třeba vyloučit ze zástavby hrany svahů na 
jihu, které musí zůstat zelené. 

+ 

21 Letňanská pláň 

Území vyžaduje silnou urbanistickou koncepci, která jednotlivé 
industriální a komerční zóny sjednotí do ucelených zón a 
vytvoří v nich i zelené póly.  Směrem na severu je třeba tyto 
zóny, vůči volné rurální krajině, pohledově izolovat zelení 
RBK, v sledu typickém pro venkovská humna. 

+ 

22 Vinořská pláň 
Krajina vyžaduje přiměřenou ochranu, především však mimo 
území Prahy. Zvlášť významná je v této krajině obnova liniové 
zeleně. 

+ 

23 Kbelská pláň 
Zvláštní pozornost věnovat případným aktivitám na jihu 
ohraničení oblasti, které tvoří zásadní horizont Vysočanské 
kotliny i širšího prostoru Pražské kotliny. 

+ 

24 Satalická pláň 

Zvýšenou ochranu věnovat segmentu harmonické rurální 
krajiny s Vinořským parkem a oborou. Zvláštní pozornost 
věnovat případným aktivitám na jihu a severu ohraničení 
oblasti, které tvoří zásadní horizonty jak do rurální polabské 
krajiny, tak do  Vysočanského údolí.  Zvlášť významná je v této 
krajině obnova liniové zeleně a RBK. 

+ 

25 Čelákovická pláň 

Pro pohledovou ochranu lesních čtvrtí v Klánovicích, je 
nejvhodnější zopakování motivu lesního pásu po hranici Prahy 
se Šestajovicemi, který rovněž uvolní prostorový tlak na 
sportovně-rekreační aktivity ve vlastním Klánovickém lese. 

Izolační lesní pás u Úval by měl oddělit i další plochy na 
okrajích H. Počernic a Úval. 

Počernické historické jádro rozvíjet jako hlavní centrum této 
části Prahy. 

0 

26 Žižkovský prolom 
Urbanistická struktura i dominantní slohové pozadí by měly být 
zachovány a chráněny. Maximální krajinářskou ochranu 
zasluhuje celý Žižkovský hřbet.  

+ 

27 
Hrdlo řezský 

prolom 

Vysokou ochranu zasluhuje zmíněné údolí s dominantami, 
bývalé sady jsou šancí pro dotvoření údolí Rokytky i 
urbanistické dotvoření oblasti. Na jihozápadě by naopak 
dominantní, liniová zástavba temene na Jarově  mohla zásadním 
způsobem vyzvednout jedinečné terénní uspořádání této části 
Pražského zlomu. 

+ 

28 Olšanský prolom Z část oblasti je nutno urbanisticky vytvořit. K tomu se nejlépe + 
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hodí ploché a dnes nevýrazné temeno Vinohradského hřebenu 
od seřaďovacího nádraží po Vackov. Dominantní liniová 
zástavba Vinohradského temena na Vackově by společně 
s podobným, Olšanským hřebenem na severu (Jarov), mohly 
zásadním způsobem vyzvednout jedinečné terénní uspořádání 
této části Pražského zlomu. 

29 Malešický prolom 
Ostroh Tábora je třeba chránit, včetně matric, zastavěná část 
oblasti je prakticky stabilizována a nevyžaduje změny.  

+ 

30 Kyjský prolom 

Přísně chránit historickou strukturu Kyjí, Hrdlořez i Alojsova a 
veduty hraničních ostrohů a hřbetů. 

V prostoru Kyje-Hrdlořezy udržovat typ zástavby rodinnými 
domky, nepřipustit další zahuštění zástavby. 

0 

31 
Počernické údolí 

Rokytky 

Širší okolí Rokytky s ostrohem Horky a Xaverovským hájem 
zaslouží zvýšenou ochranu před zastavěním. Severní veduta se 
sídlištěm Černý most vhodně člení V prostor prolomů, je však 
nutno ji podsadit masivním pásem zeleně. 

0 

32 Xaverovská pláň 
Celky Klánovického a Xaverského lesa zasluhují nejvyšší 
ochranu před zástavbou, naopak je vhodné v polní krajině 
opakovat motiv lesní čtvrtě z Klánovic. 

0 

33 
Běchovické údolí 

Rokytky 

Chránit unikátní zástavbu Klánovic a Újezda s vzrostlými 
lesními porosty, stejně jako lesní masivy s pasekami. Zvýšenou 
ochranu zaslouží i zemědělská krajina okolo Koloděj, oddělená 
od ostatního pásem RBK. 

+ 

34 
Dubečské údolí 
Říčanského 

potoka 

Nepřipouštět další výstavbu na ohraničujících horizontech, 
zvážit propojení PPr Říčanka s PPr Rokytka a kolodějským 
parkem, po svazích rozvíjet pás RBK. V údolí Říčanského p. 
rozvíjet výstavbu dalších menších rybníků, jako specifikum 
oblasti. 

0 

35 Sníženina Slatiny 
Nejzápadnější krajinná enkláva okolo rybníka zasluhuje 
ochranu a izolaci krajinářskými úpravami skládky a 
industriálního areálu na Z. 

0 

36 
Strašnická 

plošina 

V oblasti je zcela ztracena sídelní kontinuita a působí chaoticky. 
Je proto významné  vytvořit výrazné zelené rámce na okrajích 
oblasti.  

0 

37 
Měcholupská 

plošina 

Pro pohledovou ochranu na východě a jihovýchodě je vhodné 
vytvořit masivní pás zelených ploch od golfového areálu u 
Měcholup po hranici se Štěrboholy. 

0 

38 Vršovické údolí 

Chránit a rozvíjet  současné struktury matric vrchů, odlišných 
od matric okolí, ostatní urbanistická struktura i dominantní 
slohové pozadí by měly být zachovány a chráněny. Vršovickou 
ulici a plochy na jihu od ní urbanisticky dořešit. 

+ 

39 
Údolí Slatinského 

potoka 
Kopec Na Bohdalci zaslouží nejvyšší ochranu a kompoziční  
dotvoření. 

+ 

40 
Záběhlické údolí 

Botiče 
V západní části je důležité alespoň udržet, příp. rozvinout  
masivní ozelenění horních hran svahů plošiny Trojmezí, střední 

+ 
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část chránit ve všech jejích krajinotvorných atributech. 

41 
Cholupické 

planiny 
Dominantní kopec Čihadlo a celé jižní horizonty zaslouží 
ochranu, jako symbol nastupující Dobříšské pahorkatiny. 

+ 

42 
Břežanské 

planiny 

Zejména za hranicemi Prahy narůstají tlaky na další satelitní 
zástavbu. Dostavby lze uskutečňovat pouze v půdorysech a 
hmotách typických pro okolní vesnice. 

+ 

43 Říčanské údolí 
Nepřipustit další stavební narušování. Po okrajích zástavby 
vytvořit lesní pás RBK. 

0 

44 
Královické údolí 

Rokytky 
Vesnická sídla velkoplošně nerozšiřovat, okraje vesnic do 
krajiny vždy ukončit humny. 

+ 

45 
Údolí 

Pitkovického 
potoka 

Nepovolovat žádnou novou výstavbu v PPr, mimo něj pouze 
přiměřená dostavba sídel, ovšem s dodržením záhumenní 
skladby směrem do krajiny. 

0 

46 
Průhonické 
údolí Botiče 

Chránit především vlastní údolí Botiče, včetně horních hran 
svahů a trasu RBK k Milíčovskému lesu. 

+ 

47 
Jihoměstská 

planina 

V oblasti je zcela ztracena sídelní kontinuita starých sídel a je 
proto nutno vytvořit (výrazně dotvořit) nový pól – centrum, 
upravující i celkovou siluetu sídliště.  

0 

48 
Hostivařské údolí 

Botiče 

Široké údolí Košíkovského potoka krajinářsky upravit 
v osnovách venkovských údolních katén, severní polní hřbet 
Trojmezí zvýraznit liniovou zelení. 

0 

49 
Kr čské údolí 
Kunratického 

potoka 

Přísně respektovat odlišnou strukturu využití svahů od dna 
údolí, chránit Kunratický les a Velký Háj. Strukturní matrici 
Bránického ostrohu odlišit pro zvýšení jeho dominance, od 
matric okolních. 

+ 

50 
Kunratická 
sníženina 

Rybniční krajinu Hrnčířských luk a Olšanského rybníka je 
vhodné pohledově izolovat od okolní zástavby, nejlépe 
s využitím RBK a udržet jako krajinný park. 

0 

Legenda k tabulce:  +  opatření zcela/převážně respektováno    

    0  opatření pouze částečně respektováno         

-  opatření vůbec/převážně nerespektováno  

 
Sídelní struktura a urbanismus z pohledu problematiky plošné a prostorové regulace 

Urbanistická koncepce 

Koncept ÚP hl. m. Prahy je z pohledu urbanistického založen na vyhodnocení očekávaného vývoje, 
jenž nebude zásadním způsobem proměňovat stávající fyzickou strukturu města jako celku. Přestože 
plošné a prostorové regulace umožňují kvantitativní rozvoj, do celkové koncepce a struktury města 
promlouvají jen dílčím způsobem. Výraznější proměny se plánují především ve 21 lokalitách 
transformačních. Zde význam procesu transformace předložený koncept Územního plánu hl. m. Prahy 
podtrhuje. Dokončení transformace významných, především průmyslových ploch je nejvýznamnějším 
novým projevem rozvoje města. Ale i stabilizované struktury a velmi četné drobné lokality, jakkoli 
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méně zřetelně obsahují v rozptylu neméně významný kvantitativní rozvojový potenciál. Tyto drobné 
lokality často dotvářejí již exitující kompozici nedokončených území.   

Patrná je tendence intenzifikace nově předjímaných, především transformačních území. Záměr 
omezení plošného růstu je zřejmý. Na druhé straně je tato intenzifikace promítnuta i do rozvojových 
ploch centra města a její kvantifikovatelné údaje dosahují místy poměrně vysokých hodnot 
vyžadujících v dalším stupni podrobnější prověření. 

Předpokládané intenzivnější formy zástavby v územích typu SM – smíšené mohou přinést tradičnější  
a efektivnější formy bydlení jako alternativu rozvoji za hranicemi města minulých dekád. 

Zřetelný posun k otevřenější regulaci využití území předjímá zvětšení diverzity smíšených území, 
která nadále zaujímají kvantitativně dominantní roli. Scénáře jejich budoucího vývoje jsou tak velmi 
různorodé. Rozšířený interval možných využití vytváří na straně jedné prostor pro spontánnější 
proměnu, nežli tomu je dnes, na straně druhé však méně předvídatelné situace z hlediska budoucího 
charakteru využití území. 

Přijatá prostorová regulace založená na definování urbanistické typologie, struktur v reálném průmětu 
odráží příklon spíše k tradičnějším, kompaktním formám zástavby.  

Na druhém pólu stojí území historického centra. Zde se plán jednoznačně staví jednak za názor 
stability tohoto území, když nestanovuje konkrétní prostorové regulativy, s odkazem na památkovou 
ochranu území, jednak umožňuje kontrolované dotváření území ve znamení prostorové různorodosti, 
která je nezpochybnitelnou kvalitou historického centra. Silný zájem o stavební činnost však v tomto 
prostoru trvale existuje a je zřejmé, že individuální projednávání záměrů bude poměrně náročné.  

Plošná a prostorová regulace 

V předloženém konceptu Územního plánu hl. m. Prahy zaujímá mimořádnou část problematika 
prostorové regulace. Podrobnost, ve které je zpracována, bez pochyb překračuje obvyklé plány tohoto 
typu.  

Tento postup se jeví jako logický důsledek deklarované potřeby zachování prostorových hodnot nejen 
historické části města, ale také města jako celku. Jedná se v prvé řadě o ochranu specifického  
a charakteristického reliéfu pražského terénu, který spolu s jeho zástavbou vytváří stěžejní součást 
identity města. Specifičnost území je navíc nesena velkou různorodostí terénních a krajinných situací, 
resp. dílčích krajinných prostorů, které formovaly vizuální kvality města. Regulace je však i nástrojem 
zachování nebo vytváření vnitřních prostorových vztahů, resp. kvalit prostředí. 

Princip prostorové regulace, který byl formulován do čtyř základních prvků (struktura, výšková 
hladina, podíl zeleně a koeficient podlažních ploch), je v předloženém konceptu ÚP hl. m. Prahy 
zřetelně patrný. Navržené výškové hladiny, struktura a kapacita zástavby jsou odvozeny od polohy  
v jednotlivých ve městě vymezených pásmech, zohledňují utváření terénu, navazující charakter 
zástavby a případný vliv na pohledové horizonty města.  

Základní kontextuální přístup, založený na definování lokálního charakteru a z něj odvozených 
modelových struktur zástavby vychází z některých dříve zpracovaných materiálů (především pro 
památkově chráněná území) a tudíž je i myšlenkově konsekventní a kompatibilní. Rozvinutí této 
metody a rozprostření na celé řešené území je přínosem.  

Jakkoli navržená regulace nenahrazuje polohu regulačních plánů v jejich úplnosti, je možno ji chápat 
jako jejich určitý předstupeň. Pro území stabilizovaná, především části území zóny III. je navržená 
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regulace téměř postačujícím podrobným podkladem (viz Koncept ÚP hl. m. Prahy, Odůvodnění, Díl 
C, tabulka Prostorové regulativy podle polohy a stabilizace posuzované plochy).  

Naopak území památkových zón a území historického jádra není formou regulativů ošetřeno.  
U historického jádra města je časová stabilizace vnitřní struktury dlouhodobá a je potvrzena 
historickým vývojem a mírou uznávaných kulturních a společenských hodnot. Územní plán v této 
části města prostorovou regulaci nestanovuje, protože jakýkoliv případný rozvoj podléhá ustanovením 
zákona o památkové péči a vyžaduje v každém případě zvláštní posouzení. (Výjimkou je pouze 
přestavba území T/1 Masarykovo nádraží, kde je regulace stanovena ve vztahu k okolní zástavbě.) Lze 
očekávat, že zcela individuální posuzování záměrů v tomto území bude klást větší nároky na příslušná 
řízení a dotčené orgány státní správy.  

Struktury  města promítnuté do pěti základních skupin s několika podskupinami (celkem 12 typů) 
postihují v zásadě charakter města. Proměnlivost této struktury se projevuje především ve způsobu 
organizace bloků zástavby. 

Výšky jsou předmětem do čtyř rozmezí odstupňovaných hladin zástavby, resp. jsou určeny absolutní 
výškou (maximálním počtem nadzemních podlaží). Zde možno podotknout, že pro efektivitu regulace 
z pohledu vizuálních kvalit nelze sloučit výšku hřebene s výškou objektu s plochou střechou. Podobně 
jako u historických dominant nelze výšku vyjádřit absolutní výškou, ale výškou k hlavní římse. Zde 
tedy zůstává prostor pro uplatnění odborného názoru v rámci řízení o konkrétním záměru. 

Z hlediska navrženého regulativu výšek se nejcitlivější jeví rozmezí 5 - 8 podlaží. Do jedné kategorie 
je tak zahrnuto tradiční pětipatrové město 19. století s modely značně novodobějšími. Tato skutečnost 
se může výrazněji projevit u prstence okolo historického jádra.  

Prostorová regulace úzce souvisí s regulací odlišného způsobu využití. Je zřejmé, že předložený 
koncept ÚP hl. m. Prahy nabízí zjednodušení principu oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy. Na 
úrovni určení ploch s rozdílným způsobem využití dochází v jednotlivých typech k významným 
agregacím. Lze tak konstatovat přenesení podrobnosti informací nesených plánem více do polohy 
prostorové regulace, které dává takto v dokumentu jako celku určitou prioritu.  

 
Specifické regulativy 

• Koeficienty 

Využití tohoto standardního nástroje je významným vyjádřením povahy území, resp. garancí jeho 
kvality. Plán zde reaguje na konkrétní situace dle klasifikovaných struktur navrženou číselnou řadou.   

Pro vlastní vymezení charakteru území je nutno vzít v úvahu společný účinek všech prostorových 
regulativů, který nabízí dostatečnou základní škálu kombinací, aniž by neúměrným způsobem omezil 
tvůrčí prostor při architektonickém návrhu. Nabízí se tím možnost přispět k různorodosti v obrazu 
města. 

• Veřejné prostory 

Využití ustanovení platného stavebního zákona dává územnímu plánování možnost ochrany  
i vytváření veřejného prostoru.  
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• Prověření pohledových vztahů 

Nově formulované regulativy vztažené k prověření pohledových vztahů jsou odrazem premisy 
ochrany panoramatu, resp. střešní roviny města.  

• Zákaz výstavby výškových staveb 

Nově definované, rozšířené pásmo zakazující výškové stavby je přínosem k ochraně panoramatu 
města. Zásadním je výběr stanovišť určených k hodnocení eventuelních dopadů. Krom obligatorních 
by bylo vhodné uplatnit při posouzení v rámci podrobnějších dokumentací staveb i princip 
individuálních bodů nebo linií dle povahy a místa posuzované stavby.  

Přínosem pro hodnocení jsou schémata indikující pohledovou exponovanost terénního reliéfu. Tato 
metoda je tak základem, který nevylučuje v rámci posuzování konkrétního záměru, posouzení 
pohledových hodnot nejen zevnitř chráněných území (i památkových zón), ale také pohledových 
hodnot významných vzdálených situací, pohledů z vnějšku a dodnes existujících průhledů do volné 
krajiny.  
 
Vlivy na znečištění ovzduší 

Rozptylová studie, která tvoří přílohu č. 5 dokumentace VVURÚ, hodnotí očekávanou situaci kvality 
ovzduší na území hlavního města Prahy v roce 2020, a to jak pro variantu Základního řešení konceptu 
ÚP hl. m. Prahy, tak i pro Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy.  

Zároveň je provedeno porovnání výhledové kvality ovzduší pro základní řešení se současným stavem.  

Pozn.: K interpretaci výsledků porovnání výhledové kvality ovzduší se současným stavem je nutno 
upozornit, že rozdíly v emisních a následně i v imisních hodnotách zásadně ovlivňuje odlišná skladba 
vozového parku v roce 2020 oproti současnosti. Tzn., že i při nárůstu intenzit dopravy v řádu desítek 
procent může být tento nárůst vyrovnán obměnou vozidel natolik, že nedojde k žádnému podstatnému 
nárůstu produkce emisí. 

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny suspendované částice PM10, oxid dusičitý a benzen. 
Jedná se o reprezentativní znečišťující látky pro vyjádření imisní zátěže z automobilové dopravy i ze 
stacionárních spalovacích zdrojů. Posuzovány byly jak průměrné roční hodnoty, tak i krátkodobé 
(hodinové či denní) koncentrace, které mají stanoveny příslušné imisní limity.  

Hodnocení očekávané imisní zátěže je provedeno ve vztahu k platným imisním limitům stanovených 
Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., porovnání variant je provedeno pomocí tzv. rozdílových map.  

V následujícím textu jsou uvedeny pouze obecné závěry rozptylové studie.  

Výsledky hodnocení očekávané kvality ovzduší v roce 2020 jsou uvedeny ve vztahu k průměrným 
ročním koncentracím, které jsou pro posuzování úrovně ovzduší nejvhodnější (V příloze č. 5 
dokumentace VVURÚ je dále provedeno hodnocení i pro krátkodobé, hodinové či 24-hodinové, 
koncentrace.). 

Suspendované částice PM10 

Znečištění ovzduší jemnými suspendovanými částicemi frakce PM10 je možné v současné době 
považovat za jeden z nejvýznamnějších problémů ochrany ovzduší v Praze.  
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Výhledový stav 2020 

K překračování imisního limitu 40 µg.m-3 dochází nejčastěji v místech s kapacitní dopravou.  Nejvyšší 
vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 (40 - 70 
µg.m-3) byly vypočteny podél nejvíce dopravně zatížených komunikací (Barrandovský most, Jižní 
spojka mezi Michelskou a 5. května, Wilsonova), dále na kříženích Pražského okruhu a hlavních 
radiálních komunikací (křížení s D8, R10 a Strakonickou) lokálně i v okolí dalších komunikací 
(křižovatky ulic Jižní spojka × Průmyslová, Čuprova × Sokolovská, Chlumecká × Pražský okruh) 
nebo v okolí dalších významných zdrojů prašnosti (kamenolom Řeporyje). 

Koncentrace PM10 v rozmezí 30 až 40 µg.m-3 se vyskytují podél celého úseku Jižní spojky od 
Barrandovského mostu po ulici Průmyslovou, dále pak podél ulice 5. května, podél většiny úseků ulic 
Kbelská a Cínovecká, v centrální části města podél ulic Wilsonova, Argentinská a také v prostoru ulic 
Plzeňská a Nádražní. Dále také z velké části podél Pražského okruhu, a to především v jeho 
severozápadní části. Obdobné hodnoty lze očekávat i lokálně v řadě dalších míst, především v místech 
křížení více zatížených komunikací. 

Hodnoty v rozmezí 20 – 30 µg.m-3 je možné očekávat podél všech kapacitních komunikací, a to jak  
v centru, tak na okrajích města. Nižší koncentrace je možné očekávat pouze na okrajích města mimo 
okolí zatížených komunikací a dalších zdrojů prašnosti. 

Porovnání základního řešení a variantního řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Při porovnání obou variant je patrné, že na většině území Prahy bude situace obou variant prakticky 
srovnatelná. Existuje pouze několik lokalit, kde se varianty od sebe výrazněji liší. 

Nejvýznamnější změna při porovnání obou variant v případě ročních koncentrací PM10 se projeví  
v oblasti Dubče, a to až o 4 µg.m-3. Ve variantním řešení je plánována obytná zástavba, u níž se 
očekává vyšší sekundární prašnost oproti sadům a zahradám, které jsou v daném místě uvažovány 
v základní variantě. 

Podobně, i když s poněkud menším rozdílem mezi variantami, je tomu i v oblastech východně od 
Uhříněvsi směrem na Křenice, v oblasti Horních Počernic a Prahy 4 – Kateřinek, kde je ve variantním 
řešení plánována výstavba obytných domů, zatímco v základní variantě jde ve všech případech  
o oblast nelesní zeleně a rekreace. Výstavba obytné zóny bude mít za následek i mírné zvýšení intenzit 
dopravy a tím i větší množství emisí PM10. 

V oblasti mezi Balabenkou a Jarovem je v obou variantách uvažováno odlišné vedení Městského 
okruhu, což se projevuje odlišnými hodnotami imisní zátěže PM10, přičemž nižší koncentrace byly 
vypočteny pro základní řešení.  

V oblasti Vršovic a Nuslí je ve variantním řešení plánováno odlišné funkční využití území při 
přestavbě nádraží Vršovice a nové komunikace s intenzitou dopravy okolo 10 000 vozidel za den.  

Obdobně je tomu i v oblasti mezi Radotínem a Zbraslaví, kde je ve variantním řešení plánováno 
odlišné funkční využití a nová komunikace s intenzitou okolo 8 000 vozidel za den. 

Z výsledků hodnocení imisní zátěže PM10 ve vztahu k zatížení území z hlediska imisních limitů v 
Praze je patrné, že imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 
pro základní řešení i variantní řešení (40 µg.m-3) je překročen v okolí silně dopravně zatížených 
komunikací, dále pak v centrální části města a v lokalitách se zvýšenou sekundární prašností. Celkem 
se jedná o 0,6 % plochy města. Při porovnání ploch zatížení v jednotlivých pásech v základním řešení 
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i variantním řešení není patrný významný rozdíl. Největší rozdíl je v pásmu do 20 µg.m-3, a to 0,5 % 
výměry města. 

Porovnání výhledové kvality ovzduší se současným stavem 

Na území hl. m. Prahy celkově převládá mírný pokles až stagnace imisních hodnot PM10. Výraznější 
zlepšování lze pozorovat v následujících oblastech: 

• podél komunikací, na nichž dojde k výraznému snížení intenzit těžkých nákladních automobilů 
po vybudování Pražského okruhu, který odvede podstatnou část tranzitní nákladní dopravy z 
prostoru města. Jedná se o komunikace, které tvoří v současnosti hlavní tranzitní tahy: ulice 
K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojku, Brněnskou ulici, Štěrboholskou spojku, 
Průmyslovou, Kbelskou a Cínoveckou ulici. Pokles počtu těžkých nákladních automobilů se 
projeví snížením úrovně sekundární prašnosti, která je do značné míry tvořena opři průjezdu 
vozidel s vysokou hmotností. Pokles IHr PM10 zde dosahuje 10 – 35 µg.m-3. 

• na okrajích města v oblastech stávajících zemědělských ploch, které jsou v územním plánu 
kategorizovány jako zeleň. V těchto oblastech dojde k snížení úrovně sekundární prašnosti, což se 
projeví poklesem IHr PM10 o 3 – 8 µg.m-3. 

• v několika lokalitách, kde se projevuje snížení počtu autobusů MHD (Smíchov, Dejvická a další) 
– cca o 5 µg.m-3 

• centrální části města podél části magistrály a nábřežních komunikací (o 3 – 5 µg.m-3) 

Naproti tomu v Praze vzniknou oblasti s novou imisní zátěží PM10, které se projevují zhoršením stavu ve 
srovnání se současností. Jedná o nové úseky Pražského okruhu, Městského okruhu a nových radiál: 

• nejvyšší nárůst byl vypočten na úrovni 10 – 25 µg.m-3. Nárůst přes 10 µg.m-3 byl vypočten podél 
Pražského okruhu v prostoru od křižovatky s přivaděčem Rybářka (u přemostění Vltavy) až po 
křížení s ul. Cínoveckou, u křižovatky Pražského okruhu se silnicí R7 a v jižní části města v 
oblasti Radotína a Lahovic 

• nárůst o 3 – 10 µg.m-3 byl vypočten podél dalších nových částí Pražského okruhu (zejména v jižní 
a severní část města), podél stávajícího úseku Pražského okruhu na západě Prahy (kde dojde po 
dostavbě Pražského okruhu k nárůstu intenzit), podél Městského okruhu od Balabenky po Jarov, 
u křižovatky s Černokosteleckou, u křižovatky Malovanka, lokálně u Radlické radiály a 
v několika dalších místech. 

NO2 

Oxid dusičitý vzniká v atmosféře zejména transformací z oxidu dusnatého (produkt spalování). Model 
ATEM, který byl použit pro výpočty, umožňuje provádět výpočty koncentrací oxidu dusičitého se 
zohledněním průběhu této přeměny se změnou vzdálenosti od zdroje emisí. Hlavní podíl na imisní 
zátěži NO2 má automobilová doprava, která je dominantním zdrojem oxidů dusíku na území Prahy. 

Výhledový stav 2020 

Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2, překračující imisní limit 40 µg.m-3, byly 
vypočteny v blízkém okolí radotínské cementárny, dále v centrální části města v okolí Resslovy, 
Ječné, Žitné a Wilsonovy, u křižovatky Malovanka a v prostoru Barrandovského mostu. 

Koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 byly vypočteny v širším okolí radotínské cemntárny, podél 
Jižní spojky od Barrandovského mostu po křížení s ulicí 5. května a ke křížení s ulicí Švehlova. Dále 
pak v centrální části města byly tyto hodnoty vypočteny zejména na území Nového Města  
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a v přilehlých částech Smíchova, Vinohrad, Karlína a Holešovic, v širším prostoru Vítězného náměstí 
(až po Malovanku na jedné straně a Letnou na straně druhé) a v místě křížení Silničního okruhu kolem 
Prahy se Strakonickou. 

Hodnoty překračující 20 µg.m-3 byly vypočteny v širokém okolí centrální části Prahy, podél Silničního 
okruhu Prahy a ve velké části západní části města. 

Porovnání základního řešení a variantního řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

V oblasti mezi Balabenkou a Jarovem je uvažováno variantní řešení Městského okruhu. Liší se 
umístění tunelů (a tedy i jejich portály a výdechy) a délka tunelového úseku. Ve variantním řešení jsou 
rovněž uvažovány vyšší intenzity dopravy. Ve výsledné imisní situaci byly v oblasti Balabenky 
vypočteny nižší hodnoty ve variantním řešení, zatímco oblast Jarova má nižší hodnoty v základním 
řešení; celkově jsou však nižší koncentrace ve variantním řešení. 

Odlišné vedení Městského okruhu je uvažováno rovněž v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. Ve 
variantním řešení je doprava vedena v trase současné ulice Povltavské, v základním řešení je po 
Povltavské veden pouze jeden směr Městského okruhu, zatímco druhý prochází tunelem pod 
Bulovkou a Bílou skálou. 

V oblasti Vršovic a Nuslí je ve variantním řešení plánována změna funkčního využití území při 
přestavbě nádraží Vršovice a nové komunikace s intenzitou dopravy okolo 10 tis. voz za den, což se 
projeví vyšší úrovní koncentrací NO2 v dané oblasti. 

Mírně vyšší koncentrace byly ve variantním řešení vypočteny v oblasti Čakovic a Letňan a v oblasti 
Horních Měcholup. Zde se projevuje vliv vyšších emisí z plošných zdrojů. 

Z výsledků hodnocení imisní zátěže NO2 ve vztahu k zatížení území z hlediska imisních limitů v Praze 
je patrné, že naprostá většina území (téměř 90 %) leží v pásmech imisní zátěže do 30 µg.m-3, v pásmu 
nad 40 µg.m-3 (tedy nad imisním limitem) se nachází pouze 1,2 % území. 

Porovnání výhledové kvality ovzduší se současným stavem 

V případě imisí NO2 je situace obdobná jako v případě suspendovaných částic PM10, ale rozdíly jsou 
ještě výraznější.  

Ke zlepšení situace dojde opět v místech současných tranzitních tahů, odkud bude odvedena nákladní 
doprava: Barrandovský most a ulice K Barrandovu, Jižní spojka, Štěrboholská spojka, Průmyslová, 
Kbelská, Cínovecká a Severojižní magistrála. Snížení imisní zátěže IHr NO2 zde dosahuje 10 – 25 
µg.m-3, u nejvíce zatížené části Jižní spojky a při ul. K Barrandovu jde o 25 – 40 µg.m-3. 

Vlivem obměny vozového parku dojde k snížení koncentrací NO2 i v oblasti centra, především 
v prostoru Dejvic, Bubenče, Holešovic, na nábřeží, v okolí magistrály, Wilsonově ulici, v prostoru 
Nového města v oblasti Ječné, Žitné, Karlova náměstí a v přilehlých oblastech Smíchova. Dále 
v oblasti podél Bělocerkevské a Bohdalecké ulice až po Chodovskou a Spořileckou. Pokles IHr NO2 
zde dosahuje 5 až 15 µg.m-3. 

Obdobně i největší nárůst koncentrací byl vypočten opět u SOKP, a to zejména v Suchdole při 
vyústění tunelu Rybářka, u přemostění Vltavy a v prostoru Draháně, na jihu pak při vyústění tunelů v 
Komořanech a v Radotíně. Nárůst IHr NO2 zde činí více než 10 µg.m-3, lokálně dosahuje až 25 µg.m-3. 
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Zvýšení koncentrací o 3 – 10 µg.m-3 se vyskytuje podél většiny nových úseků silničního okruhu v jeho 
jižní, jihovýchodní a severní části, u Městského okruhu pak při křižovatek Malovanka, Pelc Tyrolka  
a Balabenka.  

Benzen 

Obdobně jako u většiny polutantů je i prostorové rozložení imisních hodnot benzenu v Praze nejvíce 
ovlivněno automobilovou dopravou, v některých lokalitách také spalováním tuhých paliv v domácnostech.  

Vliv automobilové dopravy se však u benzenu projevuje poněkud odlišným způsobem než např. u 
oxidu dusičitého: charakteristický je nárůst koncentrací směrem do centra a nižší hodnoty podél 
kapacitních okružních silnic. To je způsobeno několika faktory. Emise benzenu jsou vyšší na úsecích s 
nízkou rychlostí a zhoršenou plynulostí dopravy, u organických látek mají také (v porovnání s NOx) 
mnohem větší vliv studené starty, které působí nejvíce v husté obytné zástavbě a nejméně na 
okružních silnicích. Na emisích benzenu se také dominantně podílejí osobní automobily, zatímco na 
kapacitních silnicích se projevuje větší podíl nákladních automobilů, které vedou k nárůstu imisní 
zátěže zejména u NO2 a PM10. 

Výhledový stav 2020 

Nejvyšší koncentrace (více než 1 µg.m-3) lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat v lokalitě 
Wilsonovy ulice, Legerovy, v prostoru mezi Karlovým náměstím, Jiráskovým mostem a v oblasti 
Smíchova v prostoru vyústění Strahovského tunelu, dále v oblasti Prašného mostu, Bubenské ulice  
a na křižovatkách Ruská × Bělocerkevská a Sokolovská × Čuprova. 

Hodnoty mezi 0,8 až 1 µg.m-3 je možné očekávat v okolí výše zmiňovaných míst a dále v oblasti 
Barrandovského mostu, křížení Jižní spojky s Vídeňskou ulicí, v prostoru Chlumecké ul. na Černém 
mostě a v okolí Palmovky (křižovatka Sokolovská a Zenklova). 

Pásmo hodnot v rozmezí 0,6 – 0,8 µg.m-3 pak bylo vypočteno v širším okolí centra města. Pásmo 
nejnižších hodnot – pod 0,4 µg.m-3 se nachází v okrajových částech města po celé jeho obvodové části. 

Z výsledků hodnocení imisní zátěže benzenu ve vztahu k zatížení území z hlediska imisních limitů v 
Praze je patrné, že více než 90 % území Prahy se nachází v pásmu imisní zátěže pod 0,6 µg.m-3,  
v pásmech s imisní zátěží nad 1 µg.m-3 se nachází jen 0,2 % území. 

Porovnání základního řešení a variantního řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Hodnoty imisních koncentrací jsou v základním i variantním řešení téměř shodné. Výraznější rozdíly 
se vyskytují v prostou variantního řešení Městského okruhu na Balabence (kde byly vypočteny nižší 
koncentrace v základním řešení), dále u vyústění některých tunelů, v místech odlišného vedení 
komunikací (zejména nová ulice U Vršovického nádraží) a u některých křižovatek. 

Porovnání výhledové kvality ovzduší se současným stavem 

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na celém území Prahy buď snížení imisní 
zátěže benzenu, nebo nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových kapacitních komunikací. Mírné zvýšení  
o 0,2 µg.m-3 se projevuje jen v několika lokalitách, konkrétně u vyústění tunelů Pražského okruhu v 
Komořanech, v Radotíně a v Suchdole.  

Největší snížení bude zaznamenáno v centru města, kde jsou v současné době koncentrace nejvyšší. Jak již 
bylo zmíněno výše, koncentrace benzenu jsou nejvyšší v místech se zhoršenou plynulostí dopravy, tj. 
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zejména v centru města. Zde dojde i k největšímu snížení imisních hodnot. V oblasti Wilsonovy ulice  
a v prostoru Nového města v oblasti Ječné, Žitné a Legerovy lze očekávat pokles koncentrací o více než  
1 µg.m-3. Zlepšení o více než 0,5 µg.m-3 lze pak očekávat v širším okolí centra, v prostoru Barrandovského 
mostu a Jižní spojky, Brněnské ulice, Rozvadovské spojky, v oblasti Vinohrad,  Žižkova, Vršovic, Michle, 
Krče a Dejvic a ulic Jugoslávských Partyzánů a Roztocká.  

Shrnutí 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že i v roce 2020 při řešení území dle územního plánu je 
nutno očekávat v části území překračování platných imisních limitů pro suspendované částice PM10  
a oxid dusičitý, v případě benzenu k překračování docházet nebude. Rozsah překročení je v obou 
variantách srovnatelný, jak ukazuje následující tabulka.  

Tabulka 9 Rozsah překročení imisních limitů v roce 2020  

Základní řešení Variantní řešení 
Imisní limit 

výměra (ha) % výměra (ha) % 

PM10 – průměrné roční koncentrace 330 0,6 333 0,7 

PM10 – 24-hodinové koncentrace 7 596 15,3 7 568 15,2 

NO2 – průměrné roční koncentrace 586 1,2 586 1,2 

NO2 – hodinové koncentrace 2 658 5,3 2 655 5,3 

Z tabulky je patrné, že překročení limitu je nutno očekávat především v případě 24-hodinových 
koncentrací částic PM10, a to na cca 15 % území města. U hodinových koncentrací NO2 jde cca o 5 % 
plochy města, v případě průměrných ročních hodnot pak 0,6–0,7 % (PM10), resp. 1,2 % (NO2) výměry 
města.  

K překročení imisních limitů dochází zejména v okolí nejvíce dopravně zatížených komunikací,  
v centrální části města, v místech vyústění tunelů městského a silničního okruhu, dále v případě NO2 
také v okolí radotínské cementárny a v případě PM10 u lokálně významných zdrojů prašnosti (lomy). 
Krátkodobé limity NO2 mohou být překračovány i u některých lokálně významných bodových zdrojů. 
K plošně nejširšímu překračování může docházet u 24-hodinových hodnot PM10, u nichž se oblasti 
překročení limitu dotýkají řady významných dopravních tahů. 

Z porovnání očekávané imisní zátěže se současným stavem vyplývá, že u všech znečišťujících látek 
dojde ke zlepšení stavu kvality ovzduší. Na tomto příznivém vývoji se bude podílet především 
pokračující obměna vozového parku, která se projeví snižováním měrných emisí automobilů.  
V případě tranzitních tahů je pokles koncentrací dále zvýrazněn díky odvedení těžké nákladní dopravy 
na silniční okruh. Naopak k nárůstu imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého 
dojde především podél nových kapacitních komunikací.  

 
Vlivy na fyzikální faktory životního prost ředí 

Akustická studie, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace VVURÚ, hodnotí očekávanou akustickou 
situaci na území hlavního města Prahy v roce 2020, a to jak pro variantu Základního řešení konceptu 
ÚP hl. m. Prahy, tak i pro Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy.  

Zároveň je provedeno porovnání výhledové akustické situace pro základní řešení se současným 
stavem.  
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Pozn.: Akustické posouzení má charakter strategického dokumentu, slouží tedy k primární identifikaci 
možných akustických rizik a problémů, a mělo by být jedním z podkladových dokumentů pro 
zpracování detailní akustické studie. Je nezbytné upozornit, že modelové výpočty vycházejí 
z poskytnutých dostupných datových podkladů o jednotlivých dopravních zdrojích hluku v době 
zpracování akustického posouzení. 

Vzhledem k celkovému vyhodnocení všech dopravních zdrojů hluku společně (silniční, železniční, 
letecká doprava atd.) byl při vyhodnocování změn celkové akustické situace v území použit deskriptor 
Ldn, který vyjadřuje akustickou situaci všech dopravních zdrojů hluku v území pro celou 24 hodinovou 
denní dobu. 

V příloze č. 4 dokumentace VVURÚ bylo provedeno vyhodnocení procentního určení podílu ploch na 
území hl. města Prahy a v jednotlivých katastrálních územích ovlivněných v pětidecibelových 
pásmech pro současný stav (charakterizován rokem 2007) a pro výhledovou akustickou situace v roce 
2020 (základní a variantní řešení). Na základě znalosti počtu obyvatel v jednotlivých oblastech byl pak 
následně prostřednictvím databáze GIS stanoven i procentní podíl ekvivalentních obyvatel v oblasti 
v jednotlivých pětidecibelových pásmech pro hodnocené deskriptory.  

V následujícím textu jsou uvedeny pouze obecné závěry akustické studie.  

Na základě vyhodnocení stávajícího a výhledového stavu lze konstatovat následující: 

• Od pásma 55-60 dB dochází ve výhledových stavech oproti stavu současnému k mírnému 
navyšování podílu ploch ovlivněných akustickými emisemi. 

• Nárůst akustických emisí ve výhledovém stavu je především způsoben: 

1. Vznikem nových dopravních tras. V uvedeném případě je nutné zdůraznit, že  
u nových dopravních tras nebyla zohledněna protihluková opatření, čímž generované 
výsledky jsou na straně bezpečnosti výpočtu. 

2. Změnou zatížení dopravní sítě. 

• Při porovnání výhledových variant „Základní řešení“ a „Variantní řešení“ lze konstatovat, že 
„Základní řešení“ je z akustického hlediska příznivější než řešení „Variantní“.  
Od pásma 55-60 dB je rozsah zasažených ploch u Variantního řešení vždy vyšší, než  
u Základního řešení. 

Přetrvávající akustická zátěž je způsobena především koncentrací velkého počtu obyvatel na relativně 
malém území a hustotou dopravní sítě. Počet automobilů na komunikační sítí i dopravní výkony se 
neustále zvyšují. Uvedenou situaci se výhledový koncept dopravy snaží do jisté míry optimalizovat, ať 
již dostavbou nadřazené komunikační sítě a systémem komunikací nižšího dopravního významu. 

Ve výhledové akustické situaci v porovnání se stávajícím akustickým stavem dochází na řadě území 
k poklesu, nárůstu popř. ke stagnaci akustického zatížení. K nárůstu akustických emisí dochází 
především v místech vybudování nových, nadřazených komunikačních sítí jako je např. výstavba 
okruhů (Silniční okruh kolem Prahy – Pražský okruh, Městský okruh); radiál (Radlická radiála, 
Břevnovská radiála). Na základě výše dobudované sítě však dochází k přerozdělení a poklesu 
dopravního zatížení ostatní navazující komunikační sítě, proto je právě stavba obou uvedených okruhů 
prioritou dostavby komunikačního systému hl. města Prahy. Uvedený nárůst akustických emisí se týká 
převážně okrajových částí Prahy v trase zmíněných okruhů, popř. radiál. Z hlediska porovnání vůči 
platným hygienickým limitům lze předpokládat, že u zmíněných nově realizovaných staveb budou 
hygienické limity splněny v převážné části zasažených území po realizaci patřičných protihlukových 
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opatření. Předpokládaný nárůst akustických emisí lze očekávat i v místech nových letových koridorů, 
železničních a tramvajových tratí. Avšak všechny tyto stavby mohou být uvedeny do trvalého provozu 
až na základě splnění hygienických limitů. 

Akustické zlepšení ve výhledové situaci lze očekávat na základě dobudování nadřazené komunikační 
sítě na stávajícím systému, ze kterého bude svedena doprava na nadřazený komunikační systém. 
Významnější zlepšení akustické situace jsou předpokládána např. podél komunikací, na nichž dojde k 
výraznému snížení intenzit těžkých nákladních automobilů po vybudování Silničního okruhu kolem 
Prahy (např. ulice K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Brněnská, Průmyslová, Kbelská, 
Cínovecká, Evropská). Zlepšení, popř. stagnace akustické situace se předpokládá i v centrální části 
města podél komunikací v okolí nábřeží a magistrály. 
 
Vlivy na kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy 

Konceptem ÚP hl. m. Prahy navržený systém odkanalizování založený převážně na jednotné stokové 
síti, která odvede společně splaškové a dešťové odpadní vody, zůstane stejný jako ve stávajícím stavu. 

Páteří kanalizačního systému hlavního města zůstane sedm kmenových stok, které přivedou odpadní 
vody na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje rozšíření stávající plochy ÚČOV, která není schopna při 
dvoustupňovém mechanicko-biologickém způsobu čištění dosáhnout takové kvality, vypouštěné vody 
do Vltavy, aby splnila přísní parametry stanovené Evropskou unií. Po dokončení intenzifikace bude 
tato čistírna schopna vyčistit veškerou přiváděnou odpadní vodu v dostatečné kvalitě a s určitou 
rezervou v kvantitě.  

Díky rekonstrukci ÚČOV je rovněž navrženo prodloužení některých páteřních kanalizačních sběračů 
až na okraj Prahy, což umožní připojit na kanalizaci další urbanizovaná území hlavního města. 

Některé lokální čistírny odpadních vod zůstanou i nadále v provozu, ale s ohledem na rozrůstající se 
zástavbu v jejich spádovém území budou muset být modernizovány a jejich kapacita posílena.  

Na území hl. m. Prahy je dále navrženo 22 podzemních záchytných nádrží, jejichž účelem je 
zachycovat zředěné odpadní vody v období intenzivních dešťů. Po skončení dešťových srážek budou 
tyto odpadní vody přečerpány nebo gravitačně odvedeny na ÚČOV. Uvedeným opatřením nebudou 
drobné vodní toky na území hl. m. Prahy zatěžovány organickými nečistotami. 

Pro zlepšení kvality drobných vodních toků je navržena celá řada nových dešťových usazovacích 
nádrží z důvodu nezbytného zachycení přívalových srážek ze zpevněných ploch v souvislosti 
s výstavbou Silničního okruhu kolem Prahy a také pro udržení požadované kvality vody 
v recipientech. 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy je možné očekávat navýšení množství odváděných odpadních 
vod na ÚČOV. Ta by však díky její rekonstrukci měla dané množství pojmout a zároveň přečistit tak, 
že kvalita vypouštěných přečištěných vod bude lepší než je vypouštěná ve stávajícím stavu. Ve 
výhledovém stavu je tedy možné očekávat zlepšení kvality vody v tocích na území hl. m. Prahy. 

Díky nově navrženým rozvojovým a přestavbovým územím dojde k významnému nárůstu zpevněných 
ploch, což povede ke snížení přirozeného zasakování dešťových vod v území a k navýšení odtoku vod 
při přívalových srážkách. Systém 22 podzemních záchytných nádrží by však měl být pro pokrytí 
přívalových dešťů dostatečný. 
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Vyhodnocení vlivů na kvalitu vody v tocích bude pro konkrétní stavby a činnosti vymezené regulativy 
ploch s rozdílným způsobem využití předmětem podrobnějších dokumentací. 

Zpracovatel VVURÚ doporučuje důsledně prověřovat dostatečnou volnou kapacitu ÚČOV s ohledem 
na schvalování nových záměrů na území hl. m. Prahy. 

 
Vlivy na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

Odpadové hospodářství 

Řešení odpadového hospodářství v konceptu ÚP hl. m. Prahy vychází ze základních koncepčních 
materiálů – Plánu odpadového hospodářství ČR, Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (kraje)  
a Plánu odpadového hospodářství původce odpadů hl. m. Praha. 

V koncepčních zásadách je kladen velký důraz na separaci odpadů a přednostní materiálové  
a energetické využívání odpadů před vlastním skládkováním. 

V případě skládkování odpadů je jedinou funkční skládkou komunálních odpadů na území hl. m. 
Prahy S-OO Ďáblice, jejíž kapacita bude naplněna cca do roku 2011. Ve variantním návrhu je 
navrženo její rozšíření. Vyhodnocení je podrobně provedeno v Příloze č. 2 Vyhodnocení dílčích 
variant územního plánu (VU/6 Skládka Ďáblice). 

V oblasti energetického využívání odpadů je v provozu Zařízení na energetické využívání odpadů 
(ZEVO) Malešice, jehož kapacita s dostatečnou rezervou stačí pokrýt potřeby hl. m. Prahy. 
S výstavbou obdobného zařízení se neuvažuje. 

V souvislosti se separací a využíváním komunálních odpadů jsou v územním plánu v souladu s POH, 
vymezeny plochy pro „multifunkční recyklační centra“ v oblasti Západního Města a v kontaktu se 
ZEVO Malešice.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje vybudovat zařízení sběru a separace odpadů na více plochách 
s rozdílným způsobem využití, aby bylo možné pružně posilovat jejich stávající síť.  

V případě kompostáren, resp. zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného dopadu je v prostoru 
ZEVO Malešice připravován projekt „Bioreaktor“ a s obdobným zařízením se počítá v rámci 
„Multifunk čního dotřiďovacího centra“ na Západním Městě. Koncept ÚP hl. m. Prahy dále vymezuje 
kompostárnu Slivenec a kompostárnu Zbraslav. 

Spalování odpadu a nakládání s nebezpečným odpadem bude obdobné jako ve stávajícím stavu. 

Lze konstatovat, že navrženým systémem odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy, doplněným 
oproti stávajícímu stavu zejména o recyklační a sběrné dvory a rovněž i zařízení pro zpracování 
biologicky rozložitelného dopadu, lze očekávat zlepšení oproti stávajícímu stavu. Zpracovatel 
VVURÚ doporučuje podniknout kroky k  realizaci navrhovaných zařízení, zejména kompostáren, 
sběrných a recyklačních dvorů, v co nejbližším časovém horizontu a v souladu s platnou legislativou. 

Systém nakládání a odstraňování odpadů jednotlivých staveb a činností vymezených regulativy ploch 
s rozdílným způsobem využití je nutné prověřit v rámci podrobnějších dokumentací. 
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Staré zátěže území a kontaminované plochy 

V současné době (ÚAP, 2008) je na území Prahy evidováno 1019 skládek a starých zátěží  
o celkové ploše 995 ha. Jde pouze o skládky větší než 50 m2, drobné černé skládky jsou průběžně 
odstraňovány, avšak další opět vznikají.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy nevymezuje žádné asanační území nadmístního významu, pro které by bylo 
možné práva k pozemkům odejmout nebo omezit. 

Přesto je ve výhledovém stavu možné očekávat částečné zlepšení stávající situace. Především v rámci 
rozvojových a přestavbových ploch navržených konceptem ÚP hl. m. Prahy dojde k sanaci starých 
ekologických zátěží, která bude předcházet samotné výstavbě či jiným činnostem daných regulativy 
ploch s rozdílným způsobem využití.  

Mezi oblasti hl. m. Prahy, kde lze očekávat sanaci stávající kontaminace území patří např. železniční 
nádraží – Masarykovo, Bubny, Žižkov, Smíchov; bývalé průmyslové a výrobní areály Letňany – Avia, 
Vysočany, Nusle – sladovna, Braník – pivovar, Modřany – Nestlé, Modřany – cukrovar, Malešicko-
Hostivařská oblast a další. 

Problematika sanací starých ekologických zátěží významných rozvojových a přestavbových území je 
podrobněji popsána v Příloze č. 1 (Komplexní vyhodnocení environmentálního, sociálního  
a hospodářského pilíře významných rozvojových a přestavbových území  a území řešených v etapě). 
 

Vlivy na zdraví obyvatel  

K hlavním faktorům, které jsou významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří hluk a znečištění 
ovzduší.  

Výchozími podklady pro posouzení vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na zdraví obyvatel jsou odborné 
studie zpracované v rámci VVURÚ (Příloha č. 4 - Akustická studie, Příloha č. 5 - Rozptylová studie). 
 
Hluk 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organismu, které vedou ke zhoršení funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitými zjednodušeními rozdělit na 
účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu. 

Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na 
nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických 
reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově 
motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch 
emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět 
ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování 
řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé 
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biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka. 

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řeči a 
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy 
se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot 
hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu 
hluku na komunikaci řeči, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v noční době. 

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z 
prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním 
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část 
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je 
tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách akustického 
tlaku nižších. 

Tabulka 10 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku – den  

 LAeq  dB 

Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

Sluchové postižení        

Zhoršené osvojení řeči u dětí        

Kardiovaskulární účinky        

Zhoršená komunikace řečí        

Pocit obtěžování hlukem        

Mírné obtěžování        

Tabulka 11 Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - noc 

  LAeq  dB 

Nepříznivý účinek 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 

Zhoršená nálada a výkonnost        

Vnímaná horší kvalita spánku         

Zvýšené užívání sedativ        

Pocit obtěžování hlukem        

 

V následující tabulce jsou uvedeny procentní podíly ovlivněných ploch hlukem v jednotlivých 
pětidecibelových pásmech na základě deskriptoru Ldn (dB) pro celé hodnocené území hl. města Prahy. 
Grafické výstupy hlukových pásem pro ukazatel Ldn a podíly jednotlivých 5dB pásem na ploše k. ú. hl. 
města jsou součástí přílohy č. 4 dokumentace VVURÚ. 

Tabulka 12 Procentní podíl ploch k. ú. Ovlivněných hlukem – deskriptor Ldn (dB) 

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

Běchovice 2007 - stávající 0,1 8,3 23,4 30,1 20,4 11,0 3,7 3,1 

 2020 - základní 0,1 0,9 32,2 31,7 18,7 8,9 4,6 2,9 
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Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

 2020 - variantní 0,1 0,8 29,4 34,2 19,1 8,9 4,6 2,9 

Benice 2007 - stávající 54,2 27,0 13,6 3,6 1,4 0,2 0,0 0,0 

 2020 - základní 44,4 33,1 14,9 5,1 2,1 0,4 0,0 0,0 

 2020 - variantní 37,6 35,3 17,2 5,9 3,0 0,8 0,1 0,0 

Bohnice 2007 - stávající 13,8 41,4 23,1 12,9 6,2 2,0 0,5 0,0 

 2020 - základní 0,3 16,4 26,7 26,7 18,7 7,1 2,6 1,6 

 2020 - variantní 0,3 16,2 24,8 27,7 19,2 7,4 2,8 1,6 

Braník 2007 - stávající 1,0 7,0 19,2 24,0 24,6 12,2 6,4 5,5 

 2020 - základní 2,7 12,7 17,5 23,6 22,2 10,3 6,3 4,5 

 2020 - variantní 1,8 11,0 17,9 24,4 22,4 10,9 7,0 4,6 

Břevnov 2007 - stávající 7,2 23,0 26,5 18,8 11,8 6,6 4,3 1,7 

 2020 - základní 8,2 25,1 23,7 15,3 12,5 9,1 4,6 1,5 

 2020 - variantní 7,6 24,3 24,0 15,6 12,6 9,5 4,8 1,6 

Březiněves 2007 - stávající 1,9 37,6 32,9 16,5 5,8 2,7 1,4 1,2 

 2020 - základní 0,0 0,0 8,1 55,3 23,8 7,9 2,7 2,2 

 2020 - variantní 0,0 0,0 7,9 55,1 24,0 7,9 2,8 2,2 

Bubeneč 2007 - stávající 1,4 5,5 19,5 36,8 20,4 8,7 4,4 3,2 

 2020 - základní 2,5 10,0 29,3 32,4 13,2 6,3 4,4 1,8 

 2020 - variantní 2,3 9,0 29,6 32,5 13,4 6,7 4,8 1,8 

Čakovice 2007 - stávající 2,8 19,1 38,1 20,0 10,2 6,0 3,2 0,7 

 2020 - základní 0,3 12,4 37,8 26,4 11,9 7,0 3,2 0,9 

 2020 - variantní 0,3 11,1 37,1 27,3 12,1 7,6 3,6 0,8 

Černý Most 2007 - stávající 2,6 8,7 28,3 22,9 19,7 12,4 4,1 1,4 

 2020 - základní 3,8 13,9 31,3 15,9 17,6 13,2 3,8 0,6 

 2020 - variantní 3,6 12,4 30,6 15,8 17,8 13,8 5,5 0,7 

Čimice 2007 - stávající 21,5 60,7 9,1 3,9 2,7 1,7 0,4 0,0 

 2020 - základní 0,1 4,8 28,0 22,0 22,8 12,8 5,8 3,6 

 2020 - variantní 0,1 4,8 28,0 22,0 22,8 12,9 5,9 3,6 

Ďáblice 2007 - stávající 2,4 25,4 26,6 19,8 13,9 6,9 2,9 2,3 

 2020 - základní 0,3 16,6 19,0 25,6 19,2 10,5 4,8 4,0 

 2020 - variantní 0,2 16,1 18,7 26,0 19,4 10,7 4,9 4,0 

Dejvice 2007 - stávající 25,1 25,3 19,2 11,3 8,1 5,6 3,6 1,9 

 2020 - základní 18,2 32,2 22,3 10,8 7,3 5,1 2,9 1,1 

 2020 - variantní 14,9 32,2 23,9 11,1 7,9 5,6 3,3 1,2 

2007 - stávající 0,6 58,0 28,6 5,9 3,5 2,3 1,1 0,0 

2020 - základní 0,3 2,7 30,1 36,2 19,8 7,3 2,4 1,2 

Dolní 

Chabry 

2020 - variantní 0,3 2,6 29,5 36,2 20,2 7,6 2,5 1,2 

2007 - stávající 0,9 17,1 40,3 25,6 8,4 3,8 2,5 1,4 

2020 - základní 1,0 7,2 35,8 33,0 11,8 6,5 3,6 1,0 

Dolní 

Měcholupy 

2020 - variantní 1,0 5,6 30,6 37,7 13,1 7,2 3,8 1,2 

2007 - stávající 0,0 0,4 25,9 35,9 20,4 9,2 4,3 4,0 Dolní 

Počernice 2020 - základní 0,0 0,6 26,9 35,9 19,5 9,3 4,2 3,6 
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Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

2020 - variantní 0,0 0,6 25,2 35,5 20,5 10,2 4,4 3,6 

Dubeč 2007 - stávající 23,2 29,8 25,5 11,1 6,9 2,5 0,5 0,5 

 2020 - základní 0,8 24,7 25,9 23,4 15,3 5,8 2,2 1,8 

 2020 - variantní 0,6 22,3 24,9 23,6 17,9 6,5 2,3 1,8 

Háje 2007 - stávající 17,4 33,2 18,2 12,9 9,1 5,8 3,2 0,2 

 2020 - základní 15,7 33,3 18,5 13,3 9,6 6,0 3,0 0,5 

Háje 2020 - variantní 12,6 32,6 19,8 13,6 10,4 6,7 3,8 0,6 

2007 - stávající 77,4 13,1 5,0 2,7 1,3 0,5 0,0 0,0 

2020 - základní 14,7 16,7 24,9 23,1 11,0 5,4 2,2 2,0 

Hájek u 

Uhříněvsi 

2020 - variantní 14,2 16,7 23,9 23,7 11,6 5,6 2,3 2,0 

Hloubětín 2007 - stávající 0,0 0,9 16,4 27,6 25,2 14,1 9,0 6,8 

 2020 - základní 0,1 2,4 10,6 35,0 25,0 13,6 8,0 5,2 

 2020 - variantní 0,1 2,0 9,8 35,4 25,1 13,8 8,5 5,4 

Hlubočepy 2007 - stávající 0,2 12,1 23,0 25,1 17,1 11,9 5,3 5,2 

 2020 - základní 5,4 20,0 27,4 17,0 11,8 10,5 4,8 3,1 

 2020 - variantní 4,1 19,1 27,8 17,8 12,0 10,9 5,2 3,1 

Hodkovičky 2007 - stávající 0,0 3,4 35,9 19,0 25,7 9,3 4,6 2,1 

 2020 - základní 0,6 21,2 23,6 21,2 20,1 8,0 4,3 1,0 

 2020 - variantní 0,4 17,8 22,1 23,2 21,2 8,8 5,3 1,3 

Holešovice 2007 - stávající 8,1 5,8 13,5 21,2 22,4 13,4 10,3 5,3 

 2020 - základní 9,1 5,5 13,3 24,5 20,0 14,0 10,6 3,0 

 2020 - variantní 8,7 5,8 12,4 24,9 20,2 14,0 10,7 3,4 

Holyně 2007 - stávající 0,6 24,1 46,0 19,8 5,4 2,9 0,6 0,6 

 2020 - základní 4,0 41,7 31,6 13,5 5,0 2,8 0,7 0,7 

 2020 - variantní 3,1 40,7 32,8 13,9 5,1 2,9 0,8 0,7 

2007 - stávající 9,0 20,5 26,1 24,0 11,2 5,8 3,0 0,5 

2020 - základní 8,7 20,5 23,7 24,2 12,0 6,6 3,7 0,4 

Horní 

Měcholupy 

2020 - variantní 6,2 19,3 25,0 25,1 12,5 7,3 4,3 0,4 

2007 - stávající 0,5 11,0 29,1 28,1 16,6 7,6 3,8 3,2 

2020 - základní 0,5 13,9 21,5 28,0 18,5 9,8 4,5 3,2 

Horní 

Počernice 

2020 - variantní 0,5 13,7 21,2 28,3 18,5 9,9 4,6 3,2 

Hostavice 2007 - stávající 0,0 0,2 42,3 25,0 16,2 10,6 3,4 2,3 

 2020 - základní 0,0 17,9 36,9 18,4 16,1 6,6 2,8 1,5 

 2020 - variantní 0,0 16,1 38,0 17,5 16,4 7,3 3,2 1,5 

Hostivař 2007 - stávající 8,9 18,2 20,3 23,8 15,0 7,5 3,9 2,3 

 2020 - základní 7,5 22,2 19,0 23,2 13,7 8,0 4,6 1,9 

 2020 - variantní 5,9 19,9 19,8 23,6 14,6 8,7 5,2 2,2 

Hradčany 2007 - stávající 6,9 21,8 15,3 20,4 15,8 11,3 6,3 2,4 

 2020 - základní 9,0 22,5 17,1 19,7 14,8 9,8 5,7 1,4 

 2020 - variantní 8,6 22,4 16,3 20,0 15,3 10,0 5,9 1,4 

Hrdlořezy 2007 - stávající 0,0 0,1 16,6 47,5 22,4 8,1 3,4 1,8 

 2020 - základní 0,0 0,4 28,5 46,1 13,0 6,3 3,9 1,9 
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Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

 2020 - variantní 0,0 0,3 25,5 48,1 13,2 6,7 4,0 2,3 

Chodov 2007 - stávající 3,3 12,4 22,8 23,9 16,5 10,3 6,6 4,2 

 2020 - základní 4,2 14,7 23,1 23,1 15,5 10,2 5,8 3,5 

 2020 - variantní 3,2 13,1 23,4 23,1 16,4 11,1 6,2 3,6 

Cholupice 2007 - stávající 76,8 15,7 3,8 2,0 1,4 0,3 0,0 0,0 

 2020 - základní 12,0 26,1 21,6 19,1 11,5 5,7 2,1 1,8 

 2020 - variantní 11,8 26,1 21,6 19,1 11,6 5,8 2,2 1,8 

Jinonice 2007 - stávající 2,3 13,3 46,9 26,0 6,0 3,5 1,6 0,3 

 2020 - základní 7,1 28,3 27,6 19,8 9,4 4,9 2,0 0,9 

 2020 - variantní 6,9 26,5 28,5 20,0 9,7 5,3 2,1 0,9 

Josefov 2007 - stávající 17,5 9,7 11,8 19,6 15,8 17,3 5,0 3,1 

 2020 - základní 19,0 11,6 14,7 19,0 13,9 17,7 4,1 0,0 

 2020 - variantní 17,1 9,1 14,2 19,2 11,8 21,6 7,1 0,0 

Kamýk 2007 - stávající 0,0 42,7 32,4 10,8 6,7 4,4 2,9 0,0 

 2020 - základní 13,9 44,9 18,1 9,6 6,6 4,4 2,4 0,1 

 2020 - variantní 12,8 45,3 18,5 9,8 6,6 4,4 2,4 0,1 

Karlín 2007 - stávající 3,7 5,8 20,5 34,7 16,4 10,1 6,0 2,8 

 2020 - základní 4,0 5,4 17,3 30,9 19,4 14,1 6,3 2,7 

 2020 - variantní 3,5 5,2 15,6 29,5 19,7 16,1 7,7 2,7 

Kbely 2007 - stávající 0,2 7,2 34,9 26,7 15,0 9,1 4,8 2,1 

 2020 - základní 0,1 7,9 35,3 28,5 15,8 8,2 3,1 1,0 

 2020 - variantní 0,1 5,6 35,2 30,0 16,2 8,3 3,5 1,1 

Klánovice 2007 - stávající 7,6 31,0 28,0 17,0 9,4 4,4 1,2 1,4 

 2020 - základní 22,3 39,0 19,4 10,3 5,0 2,3 1,0 0,8 

 2020 - variantní 22,3 38,9 19,4 10,3 5,0 2,3 1,0 0,8 

Kobylisy 2007 - stávající 16,7 32,6 21,3 11,0 7,0 5,7 5,1 0,6 

 2020 - základní 13,4 33,4 23,2 11,4 7,2 5,8 4,2 1,4 

 2020 - variantní 12,3 33,6 23,8 11,6 7,2 5,8 4,2 1,5 

Koloděje 2007 - stávající 39,1 38,9 12,0 4,8 3,3 1,8 0,1 0,0 

 2020 - základní 8,0 37,1 24,7 16,8 7,8 3,5 1,3 0,8 

 2020 - variantní 7,5 37,0 24,9 17,1 7,8 3,4 1,4 0,8 

Kolovraty 2007 - stávající 26,5 22,4 20,5 17,1 7,3 3,5 1,8 0,9 

 2020 - základní 0,1 13,4 26,1 27,2 18,3 8,3 3,9 2,7 

 2020 - variantní 0,0 12,3 26,6 27,3 18,7 8,4 3,9 2,7 

Komořany 2007 - stávající 15,0 21,3 19,3 16,5 17,5 5,5 3,1 1,7 

 2020 - základní 1,9 19,3 17,2 21,6 21,2 9,4 5,6 3,8 

 2020 - variantní 1,9 19,4 17,0 21,6 21,4 9,3 5,6 3,8 

Košíře 2007 - stávající 1,6 11,3 41,1 22,7 10,7 7,3 3,9 1,4 

 2020 - základní 2,6 17,6 39,3 19,2 9,8 7,0 3,6 0,9 

 2020 - variantní 2,0 13,7 40,1 21,0 9,9 7,6 4,7 1,0 

Královice 2007 - stávající 87,3 6,9 2,7 1,8 1,1 0,1 0,0 0,0 

 2020 - základní 36,9 26,2 15,2 12,7 6,2 1,7 0,5 0,6 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  104/262   

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

 2020 - variantní 36,3 24,8 16,2 13,2 6,5 1,9 0,5 0,6 

Krč 2007 - stávající 2,3 12,6 15,3 22,8 19,9 14,0 8,1 5,0 

 2020 - základní 6,3 11,7 17,4 22,9 18,8 12,8 6,5 3,7 

 2020 - variantní 5,2 11,6 16,4 23,7 18,9 13,3 7,0 3,8 

Křeslice 2007 - stávající 42,2 43,9 9,1 2,6 1,7 0,5 0,0 0,0 

 2020 - základní 20,7 53,6 17,6 3,9 2,4 1,5 0,2 0,0 

 2020 - variantní 21,0 53,5 17,6 3,9 2,4 1,4 0,2 0,0 

Kunratice 2007 - stávající 6,8 41,9 32,4 10,0 4,4 2,8 1,4 0,2 

 2020 - základní 14,5 39,6 25,7 10,5 5,0 3,2 1,4 0,1 

 2020 - variantní 11,0 41,1 27,0 10,8 5,1 3,3 1,5 0,1 

Kyje 2007 - stávající 0,8 0,8 17,7 36,3 21,5 12,3 6,0 4,7 

 2020 - základní 0,9 3,7 21,2 33,2 21,4 10,7 5,7 3,2 

 2020 - variantní 0,8 3,3 19,9 33,3 22,2 11,0 6,2 3,2 

Lahovice 2007 - stávající 0,0 0,0 21,6 47,4 19,5 5,6 2,8 3,0 

 2020 - základní 0,0 0,0 0,8 47,6 28,9 11,8 5,8 5,0 

 2020 - variantní 0,0 0,0 0,6 48,1 28,8 11,7 5,9 4,9 

Letňany 2007 - stávající 4,1 9,9 34,4 23,9 16,8 6,9 3,1 1,0 

 2020 - základní 2,2 7,4 26,7 30,1 20,8 8,6 3,4 0,8 

 2020 - variantní 2,1 5,9 25,6 31,5 21,3 8,8 4,0 0,8 

Lhotka 2007 - stávající 0,4 14,3 40,4 19,9 10,5 8,0 5,1 1,4 

 2020 - základní 2,0 35,8 23,6 16,1 10,3 8,1 3,6 0,5 

 2020 - variantní 1,7 31,9 25,1 17,2 10,8 8,5 4,3 0,5 

Libeň 2007 - stávající 0,6 4,6 22,8 31,9 16,6 11,6 7,6 4,2 

 2020 - základní 0,8 2,9 13,6 29,7 22,5 13,7 9,2 7,5 

 2020 - variantní 0,8 2,5 11,6 29,6 23,8 13,9 10,0 7,7 

Liboc 2007 - stávající 13,5 25,5 33,3 11,3 8,1 4,3 2,5 1,4 

Liboc 2020 - základní 5,8 29,2 35,4 12,3 7,3 5,3 3,3 1,4 

 2020 - variantní 5,7 28,3 36,2 12,4 7,3 5,3 3,4 1,5 

Libuš 2007 - stávající 0,7 45,0 30,9 10,7 5,0 4,0 3,0 0,7 

 2020 - základní 10,8 44,3 22,6 9,3 5,3 4,6 2,8 0,2 

 2020 - variantní 10,1 44,5 23,0 9,4 5,4 4,6 2,8 0,2 

Lipany 2007 - stávající 84,1 7,7 4,7 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

 2020 - základní 25,1 36,1 33,3 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 

 2020 - variantní 21,2 29,1 41,0 6,2 2,4 0,1 0,0 0,0 

Lipence 2007 - stávající 56,3 28,0 10,1 3,2 1,6 0,7 0,1 0,0 

 2020 - základní 48,4 22,1 17,4 6,5 3,6 1,6 0,4 0,0 

 2020 - variantní 45,7 23,3 17,9 6,9 3,9 2,0 0,4 0,0 

Lochkov 2007 - stávající 40,8 25,6 14,5 9,1 4,8 3,1 1,5 0,6 

 2020 - základní 1,6 18,3 29,6 17,9 14,8 10,0 4,2 3,6 

 2020 - variantní 1,2 17,1 30,5 18,0 15,0 10,3 4,3 3,7 

Lysolaje 2007 - stávající 49,2 31,4 12,9 3,5 1,9 1,1 0,0 0,0 

 2020 - základní 0,2 18,8 35,1 21,0 23,0 1,7 0,2 0,0 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  105/262   

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

 2020 - variantní 0,2 18,7 35,2 21,1 23,0 1,7 0,1 0,0 

2007 - stávající 0,0 2,4 26,1 12,1 25,9 17,9 7,3 8,3 

2020 - základní 1,4 22,0 15,5 10,5 23,7 14,3 7,1 5,4 

Malá 

Chuchle 

2020 - variantní 1,2 21,7 15,8 10,6 23,8 14,3 7,1 5,4 

2007 - stávající 19,8 32,3 22,5 8,6 5,5 4,6 4,5 2,4 

2020 - základní 24,8 37,0 15,7 7,1 5,1 5,2 4,2 0,8 

Malá Strana 

2020 - variantní 24,1 37,6 15,4 7,0 5,0 5,6 4,4 0,8 

Malešice 2007 - stávající 0,1 5,9 15,7 28,4 24,4 15,2 6,8 3,4 

 2020 - základní 1,4 6,5 14,4 32,9 22,7 13,2 6,2 2,5 

 2020 - variantní 1,4 6,8 12,4 33,5 23,4 13,4 6,4 2,6 

Michle 2007 - stávající 2,5 5,2 18,2 29,2 20,4 11,7 7,9 5,0 

 2020 - základní 3,2 9,0 19,6 25,7 19,6 12,1 7,2 3,5 

 2020 - variantní 3,1 8,7 19,6 26,0 19,8 12,2 7,3 3,5 

Miškovice 2007 - stávající 59,2 24,4 9,1 3,8 2,3 1,1 0,1 0,0 

 2020 - základní 0,1 32,1 39,7 14,7 7,3 3,8 1,2 1,2 

 2020 - variantní 0,0 32,1 39,7 14,8 7,3 3,7 1,2 1,2 

Modřany 2007 - stávající 12,4 32,3 19,0 12,7 12,9 6,4 3,3 0,9 

 2020 - základní 19,8 23,6 19,9 15,0 11,2 6,3 3,7 0,5 

 2020 - variantní 19,1 22,3 20,3 15,3 11,4 6,7 4,1 0,6 

Motol 2007 - stávající 0,3 3,6 21,9 48,1 14,3 6,5 3,5 1,9 

 2020 - základní 0,5 4,2 35,1 30,5 14,6 8,5 4,7 1,9 

 2020 - variantní 0,5 3,0 34,2 31,2 15,1 9,1 5,0 2,0 

Nebušice 2007 - stávající 42,5 29,6 15,9 6,9 2,8 1,9 0,3 0,0 

 2020 - základní 0,0 10,8 30,9 22,0 18,3 16,3 1,6 0,1 

 2020 - variantní 0,0 10,8 31,0 22,0 18,2 16,3 1,5 0,1 

2007 - stávající 53,6 22,0 13,2 6,9 2,7 1,0 0,4 0,1 

2020 - základní 23,4 27,6 21,7 15,5 6,6 3,1 1,4 0,8 

Nedvězí u 

Říčan 

2020 - variantní 22,7 27,6 21,8 15,9 6,7 3,1 1,5 0,8 

Nové Město 2007 - stávající 12,0 17,1 14,2 11,2 14,0 12,9 11,0 7,6 

 2020 - základní 14,0 19,0 13,5 10,1 12,9 12,6 11,4 6,7 

 2020 - variantní 13,2 19,0 13,5 10,0 12,4 13,4 11,8 6,7 

Nusle 2007 - stávající 3,0 11,6 26,0 18,2 14,2 12,9 9,2 5,0 

 2020 - základní 5,6 16,2 24,7 16,1 13,0 12,4 9,0 2,9 

 2020 - variantní 4,6 14,3 24,4 16,9 13,5 13,1 10,1 3,0 

Petrovice 2007 - stávající 10,9 24,4 26,2 20,1 9,7 5,7 2,7 0,3 

 2020 - základní 7,6 22,7 26,8 21,8 11,0 6,4 3,1 0,6 

Petrovice 2020 - variantní 4,8 21,7 27,6 22,5 11,5 7,8 3,4 0,7 

Písnice 2007 - stávající 23,6 48,6 16,2 5,5 3,0 2,0 1,1 0,1 

 2020 - základní 8,7 38,4 28,6 13,0 6,6 3,6 1,0 0,0 

 2020 - variantní 8,3 31,5 33,6 14,3 7,1 3,8 1,3 0,0 

Pitkovice 2007 - stávající 56,3 28,9 7,9 3,4 2,2 1,2 0,1 0,0 

 2020 - základní 9,2 51,7 22,7 8,6 4,9 2,5 0,3 0,0 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  106/262   

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

 2020 - variantní 8,8 51,9 22,8 8,7 4,9 2,5 0,4 0,0 

Podolí 2007 - stávající 6,0 28,3 24,5 19,9 11,7 4,8 4,4 0,4 

 2020 - základní 7,4 28,4 21,4 19,6 11,6 6,4 3,9 1,3 

 2020 - variantní 5,8 27,4 23,1 19,4 12,0 7,1 3,9 1,3 

Prosek 2007 - stávající 5,6 18,2 19,7 25,3 15,8 8,9 5,6 0,9 

 2020 - základní 5,4 17,8 21,3 24,7 15,9 8,9 4,5 1,6 

 2020 - variantní 4,6 17,0 19,1 26,3 16,4 10,0 5,0 1,6 

2007 - stávající 0,0 1,2 35,3 26,3 17,8 17,2 1,9 0,3 

2020 - základní 0,0 0,0 0,0 15,7 43,7 27,4 8,0 5,2 

Přední 

Kopanina 

2020 - variantní 0,0 0,0 0,0 15,5 43,8 27,5 8,0 5,2 

Radlice 2007 - stávající 0,3 31,5 41,4 14,3 5,5 4,0 2,2 0,7 

 2020 - základní 0,6 50,6 26,9 10,0 5,1 4,3 2,0 0,6 

 2020 - variantní 0,5 49,3 26,8 10,7 5,3 4,7 2,1 0,6 

Radotín 2007 - stávající 22,3 18,3 24,9 17,1 8,1 4,7 2,9 1,7 

 2020 - základní 16,1 24,4 21,7 17,8 9,9 5,8 3,0 1,3 

 2020 - variantní 16,3 23,8 22,5 17,4 10,0 5,9 2,9 1,2 

Ruzyně 2007 - stávající 0,3 2,6 19,7 22,5 21,7 13,2 9,3 10,8 

 2020 - základní 0,4 2,7 9,9 20,4 24,5 17,2 12,0 12,8 

 2020 - variantní 0,4 2,6 9,6 20,5 24,6 17,3 12,1 12,8 

Řeporyje 2007 - stávající 2,0 14,0 37,4 22,8 11,8 6,5 2,7 2,8 

 2020 - základní 2,4 12,7 34,9 24,8 13,1 6,7 2,5 2,9 

 2020 - variantní 2,3 12,1 33,0 26,5 13,6 6,9 2,6 3,0 

Řepy 2007 - stávající 0,1 6,1 27,9 37,1 16,2 7,6 4,2 1,0 

 2020 - základní 1,9 13,6 28,8 26,9 16,2 8,3 3,5 0,7 

 2020 - variantní 1,6 12,4 27,4 27,1 17,1 9,5 4,1 0,8 

Satalice 2007 - stávající 0,2 4,0 46,2 33,5 9,8 3,6 2,1 0,5 

 2020 - základní 0,2 0,3 22,9 45,7 18,6 7,0 3,3 2,0 

 2020 - variantní 0,2 0,2 21,7 46,2 19,3 7,1 3,3 2,0 

Sedlec 2007 - stávající 0,1 8,9 25,1 24,8 17,0 12,4 6,1 5,6 

 2020 - základní 0,0 0,0 7,8 35,2 32,5 12,5 7,9 4,0 

 2020 - variantní 0,0 0,0 7,7 33,7 33,7 12,6 8,2 4,0 

Slivenec 2007 - stávající 5,9 18,2 27,2 24,3 13,5 6,1 2,5 2,2 

 2020 - základní 6,8 18,5 29,7 22,4 12,9 5,6 2,3 1,7 

 2020 - variantní 5,8 17,9 30,4 22,9 13,1 5,7 2,5 1,7 

Smíchov 2007 - stávající 4,7 17,4 23,5 19,8 13,2 10,2 7,9 3,3 

 2020 - základní 5,3 16,7 23,0 21,0 12,8 9,9 8,2 3,2 

 2020 - variantní 4,9 15,1 23,5 21,7 13,0 10,1 8,4 3,2 

Sobín 2007 - stávající 14,4 37,6 30,1 13,9 2,6 1,1 0,1 0,0 

 2020 - základní 5,2 28,3 34,7 22,7 7,5 1,4 0,2 0,0 

 2020 - variantní 4,8 24,8 35,9 23,9 8,1 1,7 0,7 0,0 

2007 - stávající 32,2 12,4 10,3 15,6 12,5 9,3 5,9 1,9 Staré Město 

2020 - základní 35,3 12,5 11,3 15,3 11,1 9,2 4,5 0,7 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  107/262   

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

2020 - variantní 32,1 13,5 12,1 15,4 10,2 9,5 6,4 0,8 

Stodůlky 2007 - stávající 8,4 29,1 26,2 16,2 8,8 6,0 3,9 1,4 

 2020 - základní 12,1 20,5 27,5 16,6 10,2 7,1 4,1 2,0 

 2020 - variantní 10,6 19,7 27,4 17,6 10,6 7,5 4,5 2,0 

Strašnice 2007 - stávající 2,3 12,2 21,2 18,7 19,5 13,4 8,0 4,8 

 2020 - základní 3,0 12,1 20,4 19,4 17,2 14,1 8,7 5,0 

 2020 - variantní 2,5 10,7 20,3 19,3 17,4 14,6 9,6 5,7 

Střešovice 2007 - stávající 1,2 7,6 29,6 25,7 16,5 11,1 6,2 2,1 

 2020 - základní 2,0 16,0 33,4 20,3 12,6 8,5 4,8 2,4 

 2020 - variantní 1,7 13,9 32,2 22,1 13,1 9,3 5,2 2,5 

Střížkov 2007 - stávající 1,1 9,6 28,9 28,5 16,9 8,2 4,3 2,5 

 2020 - základní 0,8 9,3 27,9 26,5 18,4 9,4 4,9 2,9 

 2020 - variantní 0,6 8,5 27,2 27,5 18,2 9,5 5,5 2,9 

Suchdol 2007 - stávající 2,6 9,0 32,6 29,8 21,1 3,3 1,3 0,3 

 2020 - základní 0,0 0,0 0,3 57,5 31,4 6,9 2,3 1,7 

 2020 - variantní 0,0 0,0 0,3 55,3 32,5 7,4 3,0 1,7 

Šeberov 2007 - stávající 9,7 14,5 31,9 21,0 12,5 6,9 2,9 0,6 

 2020 - základní 12,0 18,3 30,3 18,3 11,4 6,8 2,5 0,4 

 2020 - variantní 10,7 17,4 31,2 18,5 12,0 7,4 2,5 0,4 

Štěrboholy 2007 - stávající 0,6 1,0 9,2 32,7 30,4 14,5 6,1 5,3 

 2020 - základní 1,1 0,7 11,5 31,6 29,2 15,0 6,3 4,7 

 2020 - variantní 1,1 0,7 8,8 32,4 29,6 15,9 6,9 4,7 

Točná 2007 - stávající 76,0 10,9 6,0 4,0 2,3 0,6 0,2 0,0 

 2020 - základní 30,6 39,4 18,2 7,8 3,0 0,6 0,2 0,2 

 2020 - variantní 29,6 38,6 19,3 8,1 3,2 0,9 0,2 0,2 

Troja 2007 - stávající 4,1 27,9 39,1 19,2 5,6 3,1 1,0 0,0 

 2020 - základní 1,5 38,7 36,1 13,8 5,4 3,1 1,3 0,1 

 2020 - variantní 1,4 36,9 36,5 14,5 5,9 3,3 1,4 0,2 

Třebonice 2007 - stávající 2,7 6,9 18,2 29,4 21,1 11,1 5,1 5,5 

 2020 - základní 2,7 0,1 17,4 29,7 24,4 13,1 6,5 6,2 

 2020 - variantní 2,7 0,0 14,9 29,7 25,2 13,7 7,2 6,5 

Třeboradice 2007 - stávající 2,8 52,1 24,4 11,1 4,9 2,6 1,6 0,6 

 2020 - základní 0,0 0,1 8,5 48,1 23,8 11,2 4,8 3,5 

 2020 - variantní 0,0 0,1 7,9 48,2 23,9 11,5 4,8 3,5 

Uhříněves 2007 - stávající 23,6 21,4 27,3 15,1 6,6 3,1 1,9 0,9 

 2020 - základní 0,2 12,1 40,7 25,1 11,6 6,0 3,0 1,3 

 2020 - variantní 0,2 11,6 40,4 25,4 12,0 6,0 3,0 1,3 

2007 - stávající 3,8 13,0 32,0 27,4 13,5 6,0 2,2 2,1 

2020 - základní 9,3 26,7 33,5 17,1 7,8 3,2 1,5 0,9 

Újezd nad 

Lesy 

2020 - variantní 9,0 26,5 33,6 17,2 7,9 3,3 1,5 0,9 

2007 - stávající 0,0 25,0 29,6 17,0 12,9 8,0 3,0 4,5 Újezd u 

Průhonic 2020 - základní 0,0 28,1 30,6 15,9 12,1 7,0 2,7 3,5 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  108/262   

Podíl ploch katastrálních území ovlivněných hlukem - deskriptor Ldn (dB) Katastrální 

území 
Varianta 

do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více 

2020 - variantní 0,0 27,9 30,7 15,9 12,2 7,1 2,7 3,6 

Veleslavín 2007 - stávající 7,3 9,8 18,1 33,1 13,2 8,6 6,8 3,1 

 2020 - základní 11,7 16,6 18,9 25,1 13,9 7,5 4,7 1,6 

 2020 - variantní 10,4 15,3 20,9 25,3 14,0 7,7 5,0 1,4 

2007 - stávající 14,5 24,6 17,1 15,0 16,4 6,7 3,0 2,7 

2020 - základní 22,8 23,8 12,0 18,4 12,8 5,6 3,0 1,7 

Velká 

Chuchle 

2020 - variantní 19,4 24,7 13,5 18,8 13,0 5,7 3,2 1,7 

Vinohrady 2007 - stávající 11,2 12,7 19,1 19,2 13,0 10,7 9,7 4,4 

 2020 - základní 13,4 13,2 20,7 16,1 11,8 10,1 10,0 4,6 

 2020 - variantní 12,8 13,6 18,8 17,1 12,3 10,2 10,3 4,9 

Vinoř 2007 - stávající 11,9 40,1 31,3 10,0 3,7 2,0 0,8 0,0 

 2020 - základní 9,4 30,2 31,6 17,9 6,6 2,9 0,8 0,5 

 2020 - variantní 8,8 29,6 31,7 18,3 7,0 3,2 0,8 0,5 

Vokovice 2007 - stávající 27,9 22,5 22,8 11,6 7,0 4,5 2,5 1,2 

Vokovice 2020 - základní 14,8 45,7 19,7 8,0 5,3 4,2 1,7 0,4 

 2020 - variantní 12,9 45,0 20,3 9,0 5,3 4,4 2,7 0,5 

Vršovice 2007 - stávající 8,6 10,2 17,3 21,5 14,0 12,5 10,4 5,4 

 2020 - základní 10,6 10,3 19,6 20,1 12,6 12,5 10,7 3,5 

 2020 - variantní 9,7 9,3 18,2 21,8 12,2 11,5 12,9 4,4 

Vysočany 2007 - stávající 0,0 0,7 8,2 28,4 26,9 18,9 10,2 6,7 

 2020 - základní 0,0 1,6 10,0 38,3 23,4 13,6 8,0 5,1 

 2020 - variantní 0,0 1,6 9,9 37,3 23,8 13,9 8,2 5,3 

Vyšehrad 2007 - stávající 0,8 6,1 34,2 18,0 15,5 8,4 11,0 6,1 

 2020 - základní 2,2 11,1 35,3 12,7 14,7 8,1 11,5 4,4 

 2020 - variantní 2,1 11,0 35,0 13,4 14,7 8,1 11,4 4,4 

Záběhlice 2007 - stávající 1,5 17,7 26,1 16,0 14,7 10,0 7,2 6,8 

 2020 - základní 1,8 22,0 25,0 14,6 14,0 9,4 7,4 5,8 

 2020 - variantní 1,5 18,3 27,1 15,1 14,1 9,8 8,0 6,0 

2007 - stávající 73,3 20,6 3,5 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 

2020 - základní 71,9 21,2 5,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Zadní 

Kopanina 

2020 - variantní 72,9 20,8 5,2 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 

Zbraslav 2007 - stávající 2,3 16,3 35,1 19,3 15,0 6,8 3,7 1,5 

 2020 - základní 2,8 18,5 29,4 22,9 13,7 6,8 3,8 2,0 

 2020 - variantní 2,4 16,7 30,2 23,7 13,9 7,1 4,0 2,0 

Zličín 2007 - stávající 2,2 1,9 22,5 33,8 20,4 10,8 5,0 3,4 

 2020 - základní 2,2 1,2 19,3 21,9 26,4 16,8 7,0 5,3 

 2020 - variantní 2,2 1,0 18,9 21,6 26,7 17,0 7,3 5,4 

Žižkov 2007 - stávající 9,0 16,8 24,7 20,1 11,5 8,4 6,8 2,6 

 2020 - základní 8,9 15,8 19,7 22,7 12,0 9,6 7,9 3,4 

 2020 - variantní 8,3 14,6 18,9 23,5 12,7 9,7 8,5 3,8 
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Od pásma 55-60 dB dochází ve výhledových stavech oproti stavu současnému k mírnému navyšování 
podílu ploch ovlivněných akustickými emisemi. Nárůst akustických emisí ve výhledovém stavu je 
především způsoben vznikem nových dopravních tras (V uvedeném případě je nutné zdůraznit, že  
u nových dopravních tras nebyla zohledněna protihluková opatření, čímž generované výsledky jsou na 
straně bezpečnosti výpočtu.) a změnou zatížení dopravní sítě. 

Při porovnání výhledových variant „Základní řešení“ a „Variantní řešení“ lze konstatovat, že 
„Základní řešení“ je z akustického hlediska příznivější než řešení „Variantní“. Od pásma 55-60 dB je 
rozsah zasažených ploch u Variantního řešení vždy vyšší, než u Základního řešení. 
 
Znečištění ovzduší 

Zhodnocení zdravotních rizik se provádí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví ve znění pozdějších předpisů. Použít lze např. metodiky Agentury pro ochranu životního 
prostředí USA – US EPA a Světové zdravotnické organizace – WHO. 

Na základě rozptylové studie pro emise znečišťujících látek z bodových, plošných a liniových zdrojů 
byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci konceptu ÚP hl. m. Prahy, 
považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu - oxid dusičitý NO2, 
benzen, suspendované částice PM10.  

Při hodnocení rizik účinků oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 je vhodné užívat průměrné 
roční koncentrace (spíše než krátkodobé 1hodinové, resp. 24hodinové koncentrace), na základě 
kterých se odhaduje riziko chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. 
Karcinogenní účinky benzenu vznikají na základě dlouhodobé chronické expozice. Kvantifikace míry 
karcinogenního rizika benzenu je založena na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. 

WHO je doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom 
však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici 
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla. Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na 
lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě kvantifikováno. Výsledky epidemiologických 
studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů, délky jejich trvání a snížení plicních 
funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 - 75 µg/m3.  

Pro vyhodnocení ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic PM10 na zdraví existuje 
málo podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při spirometrickém 
vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření 
průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro suspendované částice PM10 
bývají uváděny i u průměrných ročních koncentrací nižších než 30 µg/m3. Epidemiologické studie 
z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží může být o více než 
rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Podle epidemiologických studií uváděných WHO 
zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované 
populace o 6 % (2 – 11 %) a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 12 %. 

S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a chronických 
respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle vztahu  
OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-
0,05187) a C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis  
a chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.  
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Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogennímu účinku. WHO vzhledem ke 
karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu pro ovzduší a doporučuje 
vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro jednotlivé členské státy. Při 
aplikaci UCR 6 x 10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné 
úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1 x 10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3.  

V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru karcinogenního 
rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní expozice dané látce 1 x 10-6, 
tedy jeden případ na milion exponovaných.  

US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci benzenu  
v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1 x 10-6 koncentraci 0,22 µg/m3. 
 

V následujícím textu je uvedeno obecné hodnocení zdravotních rizik v návaznosti na závěry 
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 5 dokumentace VVURÚ), která pro stanovený výpočtový 
rok 2020 posoudila obě předložené varianty konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (tj. Základní 
řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy/ Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy).  

NO2 

Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2, překračující imisní limit 40 µg.m-3, byly 
vypočteny v blízkém okolí radotínské cementárny, dále v centrální části města v okolí Resslovy, 
Ječné, Žitné a Wilsonovy, u křižovatky Malovanka a v prostoru Barrandovského mostu. 

Koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 byly vypočteny v širším okolí radotínské cementárny, podél 
Jižní spojky od Barrandovského mostu po křížení s ulicí 5. května a ke křížení s ulicí Švehlova. Dále 
pak v centrální části města byly tyto hodnoty vypočteny zejména na území Nového Města a v 
přilehlých částech Smíchova, Vinohrad, Karlína a Holešovic, v širším prostoru Vítězného náměstí (až 
po Malovanku na jedné straně a Letnou na straně druhé) a v místě křížení Pražského okruhu se 
Strakonickou. 

Hodnoty překračující 20 µg.m-3 byly vypočteny v širokém okolí centrální části Prahy, podél Pražského 
okruhu a ve velké části západní části města. 

Naprostá většina území (téměř 90 %) leží v pásmech imisní zátěže do 30 µg.m-3, v pásmu nad 40 
µg.m-3 (tedy nad imisním limitem) se nachází pouze 1,2 % území. 

Účinky dlouhodobé expozice průměrným ročním koncentracím NO2 50 - 75 µg/m3 mohou dle 
epidemiologických studií způsobit nárůst respiračních symptomů, délky jejich trvání a snížení plicních 
funkcí u exponované populace. Takto vysoké koncentrace NO2 a s tím související zdravotní účinky lze 
očekávat pouze v nejvíce zatížených částech hl. m. Prahy - v blízkém okolí radotínské cementárny, 
dále v centrální části města v okolí Resslovy, Ječné, Žitné a Wilsonovy, u křižovatky Malovanka a v 
prostoru Barrandovského mostu. 

V následujícím tabulce je uvedeno porovnání vypočteného imisního zatížení pro obě předložené 
varianty konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (tj. Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy/ 
Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy): 
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Tabulka 13 Imisní zatížení území oxidem dusičitým pro obě předložené varianty konceptu ÚP 

Pásmo IHr NO2 
Varianta 1 - Základní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

Varianta 2 - Variantní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 15 2 484 5,0 2 641 5,3 

15–20 19 226 38,7 19 128 38,6 

20–25 16 679 33,6 16 457 33,2 

25–30 7 107 14,3 7 247 14,6 

30–35 2 729 5,5 2 768 5,6 

35–40 806 1,6 793 1,6 

> 40 586 1,2 583 1,2 

PM10 

Nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 
dosahují 40 až 70 µg.m-3 a byly vypočteny podél nejvíce dopravně zatížených komunikací 
(Barrandovský most, Jižní spojka mezi Michelskou a 5. května, Wilsonova), dále na kříženích 
Pražského okruhu a hlavních radiálních komunikací (křížení s D8, R10 a Strakonickou), lokálně  
i v okolí dalších komunikací (křižovatky ulic Jižní spojka × Průmyslová, Čuprova × Sokolovská, 
Chlumecká × Pražský okruh) nebo v okolí dalších významných zdrojů prašnosti (kamenolom 
Řeporyje). Ve výše uvedených oblastech byly vypočteny hodnoty překračující imisní limit 40 µg.m-3. 

Koncentrace PM10 v rozmezí 30 až 40 µg.m-3 se vyskytují podél celého úseku Jižní spojky od 
Barrandovského mostu po ulici Průmyslovou, dále pak podél ulice 5. května, podél většiny úseků ulic 
Kbelská a Cínovecká, v centrální části města podél ulic Wilsonova, Argentinská a také v prostoru ulic 
Plzeňská a Nádražní. Dále také z velké části podél Pražského okruhu, a to především v jeho 
severozápadní části. Obdobné hodnoty lze očekávat i lokálně v řadě dalších míst, především v místech 
křížení více zatížených komunikací. 

Hodnoty v rozmezí 20 – 30 µg.m-3 je možné očekávat podél všech kapacitních komunikací, a to jak  
v centru, tak na okrajích města. Nižší koncentrace je možné očekávat pouze na okrajích města mimo 
okolí zatížených komunikací a dalších zdrojů prašnosti. 

Imisní limit průměrných ročních koncentrací PM10 je stanoven na 40 µg.m-3. Z výsledků hodnocení 
imisní zátěže PM10 ve vztahu k zatížení území z hlediska imisních limitů v Praze je patrné, že imisní 
limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 (40 µg.m-3) je překročen  
v okolí silně dopravně zatížených komunikací, dále pak v centrální části města a v lokalitách se 
zvýšenou sekundární prašností. Celkem se jedná o 0,6 % plochy města.  

Účinky PM10 na zdraví (snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskyt 
symptomů chronické bronchitidy, spotřeba léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích  
a zkrácení očekávané délky života) se mohou projevit již u průměrných ročních koncentrací nižších 
než 30 µg/m3. Lze předpokládat, že těmito účinky budou ovlivněni obyvatelé žijící v nejvíce 
zatížených oblastech města, tj. v pásmech vypočtených hodnot průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 30 až 40, resp. 40 až 70 µg.m-3. 
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V následujícím tabulce je uvedeno porovnání vypočteného imisního zatížení pro obě předložené 
varianty konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (tj. Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy/ 
Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy): 

Tabulka 14 Imisní zatížení území PM10 pro obě předložené varianty konceptu ÚP 

Pásmo IHr PM10 
Varianta 1 - Základní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

Varianta 2 - Variantní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 20 15 176 30,6 14 897 30,1 

20–25 18 844 38,1 19 087 38,5 

25–30 10 242 20,6 10 271 20,7 

30–35 3 979 8,0 4 026 8,1 

35–40 1 046 2,1 1 014 2,0 

> 40 330 0,6 322 0,6 

Benzen 

Nejvyšší koncentrace (více než 1 µg.m-3) lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat v lokalitě 
Wilsonovy ulice, Legerovy, v prostoru mezi Karlovým náměstím, Jiráskovým mostem a v oblasti 
Smíchova v prostoru vyústění Strahovského tunelu, dále v oblasti Prašného mostu, Bubenské ulice  
a na křižovatkách Ruská × Bělocerkevská a Sokolovská × Čuprova. 

Hodnoty mezi 0,8 až 1 µg.m-3 je možné očekávat v okolí výše zmiňovaných míst a dále v oblasti 
Barrandovského mostu, křížení Jižní spojky s Vídeňskou ulicí, v prostoru Chlumecké ulice na Černém 
mostě a v okolí Palmovky (křižovatka Sokolovská a Zenklova). 

Pásmo hodnot v rozmezí 0,6 – 0,8 µg.m-3 pak bylo vypočteno v širším okolí centra města. Pásmo 
nejnižších hodnot – pod 0,4 µg.m-3 se nachází v okrajových částech města po celé jeho obvodové 
části.  

Více než 90 % území Prahy se nachází v pásmu imisní zátěže pod 0,6 µg.m-3, v pásmech s imisní 
zátěží nad 1 µg.m-3 se nachází jen 0,2 % území. 

Pokud budeme předpokládat průměrnou roční koncentraci benzenu v nejvíce zatížených oblastech 
(max. 2 µg/m3), pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO 
(6x10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 12x10-6. Míra karcinogenního rizika 
zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní expozice dané látce tedy odpovídá 
dvanácti případům na milion exponovaných.  

Pokud bychom předpokládali průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti do 1 µg/m3, pak 
této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní 
navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 6x10-6. Míra karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti 
vzniku rakoviny v důsledku celoživotní expozice dané látce tedy odpovídá šesti případům na milion 
exponovaných.  

Pokud bychom předpokládali průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti do 0,8 µg/m3, 
resp. do 0,4 µg/m3, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle 
WHO (6x10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 4,8x10-6, resp. 2,4x10-6. Míra 
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karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní expozice 
dané látce tedy odpovídá pěti, resp. dvěma případům na milion exponovaných.  

V následujícím tabulce je uvedeno porovnání vypočteného imisního zatížení pro obě předložené 
varianty konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (tj. Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy/ 
Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy): 

Tabulka 15 Imisní zatížení území benzenem pro obě předložené varianty konceptu ÚP 

Pásmo IHr benzen 
Varianta 1 - Základní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

Varianta 2 - Variantní řešení konceptu 

ÚP hl. m. Prahy 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 0,4 28 722 57,9 28 416 57,3 

0,4–0,6 17 114 34,5 17 397 35,1 

0,6–0,8 3 121 6,3 3 137 6,3 

0,8–1 552 1,1 558 1,1 

>1 108 0,2 109 0,2 

 

Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického) 

Hmotné statky 

Uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy si vyžádá zásah do hmotného majetku. Nové výstavbě či 
rekonstrukcím na plochách s rozdílným způsobem využití bude v některých případech předcházet 
demolice stavebních objektů, demolice či přeložky technické a dopravní infrastruktury a jiné činnosti, 
které si vyžádají dotčení hmotných statků. 

Rozsah a podmínky zásahu do hmotného majetku bude předmětem podrobnějších dokumentací. 
 
Kulturní dědictví 

Hl. m. Praha se vyznačuje řadou urbanistických celků výjimečné kulturní a estetické hodnoty, které 
jsou chráněny památkovou péčí.  

Systém památkové ochrany na území hl. m. Prahy zahrnuje památkově chráněná území (památkové 
rezervace, památkové zóny), nemovité kulturní památky, národní kulturní památky, historická jádra, 
významné historické objekty, významné architektonické objekty a významné urbanistické soubory. 
Rovněž je vymezena i archeologická ochrana.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje k zajištění ochrany archeologického dědictví veřejně prospěšná 
opatření pro národní kulturní památky, archeologické lokality, Památkovou rezervaci v hl. m. Praze, 
vyhlášené památkové zóny historických jader obcí a vesnické památkové rezervace a navrhované 
památkové zóny historických jader obcí. Daná VPO byla do územního plánu zařazena dle podkladu 
Národního památkového ústavu pro Zásady územního rozvoje hl. m Prahy a vymezena dle Územně 
analytických podkladů hl. m. Prahy. 

Zdůvodnění navrhovaných opatření podle území a lokalit je popsáno v Odůvodnění konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 
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Podmínky péče o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a podmínky vhodného 
využívání jsou definovány zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při 
umisťování staveb a činností v plochách s rozdílným způsobem využití je nutné respektovat zákonem 
vymezené podmínky ochrany a zásady prostorové regulace vymezené konceptem ÚP hl. m. Prahy. 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  115/262   

 
A.6 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých 
metod vyhodnocení včetně jejich omezení 

A. 6. 1. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení 

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant 
řešení a jejich zhodnocení je podrobně provedeno v Příloze č. 2 Vyhodnocení dílčích variant 
územního plánu a území řešených v etapě. V následující tabulce uvádíme závěry vyhodnocení. 

Tabulka 16 Závěry vyhodnocení dílčích variant konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VU/1 - Albertov • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/2 - Vinohradská • Doporučuje se základní návrh. 

VU/3 - Revoluční • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/4 - Bubny • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/5 - Dolní Chabry • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/6 - Skládka Ďáblice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/7 - Třeboradice • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/8 - Čakovice (U Kbel) • Doporučuje se základní návrh. 

VU/9 - Vysočany • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/10 - Hloubětín- Hut ě  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/11 - Hloubětín – Kejřův mlýn  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/12 - Horní Počernice - východ • Doporučuje se základní návrh. 

VU/13 - Hrdlořezy  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/14 - Hrdlořezy - Tábor • Doporučuje se základní návrh. 

VU/15 - Dolní Počernice - Běchovice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/16 - Klánovice golf  • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/17 - Běchovice jihovýchod • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/18 - Dubeč  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/19 - Dolní Měcholupy  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/20 - Královice  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/21 - Uhříněves - východ  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/22 - Uhříněves - jih  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/23 - Kolovraty  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/24 - Lipany  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/25 - Pitkovice • Doporučuje se základní návrh. 
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VU/26 - Háje • Doporučuje se základní návrh. 

VU/27 - Bohdalec – Slatiny • Doporučuje se základní návrh. 

VU/28 – Šeberov • Doporučuje se základní návrh. 

VU/29 – Kunratice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/30 – Opatov • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/31 – Nové Dvory • Doporučuje se základní návrh. 

VU/32 - Belárie  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/33 – Točná  • Doporučuje se základní návrh.  

VU/34 – Radotínská jezera • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/35 – Barrandov - Högerova • Doporučuje se základní návrh. 

VU/36 – Barrandov - park • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/37 - Slivenec • Doporučuje se základní návrh. 

VU/38 - Řeporyje • Doporučuje se základní návrh. 

VU/39 – Západní Město  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/40 - Poštovka • Doporučuje se základní návrh. 

VU/41 – Nad Turbovou • Doporučuje se základní návrh. 

VU/42 - Podbělohorská • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/43 - Homolka • Doporučuje se základní návrh. 

VU/44 - Strahov • Doporučuje se základní návrh. 

VU/45 – Vokovice - Krutec  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/46 – Nebušice - Vízerka  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/47 – Nebušice – západ • Doporučuje se základní návrh. 

VU/48 – Bubeneč - papírny • Doporučuje se základní návrh. 

VU/49 - Výhledy • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/50 – Strahovské hradby • Doporučuje se základní návrh. 

Varianty dopravní s plošným vyjádřením 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VD/1 – Tramvajová trať Praha 6 – Praha 8 • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/2 – MO Pelc-Tyrolka - Balabenka • Doporučuje se základní návrh. 

VD/3 – MO Balabenka – Štěrboholská 
radiála 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/4 – Propojení Střížkov - Letňany • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/5 – Letiště Letňany • Doporučuje se základní návrh. 

VD/6 – Metro D – napojení depa Písnice • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/7 – Vozovna Modřany - Hodkovičky • Doporučuje se základní návrh. 

VD/8 – Údolí Berounky – východní obchvat 
Radotína 

• Doporučuje se základní návrh. 
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VD/9 - Řepy • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/10 – Troja – komunikace k ZOO Praha • Doporučuje se základní návrh. 

Varianty dopravní bez plošného vyjádření 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VD/I – Tramvajové propojení Muzeum – Hl. 
nádraží 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/II – Žižkov – větev metra D • Doporučuje se základní návrh. 

VD/III – Východní tramvajová tangenta – 
úsek Vršovická - Želivského 

• Doporučuje se variantní návrh. 

VD/IV – Břevnov – Řepy – Zličín – větev 
metra A 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/V – Břevnov – Ruzyně – letiště Ruzyně – 
větev metra A 

• Doporučuje se základní návrh. 

Varianty technické infrastruktury bez plošného vyjádření 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VT/I – Vodovodní řad Jesenice – Uhříněves, 
variantní úseky na území Křeslic 

• Doporučuje se základní návrh. 

VT/II – Tepelný napáječ Západní Město  • Doporučuje se základní návrh. 

VT/III – Zrušení nadzemního vedení 110 kV 
Jih - Malešice 

• Doporučuje se variantní návrh. 

U většiny hodnocených lokalit došel zpracovatel VVURÚ k závěru, že obě předložené varianty jsou  
z komplexního hlediska VVURÚ akceptovatelné a doporučil upřednostnit jednu z variant k realizaci.  

Ve dvou případech zpracovatel VVURÚ nedoporučuje realizovat předložený základní návrh. Jedná se 
o lokalitu VU/3 – Revoluční a VU/9 - Vysočany. 

Ve dvou případech zpracovatel VVURÚ naopak nedoporučuje realizovat předložený variantní návrh. 
Jedná se o lokalitu VU/47 – Nebušice – západ a VD/10 – Troja – komunikace k ZOO Praha. 

U žádné z posuzovaných lokalit nenastal případ, kdy by zpracovatel VVURÚ nedoporučil ani jednu  
z předložených variant k realizaci. 
 

A. 6. 2. Srozumitelný popis použitých metod včetně jejich omezení 

Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí je zpracováno v souladu s platnými 
právními předpisy.  

Údaje o stavu životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí použité v této dokumentaci byly 
získány především: 

• rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy zpracovaných pro úroveň kraje i úroveň obce, 
v souladu s § 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

• z odborných studií zpracovaných v rámci dokumentace VVURÚ (Hodnocení NATURA 2000, 
Akustická studie, Rozptylová studie), 
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• z ostatních použitých podkladů uvedených v kap. Použité podklady v závěru dokumentace 
VVURÚ, 

• terénním průzkumem. 

Hodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí bylo provedeno na základě: 

• územně plánovacích podkladů a dokumentace (ÚAP hl. m. Prahy, ZÚR, ÚPn SÚ hl. m. Prahy), 

• dalších důležitých dokumentů přijatých na vnitrostátní úrovni (Politika územního rozvoje 2008, 
další koncepční dokumenty - viz kapitola A.1 dokumentace VVURÚ), 

• připomínek městských částí ke konceptu ÚP hl. m. Prahy, 

• jednání s pracovním kolektivem konceptu ÚP hl. m. Prahy Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, 

• odborných studií zpracovaných v rámci VVURÚ (Hodnocení NATURA 2000, Akustická studie, 
Rozptylová studie), 

• využití potřebných výpočtových modelů a programů, 

• terénního průzkumu. 
 
SWOT analýza 

Vyhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí bylo 
provedeno na základě různých modifikací SWOT analýzy (Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz 
UUR), kdy pro každou charakteristiku životního prostředí byly definovány silné a slabé stránky, 
příležitosti a ohrožení. Cílem bylo najít takové řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy, které by vedlo 
k rozvoji silných stránek, odstranění slabých stránek, využití budoucích příležitostí a vyhnutí se 
rizikům. 
 
Metoda hodnocení vlivů konceptu ÚP hl.m. Prahy na akustickou situaci  

Vyhodnocení vlivů na akustickou situaci bylo provedeno ve výpočtovém programu Cadna A verze 
3.72. Tento software patří mezi nejrozšířenější výpočtové programy v EU, v softwaru jsou 
implementovány nejpoužívanější výpočtové metodiky. 
 
Výpočet hluku ze silniční dopravy 

Šíření hluku v prostředí a emisní vlastnosti silniční dopravy byly generovány v souladu s českou 
výpočtovou metodikou „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy“ (Výzkumný 
ústav výstavby a architektury Praha, urbanistické pracoviště v Brně, 1991), „Novela metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy“ (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996) a „Novela metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy 2004“ (Planeta č. 2/2005). 

Z dostupných vstupních dat byly ve výpočtu použity následující údaje: 

• intenzity osobní/nákladní dopravy, 

• průměrná rychlost dopravního proudu, 

• počet jízdních pruhů na komunikaci. 

Sklonové a výškové poměry komunikací byly generovány výpočtovým softwarem automaticky na 
základě geografických dat poskytnutých ÚRM Prahy. Typ silničního povrchu komunikací byl určen 
také na základě poskytnutých datových podkladů.  
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Výpočet hluku z tramvajové dopravy 

Emisní hodnoty tramvajových tratí byly stanoveny na základě počtu průjezdů tramvajových souprav 
pomocí Metodického pokynu pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy. K výpočtu šíření hluku  
v prostředí byla využita metoda Schall03 (Central Administration, Munich, 1990). 
 
Výpočet hluku ze železniční dopravy 

Pro výpočet hluku z železniční dopravy byla použita metodika Schall03 (Central Administration, 
Munich, 1990).  

Vlastnosti železničního svršku byly korigovány v souladu se souborem terénních měření hluku tak, 
aby odpovídaly specifickým podmínkám v České republice.  

Vlastnosti projíždějících vlaků byly dle dostupných podkladů normovány na dva druhy vlaků: 

• osobní vlaky, 

• nákladní vlaky. 

Uvedené druhy vlakových souprav se ve výpočtu liší emisní hodnotou při průjezdu, délkou vlaku  
a průměrnou jízdní rychlostí. Výsledná emisní hodnota projíždějících vlaků je na základě vložených 
údajů generována metodou Schall03. 
 
Výpočet hluku z letecké dopravy 

Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu byl zpracován výpočtovou metodikou uvedenou  
v ECAC.CAEC Doc. 29 (ECAC.CEAC Doc. 29 Report on Standard Method of Computing Noise 
Contours around Civil Airports, 1997, Standardní metodika výpočtu izofon hluku kolem civilních 
letišť ECAC.CEAC Doc. 29 (v překladu MZ ČR, 2007)). 

Způsob predikce uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové zátěže 
v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických hlukových map.  

Výpočet byl proveden pomocí programu Cadna A verze 3.7 s databází letadel AzB, která je také 
doporučena v EU pro hlukové mapování v okolí letišť pro provoz civilních letadel a tvorbu 
strategických hlukových map. 
 
Metoda hodnocení vlivů ÚP hl. m. Prahy na ovzduší 

Pro modelový výpočet znečištění ovzduší byl využit model ATEM, který je uveden v Nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb. jako referenční metoda pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší 
v městských oblastech.  

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit emisní model MEFA-06, který obsahuje emisní 
faktory motorových vozidel (jedná se o aktualizaci emisního modelu MEFA-02 vydaného 
Ministerstvem životního prostředí v roce 2002). Model umožňuje zohlednit při výpočtech emisí 
působení jednotlivých faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, rychlost, sklon apod.) pomocí 
soustavy vzájemně provázaných rovnic.  

Při výpočtu emisí bylo zohledněno složení vozového parku charakteristické pro hl. m. Prahu – podíl 
aut bez katalyzátorů a aut splňujících jednotlivé emisní limity EURO 1/2/3/4 ve výhledové situaci pro 
rok 2020. Skladba vozového parku se postupně zlepšuje, neboť dochází k vyřazování nejstarších aut  
(s největšími emisemi), která jsou nahrazována novými vozidly, jež plní poměrně přísné emisní limity.  
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Pro stanovení produkce emisí z nové zástavby byly použity podklady územního plánu, zejména 
výkresy funkčního využití území a regulativy využití ploch. V případě rozvojových ploch byly 
plochám přiřazeny referenční hodnoty měrné spotřeby energie dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 148/2007 
Sb., o energetické náročnosti budov na základě kódů funkčního využití a kódu struktury zástavby. 
Otápěná plocha budov byla vypočtena podle regulativů míry podlažních ploch.  

Vyhodnocení množství prachových částic PM10 zvířených projíždějícími automobily, tzv. sekundární 
prašnost z automobilové dopravy, bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA, která 
stanoví pro výpočet množství zvířených částic ze zpevněných komunikací vztah vycházející z počtu 
projíždějících vozidel a jejich průměrné hmotnosti, přičemž zohledňuje odlišné emisní faktory pro 
jednotlivé velikostní frakce emitovaných částic.  

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují 
přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny 
Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 
 
Metoda hodnocení vlivů ÚP hl. m. Prahy na NATURA 2000 

Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hl. m. Prahy na oblasti NATURA 2000 bylo zpracováno 
v souladu s metodickými pokyny MŽP ČR a posouzení odpovídá § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění.  
 
Metoda hodnocení vlivů ÚP hl. m. Prahy na zdraví obyvatel 

Zhodnocení zdravotních rizik bylo provedeno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Použít lze např. metodiky Agentury pro ochranu 
životního prostředí USA – US EPA a Světové zdravotnické organizace – WHO. 
 
Ostatní 

Horninové prostředí, půdy, terénní morfologie, hydrologie 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 

Z konceptu ÚP hl. m. Prahy byly převzaty bilance záboru ZPF a PUPFL jak pro základní řešení, tak 
pro variantní řešení. 
 
Flóra, fauna 

Pro významná rozvojová a přestavbová území (56 lokalit) byl proveden terénní průzkum, při kterém 
došlo k základní rekognoskaci území i s ohledem na výskyt fauny a flóry. 
 
Využití krajiny a lesa 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (URM, 2009)  
a konceptu ÚP hl. m. Prahy. 

Z konceptu ÚP hl. m. Prahy byly převzaty bilance změny využití území navrhované konceptem ÚP hl. 
m. Prahy oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy (1999) jak pro základní řešení, tak pro variantní řešení.  
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Byla rovněž provedena bilance CSZ navrhovaného v konceptu ÚP hl. m. Prahy oproti platnému ÚPn 
SÚ hl. m. Prahy (1999). 
 
Ochrana přírody 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 

Pro ZCHÚ, přírodní parky a VKP byla, v rámci hranic daných lokalit, provedena bilance změny 
funkčního využití území navrhovaného v konceptu ÚP hl. m. Prahy oproti současnému stavu využití 
území (ÚAP, 2008). 
 
Krajinný ráz 

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz hl. m. Prahy bylo provedeno na základě samostatně vypracované 
studie (Löw a spol., s.r.o.) tvořící nedílnou součást ÚAP hl. m. Prahy, která se do detailu zabývá jevy  
„Oblast krajinného rázu a její charakteristika“ a „Místo krajinného rázu a jeho charakteristika“. 

Pro krajinný suterén a krajinný terén oblastí krajinného rázu byl sledován soulad konceptem ÚP hl. m. 
Prahy navržených ploch s rozdílným způsobem využití s doporučeními danými zmiňovanou studií 
(Löw a spol., s.r.o.). 
 
Kvalita vody v tocích na území hl. m. Prahy 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 
 
Odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 
 
Hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického) 

Vyhodnocení bylo provedeno rešerší Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a konceptu ÚP hl. 
m. Prahy. 

 

Závěr  

V době zpracování posuzovaného konceptu ÚP hl. m Prahy bylo známo pouze málo skutečností  
o konkrétním naplňování jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  

Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy odpovídá podrobnosti a rozsahu vstupních dat. 

Detailní posouzení jednotlivých záměrů, především z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, bude provedeno v rámci podrobnějších dokumentací (proces EIA, územní řízení, stavební 
povolení, atd.).  

V průběhu zpracování „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí“ se 
nevyskytly nedostatky či problémy při shromažďování údajů, které by znemožňovaly formulaci 
závěrů. Dostupné informace jsou pro účely vyhodnocení vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní 
prostředí a veřejné zdraví dostatečné. 
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A.7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

V dané kapitole je proveden výčet opatření, která by měla zajistit předcházení, zmírnění nebo 
kompenzaci zjištěných nepříznivých vlivů hodnoceného konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní 
prostředí. 

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy je možné očekávat vlivy na následující 
složky a charakteristiky životního prostředí: 

• vlivy na horninové prostředí a terénní morfologii, 

• vlivy na vodní režim, 

• vlivy na flóru a faunu, 

• vlivy na využití krajiny a lesa, 

• vlivy na zeleň, 

• vlivy na ochranu přírody, 

• vlivy na krajinný ráz, sídelní strukturu a urbanismus, 

• vlivy na klima a znečištění ovzduší, 

• vlivy na fyzikální faktory životního prostředí, 

• vlivy na kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy, 

• vlivy na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy, 

• vlivy na obyvatelstvo – vyhodnocení zdravotních rizik, 

• vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického). 

Pro výše uvedené složky a charakteristiky životního prostředí je uveden výčet navržených obecných 
opatření. Popis dalších, konkrétních opatření je uveden v tabulkách jednotlivých lokalit velkých 
rozvojových a přestavbových území (viz Příloha č. 1 dokumentace VVURÚ) a v tabulkách 
jednotlivých území řešených ve variantě a území řešených v etapě (viz Příloha č. 2 dokumentace 
VVURÚ). 

Vlivy na horninové prostředí a terénní morfologii 

• Při umisťování staveb a činností do území prověřit, v rámci podrobnějších dokumentací, jejich 
možný vliv na geologické, geomorfologické, hydrogeologické poměry, ložiskovou ochranu, 
geodynamické jevy a půdní poměry a v případě zjištění negativního ovlivnění přijmout taková 
opatření, která by vedla k jeho minimalizaci či odstranění. 

• Při umisťování staveb a činností do území respektovat dobývací prostory, chráněná ložisková 
území, ložiska nerostných surovin, poddolovaná území a stará důlní díla.  

• V případě provádění významných terénních úprav zajistit stabilitu půdy a přijmout vhodná 
opatření proti erozi. 

• Zajistit přístup na zemědělský půdní fond, a tím umožnit jeho obhospodařování. 

• Podporovat přeměnu orné půdy na trvalé travní a lesní porosty. 

• Naplnění koncepce přeměny zemědělské půdy na ekosystémy s větší ekologickou stabilitou, 
podporu mimoprodukčních funkcí ZPF a preferování ekologického zemědělství je nutné do 
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budoucna podpořit systematickým nákupem klíčových pozemků do vlastnictví města, 
motivováním uživatelů k přechodu na ekologické zemědělství a podporou kombinovaných forem 
zemědělského podnikání a rekreačních aktivit. 

• Při umisťování staveb a činností do území omezit zábory PUPFL na nejmenší potřebnou plochu. 

• Minimalizovat nároky na surovinové a energetické zdroje. 
 
Vlivy na flóru a faunu 

• Při umisťování staveb a činností do území dbát ochrany fauny a flóry, zejména s ohledem na 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů specifikované ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. 

 
Vlivy na využití krajiny a lesa 

• Podporovat prioritní naplňování ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují umisťování 
činností, staveb a zařízení s menší mírou zátěže na životní prostředí před těmi s vyšší mírou 
zátěže. 

 
Vlivy na zeleň 

• Respektovat celoměstský systém zeleně. Na plochách celoměstského systému zeleně lze 
umisťovat zeleň na rostlém terénu. Nepřípustné je takové využití, které by narušovalo podmínky 
pro trvale udržitelný rozvoj nebo ohrožovalo krajinné struktury města. 

• Podporovat zkvalitnění stávajících ploch zeleně. Stávající hodnotné dřeviny v území chránit  
a snažit se je vhodně komponovat do nové zástavby. 

• Zásahy do stávajících porostů a kácení dřevin omezit na nezbytnou míru. 

• Při doplňování zeleně preferovat výsadbu autochtonních dřevin. 

• Kompenzovat deficit ekologicky stabilních ploch ve vnějším pásmu založením ploch ZL - lesních 
a ZN - nelesních na úkor stávající orné půdy. 

 

Vlivy na ochranu přírody (ZCHÚ, NATURA 2000, VKP, ÚSES a ostatní jevy chráněné dle 
zákona č. 114/1992 Sb., atd.) 

• Respektovat pestrost přírodních podmínek a dotčených biotopů. 

• Při umisťování staveb a činností do území s vymezeným ÚSES, ZCHÚ, VKP a NATURA 2000 
je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky  
č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

• Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění snížení ekologické stability a devastace území, 
respektovat ÚSES, VKP, ZCHÚ a lokality NATURA 2000. 

• V případě umisťování staveb a činností do území, které by mohly mít negativní vliv na lokality 
zařazené do systému NATURA 2000 bude nutné provést posouzení autorizovanou osobou podle  
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

• Stavby procházející ÚSES uzpůsobovat tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro volně žijící 
organismy.  
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• Z důvodu zkvalitnění ÚSES oproti stávajícímu stavu, doporučuje zpracovatel VVURÚ 
podniknout kroky k zajištění jeho funkčnosti, např. formou podmíněné investice plánované 
výstavby. 

 
Vlivy na krajinný ráz, sídelní struktura a urbanism us 

• Respektovat pravidla plošné a prostorové regulace. 

• V historickém jádru města zachovat míru využití území, urbanistickou strukturu  
a prostorové uspořádání území. 

• V památkových rezervacích a zónách a v historických jádrech původních samostatných obcí 
nenarušit charakteristické prostorové vztahy. 

• Respektovat architektonicky a historicky cenné stavby a soubory. 

• Dbát na důslednou ochranu památkově chráněného území. 

• Chránit panorama města, nenarušovat pohledově exponované polohy, zejména terénní hrany  
a svahy. 

• Podpořit a zdůraznit prostorovou hierarchii města, krajinné utváření, situování jádrových území  
a dalších významných poloh uvnitř města i kompozici jednotlivých celků. 

• Dbát principů v jednotlivých zónách prostorové regulace (I. – III. zóna) a respektovat především 
daný typ struktury okolní zástavby, její stabilitu, charakter a prostorové parametry. 

• Upřednostňovat stavební rozvoj v kompaktním městě, a to zejména transformaci nevhodně 
využívaných ploch (plochy přestavby včetně brownfields), před plošným rozvojem zastavitelných 
ploch ve vnějším pásmu. 

• Zachovat a postupně zlepšovat prostupnost krajiny jak pro volně žijící organismy (zakládání 
prvků ÚSES), tak i pro člověka (doplňování sítě pěších a cyklistických stezek). 

• Nechráněné části údolních niv a bezprostřední okolí vodních toků mimo zastavěné území 
důsledně rehabilitovat a revitalizovat ve prospěch různých forem zeleně a pro extenzivní 
rekreační využití. 

 
Vlivy na klima a znečištění ovzduší 

• U záměrů podléhajících procesu EIA je třeba v rámci podrobnější dokumentace doložit 
rozptylovou studii, která podrobně posoudí vliv záměru na znečištění ovzduší. 

• U záměrů, které nepodléhají procesu EIA, rozhodne o nutnosti zpracovat rozptylovou studii orgán 
ochrany veřejného zdraví v rámci příslušných správních řízení. V rámci těchto řízení budou 
specifikována konkrétní opatření pro realizaci jednotlivých záměrů. 

• U nové výstavby preferovat nízkoemisní způsoby vytápění nebo napojení na systémy centrálního 
vytápění. 

• U navržených tunelových staveb je třeba provést takové odvětrání, které zajistí minimální nárůst 
koncentrací znečišťujících látek u okolní chráněné zástavby. 

• Do území se silně znečištěným ovzduším neumisťovat nové významné zdroje znečišťování 
ovzduší. 

• Zvýšit podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 
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• Uplatňovat telematické systémy řízení dopravy k výraznějšímu ovlivnění a usměrnění 
individuální automobilové dopravy na území města. 

 
Vlivy na fyzikální faktory životního prost ředí 

• U záměrů podléhajících procesu EIA je třeba v rámci podrobnější dokumentace doložit 
akustickou studii, která podrobně posoudí vliv záměru na akustickou situaci a prokáže splnění 
hygienických limitů. 

• U záměrů, které nepodléhají procesu EIA, rozhodne o nutnosti zpracovat akustickou studii orgán 
ochrany veřejného zdraví v rámci příslušných správních řízení. V rámci těchto řízení budou 
specifikována konkrétní opatření pro realizaci jednotlivých záměrů. 

• Navrženými technickými či organizačními opatřeními zajistit splnění hygienických limitů  
u chráněné zástavby zasažené nadměrným hlukem (např. podél komunikační sítě, tramvajových 
tratí, železničních tratí, apod.). 

• Uplatňovat telematické systémy řízení dopravy k výraznějšímu ovlivnění a usměrnění 
individuální automobilové dopravy na území města. 

• Konstrukční řešení nově budovaných komunikací, tramvajových tratí, železničních tratí či tras 
metra musí být řešeno tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací. 

 
Vlivy na vodní režim a kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy 

• Respektovat vodní toky včetně jejich ochranných pásem. 

• K zamezení škodlivých účinků velkých vod v některých zastavěných partiích a k zlepšení stavu 
koryt provést revitalizace, úpravy toků, jejich vyčištění, odkrytí zatrubněných úseků a nové 
návrhy generelů jednotlivých vodních toků.  

• V území je nutné respektovat stanovená záplavová území a umisťovat tam jen stavby 
s přípustným využitím.  

• Při umisťování staveb a činností do území důsledně prověřovat dostatečnou volnou kapacitu 
ÚČOV s ohledem na schvalování nových záměrů na území hl. m. Prahy. 

• Zajistit podmínky pro retenci vod v území tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování 
městské kanalizační sítě dešťovými vodami.  

• Při řešení rozvoje jednotlivých oblastí citlivých na zvyšování podílu zpevněných ploch, realizovat 
vhodné povrchové retence a další odpovídající opatření za účelem minimalizace nepříznivých 
změn v tocích. 

• Respektovat PHO. 
 
Vlivy na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

• U stávající i navrhované zástavby nakládat s odpady v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy. 

• Systém nakládání a odstraňování odpadů navrhovaných staveb a činností vymezených regulativy 
ploch s rozdílným způsobem využití je nutné prověřit v rámci podrobnějších dokumentací. 
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• Upřednostňovat separaci a přednostní materiálové a energetické využívání odpadů před vlastním 
skládkováním. 

• U zastavitelného území zajistit fungující systém sběru a separace odpadu. 

• U zastavěného území prověřit fungování systému sběru a separace odpadu a v případě jeho 
nefunkčnosti přijmout kroky k jeho nápravě. 

• Podniknout kroky k realizaci navrhovaných recyklačních a sběrných dvorů a rovněž i zařízení pro 
zpracování biologicky rozložitelného odpadu v co nejbližším časovém horizontu a v souladu 
s platnou legislativou. 

• Zajistit odstranění a sanaci případných starých ekologických zátěží v území. 

• S kontaminovanou zeminou a vodou nakládat v souladu s platnou legislativou. 
 
Vlivy na obyvatelstvo – vyhodnocení zdravotních rizik   

• V případě umisťování staveb a činností do území, které by mohly mít významný negativní vliv na 
zdraví obyvatel, zpracovat autorizované hodnocení zdravotních rizik ve smyslu zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

• V případě prokázání negativního vlivu navrhovaného záměru či činnosti na zdraví obyvatel, 
přijmout technická či organizační opatření pro minimalizaci či odstranění těchto vlivů. 

 
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického) 

• Rozsah a podmínky zásahu do hmotného majetku upřesnit v rámci podrobnějších dokumentací. 

• Při umisťování staveb a činností do území je nutné respektovat zákonem vymezené podmínky 
ochrany kulturního dědictví a zásady prostorové regulace vymezené konceptem ÚP hl. m. Prahy. 

• Před zahájením stavebních aktivit v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v případě nutnosti 
zajistit dostatečný časový prostor pro provádění záchranného archeologického výzkumu. 
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A.8 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí 

do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

V souladu s metodikou posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je předmětem této kapitoly 
stanovení cílů ochrany životního prostředí definovaných v relevantních dokumentech, které mají vztah 
k zájmovému území. 

Jedná se o koncepce a plány zpracované na národní, regionální úrovni či na úrovni hl. m. Prahy blíže 
definované v kap. A.1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

Obdobně jako v kap. A.1 je zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí do 
konceptu ÚP hl. m. Prahy provedeno zejména pro koncepce na úrovni hl. m. Prahy. Z koncepcí na 
národní a regionální úrovni byly vybrány ty, které postrádají odpovídající ekvivalent na lokální úrovni.  

Způsob zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do konceptu ÚP hl. m. Prahy je 
provedeno v následující tabulce. Byly vyhodnoceny pouze cíle a priority, které jsou v kompetenci 
řešeného konceptu ÚP hl. m. Prahy. 
 

Nejvýznamnější přijaté cíle a prioritní 
oblasti 

Způsob zapracování cílů do konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Územní rozvoj 

Strategický plán hl. m. Prahy 

Naplnění vize „přitažlivého a udržitelného 
města“ 

1. Zlepšovat kvalitu všech složek životního 
prostředí na celém území Prahy zejména 
redukcí znečištění ovzduší a snižováním 
hlukové zátěže. 

2. Posilovat prvky udržitelného rozvoje města 
-  v energetických systémech prosazovat 
účinné využití energie a snižovat její 
spotřebu, účelně využívat území, 
infrastrukturu a další zdroje, hospodárně 
nakládat s odpady. 

3. Rozvíjet harmonický vztah města a 
příměstské krajiny, především ve snaze 
zmírnit negativní dopady suburbanizace a 
rozpínání města. 

4. Upřednostňovat využití stávajících 
zastavěných nebo stavebně dotčených 
území – zejména opuštěných, poškozených 
a nevhodně využívaných – před realizací 
rozvojových záměru na dosud 
nezastavených plochách. 

5. Usilovat o dosažení souladu mezi 
rozvojem města a ochranou jeho 
historického, kulturního a přírodního 
bohatství, využívat všech dostupných 
prostředků komunikace s veřejností v 

Naplnění vize „přitažlivého a udržitelného města“ 

1. Předpokládá se snížení hlukové zátěže a znečištění ovzduší 
vlivem přesunutí intenzit dopravy na nadřazený komunikační 
systém, vlivem zvýšení plynulosti dopravy a např. tunelových 
úseků, zejména v centrální části Prahy. 

2. Prvky udržitelného rozvoje města jsou konceptem ÚP hl. m. 
Prahy posilovány formou navržené plošné a prostorové 
regulace, která stanovuje podmínky pro účelné využívání 
území, infrastrukturu a další zdroje. V oblasti nakládání 
s odpady je upřednostňována separace a přednostní 
materiálové a energetické využívání před skládkováním. 
V energetických systémech jsou podporováno využívání 
obnovitelných zdrojů energie. 

3. Pro omezení suburbanizačního procesu příměstského prostoru 
navrhuje koncept ÚP hl. m. Prahy vznik tzv. Zeleného pásu 
kolem Prahy. 

4. Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje transformaci 
nevhodně využívaných ploch před plošným rozvojem 
zastavitelných ploch. Za tímto účelem vymezuje celkem 21 
přestavbových území, včetně brownfields. 

5. Posuzovaný koncept ÚP hl. m. Prahy bude podroben 
veřejnému projednání. Zároveň budou mít občané, občanská 
sdružení a zástupci veřejnosti možnost uplatnit k němu své 
připomínky a námitky, a tím ovlivnit jeho konečnou podobu 
tak, aby byl dosažen soulad mezi rozvojem města a ochranou 
jeho historického, kulturního a přírodního bohatství. 
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otázkách ochrany životního prostředí a při 
přípravě rozvojových záměrů města. 

Strategické cíle pro kvalitní životní prostředí 

Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení 

hlukové zátěže 

6. Redukce znečištění ovzduší podle platných 
limitů na ochranu zdraví. 

7. Zlepšení kvality povrchových i 
podzemních vod při celkové rehabilitaci 
úlohy vody v krajině. 

8. Snížení hlukového zatížení zejména v 
obytných a rekreačních zónách. 

Udržitelnost energetických a materiálových 

toků 

9. Minimalizace množství produkovaných 
odpadu a maximalizace jejich 
materiálového využití. 

10. Trvale možný soulad městského a 
přírodního prostředí. 

11. Důslednější ochrana, vhodné rozšiřování a 
udržování městské zeleně. 

12. Podpora stability městské a  příměstské 
krajiny. 

13. Zachování a rozvíjení stávající 
rozmanitosti přírodních prvků. 

14. Vytvoření podmínek a zásad ekologicky 
ohleduplné rekreace na území města včetně 
chráněných nebo přírodně cenných území. 

15. Zachování kvality pohledu a panoramat v 
pražské kotlině. 

Rozvoj města respektující historické a kulturní 

dědictví 

16. Citlivé začlenění památkových objektů a 
celku do chodu města. 

17. Uchování charakteru jednotlivých části 
města bez porušení jejich genia loci. 

18. Odlehčení historického jádra Prahy. 

19. Zapojení veřejnosti do řešení rozvoje 
města a ochrany kulturně-historického 
dědictví. 

Koncepční řešení problémů životního prostředí 

se zapojením veřejnosti 

20. Koncepční přístup města k životnímu 
prostředí. 

21. Zvýšení všeobecného pocitu 
spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj 
města. 

Strategické cíle pro kvalitní životní prostředí 

Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže 

6. Předpokládá se snížení míst s překročením imisních limitů, 
zejména pak v osídlených oblastech, vlivem přesunutí intenzit 
dopravy na nadřazený komunikační systém, vlivem zvýšení 
plynulosti dopravy a např. tunelových úseků. 

7. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje za účelem zlepšení 
stávajícího stavu říčních a potočních niv revitalizace drobných 
vodních toků formou veřejně prospěšných opatření. 

8. Předpokládá se snížení hlukové zátěže, vlivem přesunutí 
intenzit dopravy na nadřazený komunikační systém, vlivem 
zvýšení plynulosti dopravy a např. tunelových úseků, zejména 
v centrální části Prahy. 

Udržitelnost energetických a materiálových toků 

9. V koncepčních zásadách konceptu ÚP hl. m. Prahy je kladen 
velký důraz na separaci odpadů a přednostní materiálové a 
energetické využívání odpadů před vlastním skládkováním. 

10. Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje soulad městského a 
přírodního prostředí navrženou plošnou a prostorovou regulací. 

11. Za účelem ochrany zeleně vymezuje koncept ÚP hl. m. Prahy 
celoměstský systém zeleně a nově tzv. Zelený pás kolem 
Prahy. K rozšíření stávajících ploch zeleně dojde zejména v 
důsledku nově navržených rozvojových území krajinných, 
která umožní převod převážně ZPF na plochy ZL – lesní a ZN 
– nelesní a převod orné půdy do stabilnějších kultur (trvalých 
travních porostů). 

12. Za účelem podpory stability městské a příměstské krajiny je 
konceptem ÚP hl. m. Prahy navržena plošná a prostorová 
regulace, která zabrání nekontrolovatelnému rozvoji, na úkor 
některého z pilířů udržitelného rozvoje území. 

13. Veškeré prvky ochrany přírody vymezené v ÚAP (NATURA 
2000, VKP, PřP, památné stromy. ZCHÚ, ÚSES) (ÚRM, 
2008), které dokládají aktuální stav na území hl. m. Prahy 
koncept ÚP přejímá a dále rozvíjí. 

14. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje za účelem umístění staveb 
a činností spojených s rekreací plochu s rozdílným způsobem 
využití RP – rekreace. Regulativy hlavního a přípustného 
využití vytvářejí podmínky pro ekologicky ohleduplnou 
rekreaci na území města. Rekreační aktivity v chráněných 
územích jsou navíc regulovány zákonem č. 114/1992 Sb., 
v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., 
v platném znění.  

15. ÚP hl. m. Prahy vymezuje v rámci koncepce prostorové 
regulace výškovou regulaci, která stanovuje maximální počet 
podlaží, které je možné do území umístit. Navržené výškové 
hladiny jsou odvozeny od polohy v jednotlivých ve městě 
vymezených pásmech, zohledňují utváření terénu, navazující 
charakter zástavby a případný vliv na pohledové horizonty 
města. Pro ochranu hodnot historického jádra Prahy je 
navrženo území se zákazem výškových a rozměrných staveb. 
Stavby, které podléhají zvláštnímu režimu posouzení 
přípustnosti, je nutné vždy posoudit na základě prověření 
pohledových vztahů zpracovaných s využitím Digitálního 
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modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy (DMZZ) ve formě 
zákresu panoramatických pohledů z vybraných pohledových 
bodů, určených orgánem územního plánování a orgánem 
ochrany památek. 

Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví 

16. Za účelem ochrany a zapojení památkových objektů a celku do 
chodu města vymezuje koncept ÚP hl. m. Prahy veřejně 
prospěšná opatření pro národní kulturní památky, 
archeologické lokality, Památkovou rezervaci v hl. m. Praze, 
vyhlášené památkové zóny historických jader obcí a vesnické 
památkové rezervace a navrhované památkové zóny 
historických jader obcí. Při umisťování staveb a činností do 
území je dále nutné respektovat zákonem vymezené podmínky 
ochrany a zásady prostorové regulace vymezené konceptem 
ÚP hl. m. Prahy. 

17. Uchování charakteru jednotlivých částí města je v konceptu 
ÚP hl. m. Prahy zaručeno navrženou plošnou a prostorovou 
regulací. Navržené výškové hladiny, struktura a kapacita 
zástavby jsou odvozeny od polohy v jednotlivých ve městě 
vymezených pásmech, zohledňují utváření terénu, navazující 
charakter zástavby a případný vliv na pohledové horizonty 
města.  

18. Koncept ÚP hl. m. Prahy vytváří předpoklady pro odlehčení 
historického jádra města rozšířením celoměstského centra a 
rozvojem hierarchické struktury dalších městských center 
s regionálním nebo lokálním dosahem tak, aby se územně 
rozložila nabídka veřejné vybavenosti a snížila generovaná 
dopravní zátěž. 

19. Posuzovaný koncept ÚP hl. m. Prahy bude podroben 
veřejnému projednání a zároveň bude mít veřejnost možnost 
uplatnit k němu své připomínky a námitky. 

Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením 

veřejnosti 

20. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje řadu koncepčních přístupů 
k ochraně životního prostředí. Patří mezi ně např. preference 
větší pestrosti způsobu využití navrhovaných ploch oproti 
monofunkčnímu využití, liberalizace regulativů vůči 
způsobům využití území s nižší zátěží, preference rozšiřování 
sítě a obsluhy veřejné hromadné dopravy a pražské 
integrované dopravy před individuální automobilovou 
dopravou, podpora cyklistické a pěší dopravy, preference 
separace odpadů a jejich přednostní materiálové a energetické 
využívání před vlastním skládkováním, atd. 

21. Zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný 
rozvoj města může dojít prostřednictvím navržených lokálních 
center, která identifikují jednotlivé městské čtvrti a původní 
připojené obce, navazují převážně na území jejich historických 
jader. Soustřeďují se zde zařízení místní správy, služeb a 
kulturně-společenského života.  

Životní prostředí/udržitelný rozvoj 

Státní politika životního prostředí ČR 

Ochrana přírody a krajiny a biologické Ochrana přírody a krajiny a biologické rozmanitosti 
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rozmanitosti 

1. Posílení ekologické stability krajiny -  
zkvalitňovat územní systém ekologické 
stability a realizovat jeho chybějící prvky. 

Posílení ekologické stability krajiny 

2. Stanovit limity rozvoje území a územních 
rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a 
krajinného prostředí a prosadit je do 
nástrojů územního plánování. 

3. Zajistit opatření ke zprůchodňování 
(stávajících i nově budovaných) 
komunikací na migračních cestách 
živočichů. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

4. Zlepšovat čistotu povrchových a 
podzemních vod: Postavit a rekonstruovat 
čistírny odpadních vod a kanalizační 
systémy. 

Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 

5. Chránit půdu před zábory a neodpovědným 
rozšiřováním měst a obcí mimo současná 
zastavěná území. 

Životní prostředí a kvalita života 

6. Zahrnout informace o výskytu rizikových 
látek vznikajících v souvislosti s lidskou 
činností do limitů rozvoje a plánování 
velkých územních celků a obcí, sanovat 
SEZ. 

7. Omezovat lokální topeniště na uhlí, kde 
dochází při neukázněném spalování 
komunálního odpadu k tvorbě a emisím 
toxických látek. 

8. Zmenšení rozlohy území s překročenými 
kritickými zátěžemi z ovzduší. 

9. Promítnout výsledky realizace programů 
snižování emisí a znečišťování ovzduší do 
nástrojů územního plánování a do 
rozhodování umisťování staveb zdrojů 
znečištění ovzduší. 

10. Snižování zátěže populace z expozice 
dopravním hlukem a hlukem z průmyslové 
činnosti. 

11. Obnovit funkce narušené krajiny – odstranit 
SEZ, snížit zábory nenarušené krajiny pro 
nové aktivity zvýšit efektivnost využití 
zastavěných území. 

12. Přijmout zásady udržitelného hospodaření 
v krajině a prosazovat je při tvorbě 
strategických dokumentů. 

13. Zpřístupňovat krajinu budováním polních 
cest, cyklostezek, pěších turistických tras, 

1. Koncept ÚP hl. m. Prahy přejímá vedení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni ze ZÚR. Koncepce lokálního 
ÚSES, včetně interakčních prvků, vychází z platného ÚPn SÚ 
hl. m. Prahy. Stávající skladebné prvky potvrzuje a 
příležitostně rozšiřuje. 

Posílení ekologické stability krajiny 

2. Limity rozvoje území jsou stanoveny plošnou a prostorovou 
regulací. Územní rezervy jsou vymezeny pouze plošně. 
Konkrétní limity jejich rozvoje budou stanoveny následně (v 
rámci příslušných změn územního plánu nebo schvalování 
nového územního plánu). 

3. Pro zajištění průchodnosti krajinou živočichy je vymezen 
ÚSES a CSZ. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

4. Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje rozšíření a rekonstrukci 
stávající ÚČOV. Modernizovány budou i některé další lokální 
čistírny odpadních vod. 

Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 

5. Převážná část záboru ZPF navržená konceptem ÚP hl. m. 
Prahy je spojená s přeměnou na zeleň. Zábor ZPF za účelem 
zastavitelných ploch bude nevýznamný. 

Životní prostředí a kvalita života 

6. Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá pokračování sanací 
starých ekologických zátěží. 

7. Zásobování teplem je na území hl. m. Prahy navrženo 
centralizované.  

8. Předpokládá se snížení míst s překročením imisních limitů, 
zejména pak v osídlených oblastech, vlivem přesunutí intenzit 
dopravy na nadřazený komunikační systém, vlivem zvýšení 
plynulosti dopravy a např. tunelových úseků. 

9. Při umisťování nových zdrojů znečišťování ovzduší do území 
je zohledněn stav znečištění ovzduší. 

10. Předpokládá se snížení hlukové zátěže vlivem přesunutí 
intenzit dopravy na nadřazený komunikační systém, vlivem 
zvýšení plynulosti dopravy a např. tunelových úseků, zejména 
v centrální části Prahy. 

11. Koncept ÚP hl. m. Prahy podporuje transformaci nevhodně 
využívaných ploch (plochy přestavby včetně brownfields) a 
sanaci starých ekologických zátěží.  

12. Koncept ÚP hl. m. Prahy stanovuje principy pro udržitelné 
hospodaření s jednotlivými složkami životního prostředí. 

13. Pro zlepšování prostupnosti krajiny je konceptem ÚP hl. m. 
Prahy respektován a zároveň rozšířen ÚSES a dále významná 
pěší a cyklistická propojení, která zlepší migraci krajinou jak 
pro lidi, tak pro živočichy. 

14. Pro zajištění udržitelného rozvoje hl. m. Prahy je konceptem 
ÚP hl. m. Prahy navržena plošná a prostorová regulace. 

15. Pro ochranu kvalitních segmentů přírodního charakteru 
v zastavěném území je vymezen CSZ a ÚSES. 

16. Pro zajištění převážně nezastavěného charakteru vnějšího 
pásma města a rozšíření stávajících ploch zeleně je konceptem 
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naučných a tematických stezek, podporovat 
drobné podnikání v ekoturistice a 
ekoagroturistice. 

14. Udržitelný rozvoj sídel. 

15. Chránit kvalitní segmenty přírodního 
charakteru v zastavěných územích.  

16. Podporovat vznik a rozšiřování zelených 
prstenců kolem měst. 

17. Zkvalitnit ochranu a péči o sídelní zeleň a 
další přírodní složky urbanizovaného 
území. 

18. Zmírnění důsledků a prevence závažných 
havárií. 

Energetika a těžba 

19. Podporovat užití nízkouhlíkových paliv 
před užitím tuhých paliv. 

20. Důsledně prosazovat a provádět územní 
ochranu ložisek nerostů (neobnovitelných 
přírodních zdrojů) formou stanovování 
chráněných ložiskových území a 
respektování těchto přírodních nerostných 
zdrojů při územním plánování. 

Doprava 

21. Při modernizaci silniční sítě využívat 
především stávající silnice, popř. jejich 
koridory a omezit tím fragmentaci krajiny 
novými trasami a nesnižovat průchodnost 
krajiny pro živočichy. 

22. Podporovat vhodná technická a 
infrastrukturní opatření (silniční obchvaty 
měst, protihlukové bariéry podél silnic i 
železničních tratí) vedoucí k minimalizaci 
zdravotních rizik a negativních vlivů na 
životní prostředí působených nadměrným 
zatížením sídel hlukem a emisemi 
škodlivých látek z pozemní dopravy. 

23. Podporovat změnu podílu osobní a nákladní 
přepravy ve prospěch environmentálně 
šetrnějších druhů, jako je železniční, 
kombinovaná a dále veřejná osobní a 
cyklistická doprava. 

24. Podporovat výstavbu zařízení pro 
cyklistickou dopravu v kombinaci 
s veřejnou dopravou (systém  bike-and-
ride) a pěší dopravou. 

25. Nadále podporovat budování komplexních 
integrovaných dopravních systémů ve 
městech a jejich okolí s výraznějším 
uplatněním kolejové dopravy (vč. 
železnice) jako environmentálně šetrnějšího 
druhu veřejné hromadné dopravy. 

26. V městských aglomeracích podporovat 
kombinovaný systém individuální a veřejné 

ÚP hl. m. Prahy navržen tzv. Zelený pás kolem Prahy. 

17. ÚP potvrzuje a případně dále rozšiřuje CSZ, ÚSES, ZCHÚ, 
VKP, památné stromy a další plochy určené pro sídelní zeleň a 
přírodní složky dle ÚAP (ÚRM, 2008). 

18. Územní plán stanovuje rozsah staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu na základě vyhodnocení území a 
potřeb hlavního města v návaznosti na Havarijní plán hl. m. 
Prahy a Krizový plán hl. m. Prahy, které zpracoval Odbor 
krizového řízení MHMP. 

Energetika a těžba 

19. Systém zásobování teplem je na území hl. m. Prahy navržen 
převážně centralizovaný. V případě decentralizovaného 
zásobování teplem směřuje rozvoj k využívání zemního plynu 
a elektrické energie. Rovněž se začínají uplatňovat netradiční 
způsoby výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů tepla. 

20. Těžba nerostů je konceptem ÚP hl. m. Prahy chápána jako 
dočasná činnost a je vymezena překryvným značením ve vazbě 
na související limity území. 

Doprava 

21. Koncept ÚP hl. m. Prahy využívá zejména stávající silnice, 
popř. jejich koridory, které rozšiřuje o některé další. Jedná se 
zejména o doplnění nadřazeného komunikačního systému hl. 
m. Prahy. 

22. Jednou z hlavních zásad koncepce dopravní infrastruktury je 
vytvoření uceleného systému nadřazeného komunikačního 
systému, který by odvedl velkou část dopravy z centrální části 
města, podpora veřejné hromadné dopravy osob, výstavba 
vysokorychlostních tratí železnice a podpora pěší a cyklistické 
dopravy. 

23. Koncept ÚP hl. m. Prahy podporuje veřejnou hromadnou 
přepravu osob a pražskou integrovanou dopravu před 
individuální automobilovou dopravou. Rozvíjí i pěší a 
cyklistickou dopravu. 

24. Koncept ÚP hl. m. Prahy rozvíjí koridory cyklistické 
infrastruktury a významná pěší propojení. 

25. Koncept ÚP hl. m. Prahy preferuje rozšiřování sítě a obsluhy 
veřejné hromadné dopravy a pražské integrované dopravy 
včetně většího zapojení železnice v dopravě osob před 
individuální automobilovou dopravou a podporuje cyklistickou 
a pěší dopravu. 

26. Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá vybudování dalších 40 
parkovišť P+R o kapacitě cca 14 000 stání. Regulace 
parkování je zejména pro centrální oblast hl. m. Prahy 
zavedena již ve stávajícím stavu.  

27. Největším letištěm na území hl. m. Prahy je letiště Praha-
Ruzyně. Strategická opatření k redukci nadměrného hluku 
z letecké dopravy byla navržena v Akčním plánu LKPR z roku 
2008. Jedná se o následující opatření: 

• dořešení infrastruktury letiště Praha Ruzyně, která 
v současnosti limituje zavádění účinných protihlukových 
opatření;  

• snížení hlukové expozice v noční době (snížení počtu 
pohybů letadel na 5 % z celkového počtu, aktualizace bonus 
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dopravy (systém park-and-ride), doplněný 
regulací parkování a přístupu osobních 
automobilů do center. 

27. Podporovat realizaci opatření k redukci 
nadměrného hluku z letecké dopravy a 
vymezení hlukových ochranných pásem 
kolem letišť podle doporučení EU s cílem 
eliminovat či kompenzovat vliv leteckého 
provozu na okolí. 

Zemědělství a lesnictví 

28. Vytvořit podmínky pro rozvoj 
multifunkčního zemědělství, na co největší 
ploše, posilovat mimoprodukční funkce 
půdy, zlepšovat možnosti rekreačního 
využití zemědělské krajiny (vyšší 
rozmanitost druhů hospodářských zvířat a 
zemědělských plodin, lepší prostupnost, 
péče o pozemky), podporovat komplexní 
pozemkové úpravy zlepšující ekologickou 
stabilitu krajiny. 

29. Podporovat ekologicky šetrné způsoby 
hospodaření (ekologické a integrované 
zemědělství), s cílem zvýšit podíl plochy 
zemědělského půdního fondu. 

30. Rozšířit programy pro pozemky ohrožené 
vodní nebo větrnou erozí a pro vyšší retenci 
vody v krajině v zájmu zvyšování 
ekologické stability krajiny. 

31. Stanovit a udržovat optimální podíly lesů. 

Vodní politika 

32. Podporovat protipovodňová opatření v 
kanalizačních systémech měst, jejichž 
katastr zasahuje do záplavového území 
vodních toků. 

33. Zpřísnit podmínky pro povolování staveb a 
činnosti v záplavových územích s cílem 
předcházet zbytečným škodám. 

34. Realizovat revitalizační opatření v krajině a 
na drobných vodních tocích s ohledem na 
komplexní řešení vodního režimu krajiny a 
na různé krajinné typy. 

35. Podporovat a chránit krajinný ráz území a 
jeho prvky jako jsou např. osamělé stromy, 
zelené pásy podél silnic a cest, zdroje pitné 
vody, mokřady a drobné vodní nádrže a 
toky, monitorovat výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. 

listu, omezení motorových zkoušek v noci); 

• kontrola dodržování hlukových zón a dráhy letu (využití 
modernizovaného systému monitoringu leteckého hluku a 
letových tratí); 

• aktualizace ekonomických nástrojů (preference méně 
hlučných letadel); 

• pokračování v realizaci zvukoizolačních opatření na 
citlivých objektech v OHP letiště;  

• aktualizace hlukových zón a OHP (plánování využití území 
po dostavbě infrastruktury); 

• prohloubení komunikace s veřejností.  

Současně platné ochranné hlukové pásmo (OHP) letiště Praha 
Ruzyně bylo navrženo v roce 1997.  Předpokladem realizace 
nové paralelní dráhy letiště Ruzyně VPD 06R/24L je i 
stanovení nového ochranného hlukového pásma tohoto letiště. 
Bude provedeno v rámci podrobnějších dokumentací 
navazující na koncept ÚP hl. m. Prahy. 

Zemědělství a lesnictví 

28. Koncept ÚP hl. m. Prahy vytváří podmínky pro převod orné 
půdy na trvalé travní porosty a zvýšení jejich podílu za 
podmínky zachování přirozeného produkčního potenciálu 
půdy bez nutnosti změny územního plánu. Zároveň jsou 
podporovány mimoprodukční funkce ZPF. 

29. Koncept ÚP hl. m. Prahy podporuje ekologické zemědělství. 

30. Za účelem retence vody v krajině vymezuje koncept ÚP hl. m. 
Prahy řadu veřejně prospěšných staveb. Dále navrhuje celkem 
22 podzemních záchytných nádrží, jejichž účelem je 
zachycovat zředěné odpadní vody v období intenzivních dešťů, 
které se doposud vypouštěly z odlehčovacích komor jednotné 
kanalizace do recipientu bez čištění.  

31. Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru PUPFL 
v rozsahu pouhých 14,54 ha. Zároveň však dojde k rozšíření 
ploch s rozdílným způsobem využití ZL – lesní, zejména za 
účelem doplnění celoměstského systému zeleně a pro 
vytvoření Zeleného pásu kolem Prahy.  

Vodní politika 

32. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje na Vltavě a Berounce 
nutná protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy formou 
liniových protipovodňových opatření ohraničující záplavové 
území určené k ochraně. 

33. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje kategorie záplavového 
území A, B a C a stanovuje pro ně regulativy jejich využití. 

34. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje za účelem zlepšení 
stávajícího stavu říčních a potočních niv revitalizace drobných 
vodních toků formou veřejně prospěšných opatření. 

35. Téměř polovinu správního území hl. m. Prahy tvoří zastavěné 
a ostatní plochy. Z tohoto důvodu jsou zásady ochrany přírody, 
krajiny, vod i přírodních prvků v zastavěném i nezastavěném 
území důsledně respektovány. 
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Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy  

Zachování širokého spektra přírodních 

podmínek 

1. Preference ochrany lokalit se zvýšenými či 
jedinečnými hodnotami živé a neživé 
přírody. 

2. Stabilizace sítě zvláště chráněných území a 
její případné systémové doplňování ze 
spektra pravidelně hodnocených, 
dlouhodobě sledovaných a systémově 
doplňovaných lokalit se zvýšenou 
přírodovědnou hodnotou. 

3. Nepřipouštění další zástavby v přímém 
kontaktu s hranicí lokalit se zvýšeným 
významem pro ochranu přírody a krajiny 
(zvláště chráněná území, přírodní parky, 
biocentra apod.). 

Smysluplné využití přírodního a plošného 

potenciálu zemědělské půdy  

4. Preference mimoprodukčních funkcí 
příměstské krajiny (zvýšení vodní retence 
území, posílení ekologické stability území, 
zvýšení nabídky ploch vhodných pro 
každodenní rekreaci, apod.). 

5. vyřešení územních problémů, které 
souvisejí zejména s ochranou přírody a 
krajiny. 

Výrazné zpomalení nepříznivého trendu úbytku 

zemědělské půdy jejím převodem do kategorie 

zastavěné a zpevněné plochy 

6. Zvýšení nízkého podílu lesů zalesněním 
vybraných částí zemědělské půdy. 

7. Založení přírodně rekreačních parků s cílem 
„odlehčit“ rekreací přetíženým zvláště 
chráněným územím. 

8. Využití části zemědělské půdy pro přírodě 
blízké formy protipovodňové ochrany 
(rozlivová území, suché poldry). 

9. Zajištění systémové prostupnosti městské a 
příměstské krajiny zejména pro pěší a 
cyklisty (účelové komunikace a stezky 
dimenzovat včetně doprovodné vegetace). 

10. Neztratit potenciál veřejných ploch zeleně 
na sídlištích (například zahušťováním 
výstavby). 

11. Účinněji koordinovat ochranu přírody a 
krajiny na hranicích se sousedními 
správními obvody (návaznost prvků ÚSES, 
krajinná opatření v dílčích povodích 

Zachování širokého spektra přírodních podmínek 

1. Koncept ÚP hl. m. Prahy přebírá za účelem ochrany lokalit se 
zvýšenými či jedinečnými hodnotami živé a neživé přírody 
veškeré prvky ochrany přírody vymezené v ÚAP (NATURA 
2000, VKP, PřP, památné stromy. ZCHÚ, ÚSES) (ÚRM, 2008) 
a dále je rozvíjí. Ochrana těchto prvků je dále vymezena 
zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

2. Viz bod výše. 

3. Zajištění územní ochrany a nepřipouštění další zástavby u 
lokalit se zvýšeným významem pro ochranu přírody a krajiny a 
jejich bezprostředního okolí je dáno zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, který je právní normou mnohem 
vyššího řádu, než je koncept ÚP. 

Smysluplné využití přírodního a plošného potenciálu zemědělské 

půdy  

4. Při obvodu města je navržen tzv. Zelený pás kolem Prahy, 
vymezený zejména plochami ZL – lesními a ZN – nelesními, a 
to na úkor stávající orné půdy. Dojde tak k podpoření 
mimoprodukčních funkcí příměstské krajiny, zvýšení vodní 
retence území, posílení ekologické stability, zvýšení nabídky 
ploch vhodných pro každodenní rekreaci, apod.  

5. Vymezení problémů spojených s ochranou přírody a krajiny a 
jejich řešení konceptem ÚP hl. m. Prahy je provedeno v kap. 
A.4 dokumentace VVURÚ. 

Výrazné zpomalení nepříznivého trendu úbytku zemědělské půdy 

jejím převodem do kategorie zastavěné a zpevněné plochy 

6. Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k rozšíření lesních 
ploch, a to převážně na úkor ZPF. 

7. Územní plán navrhuje za účelem rekreace celoměstsky 
významná rozvojová území rekreační rozmístěná rovnoměrně 
na území města tak, aby byla časově dostupná pro obyvatele 
jednotlivých městských částí. Dojde tak k odlehčení rekreací 
přetíženým zvláště chráněným územím. 

8. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje přírodě blízké formy 
protipovodňové ochrany jako jsou suché poldry, rybníky a 
nádrže, a to i na zemědělské půdě. 

9. Pro zlepšování prostupnosti krajiny je konceptem ÚP hl. m. 
Prahy respektován a zároveň rozšířen ÚSES, navržen Zelený 
pás okolo Prahy, celoměstský systém zeleně a dále významná 
pěší a cyklistická propojení, která zlepší migraci krajinou jak 
pro lidi, tak pro živočichy. 

10. Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje, zejména uvnitř 
kompaktního města, kde se nachází většina stávajících sídlišť a 
je plánována i nově navrhovaná obytná zástavba, realizaci 
větších zelených ploch. Půjde především o systém drobných 
parkových ploch, které budou snižovat deficity zeleně na území 
jednotlivých městských částí. Výrazněji se bude na plochách 
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zasahujících do více správních území 
apod.). 

s vegetací podílet krajinná zeleň, která tvoří přechodový článek 
do vnějšího pásma města. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
zejména v souvislosti s rozvojovými a přestavbovými územími 
nové parkové plochy. Příkladem je vymezení parkových ploch 
v území M/1 Letňany, M/2 Východní Město, M/6 
Novodvorská, M/8 Barrandov – Slivenec, M/9 Dívčí Hrady, 
M/10 Západní Město, M/11 Ruzyně – Drnovská, R/1 Troja. I 
v ostatních přestavbových a rozvojových územích je 
pamatováno na plochy zeleně. Jedná se o plochy ZN – nelesní  
a ZL – lesní. Rovněž ve funkčních plochách RP – rekreace je 
pamatováno na dostatečné procento zelených ploch. 

11. Koncept ÚP hl. m. Prahy koordinuje ochranu přírody a krajiny 
s přilehlým Středočeským krajem. Je zajištěna jak návaznost 
prvků ÚSES (zejména na nadregionální a regionální úrovni, 
jehož vymezení je převzato ze ZÚR), tak určuje část území ve 
vnějším pásmu hl. m. Prahy jako potenciálně vhodné pro vznik 
tzv. Zeleného pásu kolem Prahy, který napomůže zachování 
převážně nezastavěného charakteru vnějšího pásma, stanovení 
jasného limitu pro rozvoj vnějšího kompaktního pásma, 
omezení suburbanizačního procesu příměstského prostoru, 
zachování a posílení přírodně rekreačních vazeb mezi Prahou a 
Středočeským krajem, zvýšení ekologické stability dotčeného 
území, zlepšení prostupnosti krajiny, vytvoření podmínek pro 
rekreaci v přírodním prostředí, rozložení rekreační zátěže do 
většího území. 

Dopravní politika  

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 

1. Dosáhnout stavu, při kterém celková 
úroveň dopravního systému bude v souladu 
s potřebami města a jeho dalším rozvojem. 

2. Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury 
Prahy a jejího zájmového území řídit a 
plánovat jako jeden celek dle jednotné 
dopravní politiky v úzké spolupráci všech 
dotčených orgánů samosprávy a státní 
správy.  

3. Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve 
vzájemném souladu s rozvojem sídelní 
soustavy, jak co do kapacit, tak co do času. 
Vhodným urbanistickým řešením, 
založeným na koexistenci různých funkcí v 
území, směřovat ke snižování přepravních 
nároků ve městě a jeho okolí, a vytvářet tak 
základní předpoklady pro omezování 
negativních vlivů provozu dopravy na 
životní prostředí. Usilovat o to, aby území s 
vysokou hustotou osídlení a velkou 
nabídkou pracovních příležitostí byla 
obsluhována kolejovou hromadnou 
dopravou.  

4. Dopravní infrastrukturu koncipovat, 
rozvíjet a řídit jako komplexní systém 
všech doprav, které se musí vzájemně 
doplňovat a jež musí racionálně 
spolupracovat. V jednotlivých částech 

1. Dopravní systém navržený konceptem ÚP hl. m. Prahy vychází 
z  potřeb a rozvojových tendencí řešeného území. Jednou 
z hlavních zásad koncepce dopravní infrastruktury je vytvoření 
uceleného systému nadřazeného komunikačního systému, který 
odvede velkou část dopravy z centrální části města. Zároveň je 
preferováno rozšiřování sítě a obsluhy veřejné hromadné 
dopravy a pražské integrované dopravy včetně většího zapojení 
železnice v dopravě osob před individuální automobilovou 
dopravou a podporuje cyklistickou a pěší dopravu. 

2. Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje jednotnou koncepci 
dopravní infrastruktury platnou pro celé území hlavního města. 

3. Rozvoj dopravního systému je navržen v souladu 
s rozvojovými tendencemi hl. m. Prahy. Bilance dopravy byly 
určeny na základě výhledových kapacit zastavěného i 
zastavitelného území. Pro snížení přepravních nároků ve městě 
a v jeho okolí je počítáno s rozšířením systému veřejné 
hromadné dopravy osob a jeho podpory na úkor individuální 
automobilové dopravy. Počítá se s rozšířením sítě metra, 
tramvajových linek, autobusových linek i železnice. 

4. Koncepce dopravní infrastruktury je složena z komplexního 
systému sestávajícího se ze silniční dopravy, veřejné hromadné 
dopravy osob, železniční dopravy, pěší dopravy, cyklistické 
odpravy, letecké dopravy a vodní dopravy. Přepravní potřeby 
odpovídají charakteru funkčního využití území. Z hlediska 
požadavků na tvorbu a ochranu životního prostředí je kladen 
zvýšený důraz na ochranu znečištění ovzduší a ochranu před 
hlukem. Dané složky životního prostředí jsou podrobně 
vyhodnoceny v rámci Akustické a Rozptylové studie tvořící 
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území zajišťovat přepravní potřeby 
způsobem adekvátním jeho funkčnímu 
využití, charakteru zástavby a požadavkům 
tvorby a ochrany životního prostředí.  

5. Pro obsluhu centra města vytvářet takové 
podmínky, aby rozhodující část nároků na 
přepravu osob mohla být uspokojena 
hromadnou dopravou. Individuální 
automobilovou dopravu je v centru města 
naopak nutno účinně regulovat. V přepravě 
nákladů lze připustit pouze nezbytnou 
dopravu zásobovací.  

6. Při zajišťování přepravních potřeb města a 
zájmového území preferovat provoz a 
rozvoj těch druhů doprav a dopravních 
systémů, které jsou příznivé pro tvorbu a 
ochranu životního prostředí. 

přílohy č. 4 a 5 dokumentace VVURÚ.  

5. Koncept ÚP hl. m. Prahy rozvíjí, zejména v centu města, síť 
veřejné hromadné dopravy osob na úkor individuální 
automobilové dopravy. Regulace omezení vjezdu individuální 
automobilové dopravy do centra je částečně dána zavedením 
zón placených parkovacích stání platných již ve stávajícím 
stavu a podpořena výstavbou 40 nových P+R parkovišť ve 
vnějším pásu města nebo v kontaktu s kapacitními 
komunikacemi (Pražský okruh, Městský okruh) a s kolejovými 
systémy veřejné dopravy.  

6. Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje a podporuje systém veřejné 
hromadné dopravy osob a vymezuje uceleného systém 
nadřazeného komunikačního systému (Pražský okruh, Městský 
okruh, radiály), který odvede velkou část dopravy z centrální 
části města. 

Ochrana ovzduší 

Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy 

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město 
Praha 

• Eliminace nebo alespoň minimalizace 
negativních vlivů na lidské zdraví, 
vyplývající ze znečištění ovzduší. 

• Eliminace nebo alespoň minimalizace 
negativních vlivů znečištění ovzduší na 
přírodní prostředí. 

• Snížení emisní a imisní zátěže 
z automobilové dopravy 

• Snížení emisní a imisní zátěže z malých 
spalovacích zdrojů 

• Snižování emisí PM10 – sekundární 
prašnost 

• Snižování emisí těkavých organických 
látek ze spotřeby rozpouštědel. 

 

Pro vyhodnocení znečištění ovzduší pro výhledový rok 2020 byla 
zpracována Rozptylová studie, která tvoří přílohu č. 5 
dokumentace VVURÚ. Z jejích závěrů vyplývá, že na řadě míst 
dojde k poklesu imisní zátěže oproti stávajícímu stavu. 

Ze studie je patrné, že celkově v území Prahy převládá mírný 
pokles až stagnace imisních hodnot PM10. Výraznější zlepšování 
lze pozorovat v následujících oblastech: 1/ podél komunikací, na 
nichž dojde k výraznému snížení intenzit těžkých nákladních 
automobilů po vybudování Pražského okruhu (př. ulice 
K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojku, Brněnskou ulici, 
Štěrboholskou spojku, Průmyslovou, Kbelskou a Cínoveckou 
ulici), 2/ na okrajích města v oblastech stávajících zemědělských 
ploch, které jsou v územním plánu kategorizovány jako zeleň, 3/ v 
několika lokalitách, kde se projevuje snížení počtu autobusů MHD 
(Smíchov, Dejvická a další), 4/ v centrální části města podél části 
magistrály a nábřežních komunikací. 

V případě imisí NO2 je situace obdobná jako v případě 
suspendovaných částic PM10, ale rozdíly jsou ještě výraznější. Ke 
zlepšení situace dojde opět v místech současných tranzitních tahů, 
odkud bude odvedena nákladní doprava: Barrandovský most a 
ulice K Barrandovu, Jižní spojka, Štěrboholská spojka, 
Průmyslová, Kbelská, Cínovecká a Severojižní magistrála. Vlivem 
obměny vozového parku dojde k snížení koncentrací NO2 i v 
oblasti centra, především v prostoru Dejvic, Bubenče, Holešovic, 
na nábřeží, v okolí magistrály, Wilsonově ulici, v prostoru Nového 
Města v oblasti Ječné, Žitné, Karlova náměstí a v přilehlých 
oblastech Smíchova. Dále v oblasti podél Bělocerkevské a 
Bohdalecké ulice až po Chodovskou a Spořileckou.  

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na 
celém území Prahy buď snížení imisní zátěže benzenu, nebo 
nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových kapacitních 
komunikací. Největší snížení bude zaznamenáno v centru města, 
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kde jsou v současné době koncentrace nejvyšší. Jedná se o oblast 
Wilsonovy ulice a v prostoru Nového Města v oblasti Ječné, Žitné 
a Legerovy a širší okolí centra (prostor Barrandovského mostu a 
Jižní spojky, Brněnské ulice, Rozvadovské spojky, oblast 
Vinohrad,  Žižkova, Vršovic, Michle, Krče a Dejvic a ulic 
Jugoslávských Partyzánů a Roztocká). 

Naproti tomu v Praze vzniknou oblasti s novou imisní zátěží PM10, 
které se projevují zhoršením stavu ve srovnání se současností. 
Jedná o nové úseky Pražského okruhu, Městského okruhu a 
nových radiál. 

Obdobně i největší nárůst koncentrací  NO2 oproti stávajícímu 
stavu byl vypočten opět u Pražského okruhu, a to zejména v 
Suchdole při vyústění tunelu Rybářka, u přemostění Vltavy a v 
prostoru Draháně, na jihu pak při vyústění tunelů v Komořanech a 
v Radotíně. 

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na 
celém území Prahy buď snížení imisní zátěže benzenu, nebo 
nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových kapacitních 
komunikací. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy v oblastech, kde předpokládá 
překračování limitů pro kvalitu ovzduší a kde to umožňují 
prostorové vztahy navrhuje nové plochy ochranné zeleně. 
Typickým příkladem jsou vymezená významná rozvojová území 
krajinná, kde jsou plochy zeleně vymezeny mj. i za účelem 
odclonění negativních vlivů od významných dopravních staveb. 
Příkladem je vymezení významného rozvojového území Z/2, Z/3, 
Z/4, Z/6, Z/12, Z/15. 

Ochrana proti hluku  

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 

• Akční plán snižování hluku pro aglomeraci 
Praha 2008 uvádí základní zásady 
dlouhodobé i krátkodobé strategie 
protihlukové ochrany pro Prahu a postupné 
snižování hlukové zátěže obyvatelstva 
přizpůsobené situaci v pražské aglomeraci. 
(Mezi navrhovaná protihluková opatření 
patří např. změny povrchů vozovek, opravy 
tramvajových tratí, realizace 
protihlukových clon, kontrola dodržování 
rychlosti.) 

• Řada navržených protihlukových opatření je mimo podrobnost 
a obsah územního plánu a je nutné je řešit v rámci 
podrobnějších dokumentací a rozhodnutí.  

Zdraví obyvatelstva 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a Zdraví 21 

• Do roku 2015 zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt zdraví 
nebezpečných látek nebude přesahovat 
mezinárodně schválené normy. 

• Snížit expozice obyvatelstva zdravotním 
rizikům souvisejícím se znečištěním vody, 
vzduchu a půdy látkami mikrobiálními, 
chemickými a dalšími, aktivity koordinovat 
s cíli stanovenými v Akčním plánu zdraví a 

• Ovlivnění zdraví obyvatelstva naplněním konceptu ÚP hl. m. 
prahy je vyhodnoceno v kap. A. 5. 

Problematika zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva se 
promítá prakticky do celé koncepce územního plánu. 

Vytváření zdravých místních podmínek je cíl, k jehož plnění 
by měl územní plán přispívat. 

• Již ve stávajícím stavu je vysoký podíl domácností napojen na 
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životního prostředí ČR. 

• Zajistit obyvatelstvu dobrý přístup 
k dostatečnému množství pitné vody 
uspokojivé kvality. 

veřejný vodovod (99,1 %) a veřejnou kanalizaci. Koncept ÚP 
umožňuje další rozvoj sítě, která tak bude pokrývat vznikající 
potřeby. Nelze však předpokládat procentní zvýšení pokrytí 
napojených domácností. 

Energetika/surovinové zdroje 

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 

Omezení negativních environmentálních vlivů 

spojených s užitím energie. 

• Snížení negativních vlivů užití energie na 
životní prostředí. 

 

• Z důvodu snížení negativních vlivů užití energie na životní 
prostředí je konceptem ÚP hl. m. Prahy navržen rozvoj 
systému centralizovaného zásobování teplem. Dojde tak 
k přepojení plynových kotelen na soustavu CZT a v oblasti 
Holešovic k přepojení stávajících parních odběrů na rozvody 
horkovodní. U části stávající i nově navrhované zástavby, 
která nebudou orientována na zásobování ze systému CZT 
bude využíván zemní plyn a elektrická energie namísto užití 
tuhých paliv. 

Odpadové hospodářství 

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 

Nakládání s komunálními odpady 

• Vytváření podmínek pro rozšiřování a 
intenzifikaci odděleného sběru odpadů. 

• Výstavba zařízení pro materiálové 
využívání komunálních odpadů o 
dostatečné kapacitě. 

• V koncepčních zásadách konceptu ÚP hl. m. Prahy je kladen 
velký důraz na separaci odpadů a přednostní materiálové a 
energetické využívání odpadů před vlastním skládkováním. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje plochy pro „multifunkční 
recyklační centra“ v oblasti Západního Města a v kontaktu se 
ZEVO Malešice. 

Vodní hospodářství 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, hl. m. Praha 

• Daný koncepční dokument navrhuje 
rekonstrukce a dostavby vodovodů, 
úpraven vody, kanalizací, ÚČOV, KČOV, 
včetně stanovení potřebných investičních 
nákladů. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy pro zajištění dostatečného 
zásobování vodou a odkanalizování zastavěného i 
zastavitelného území navrhuje rekonstrukce a dostavby 
vodovodů, kanalizací. Zároveň dojde k rozšíření stávající 
plochy ÚČOV, aby splnila přísní parametry stanovené 
Evropskou unií. Některé stávající lokální čistírny odpadních 
vod budou modernizovány a jejich kapacita posílena.  

 
Závěr 

Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí jsou do konceptu ÚP hl. m. Prahy zapracovány, resp. jsou 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy zohledněny. 
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A.9 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní 

prostředí 

Návrh ukazatelů pro sledování vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí je stanoven na 
základě sady indikátorů vybraných aspektů udržitelného rozvoje hl. m. Prahy definovaných v ÚAP hl. 
m. Prahy. 

Celkem bylo definováno 143 indikátorů, které ilustrují změny a trendy v průběhu času pomocí 
kvantifikovatelných údajů. Z interpretačního hlediska je důležité, že pro každý indikátor je možné 
stanovit žádoucí trend změny vývoje hodnot z hlediska principů udržitelného rozvoje pro nejbližší 
okolí. Uvedená sada indikátorů tak umožňuje poměrně přehledným způsobem napomáhat 
objektivnímu vyhodnocování vyváženosti rozvoje území a zároveň v budoucnu provádět porovnání 
míry změny v průběhu času. 

V zájmu umožnění budoucího objektivního a kvantifikovatelného rozlišení úrovně a míry změny 
území a jeho dílčích vlastností je předpokládána pravidelná aktualizace této indikátorové sady tak, aby 
v dalších aktualizačních cyklech ÚAP hl. m. Prahy mohla být známa jasná srovnávací hladina pro 
jednotlivá časová období. 

V rámci kap. A Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na životní prostředí jsou v textu níže 
vybrány pouze ty indikátory, které se vztahují k aspektům environmentálního pilíře udržitelného 
rozvoje.  

Pozn.: Indikátory často definují kombinaci několika pilířů udržitelného rozvoje. Zpracovatelem 
VVURÚ byly vybrány ty, které spadají pouze do environmentálního pilíře. 

Zajištění dobré kvality ovzduší 

• podíl území s překročením imisních limitů (souhrnně všechny polutanty) 

• celkové emise NOx 

• celkové emise PM10 

• celkové emise benzenu 

• celkové emise SO2 

Zajištění dobré kvality vody 

• podíl obyvatel napojených na ČOV 

• třída jakosti vody v povrchových tocích 

• biologická čistota vody BSK5 

• chemická čistota vody CHSK (CR) 

Snížení hlukové zátěže 

• počet trvale bydlících obyvatel žijících v oblastech s překročenými limity nočního hluku 

Ochrana klimatu 

• pořízené investice na ochranu ovzduší a klimatu 
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Podpora městské a příměstské zeleně 

• podíl ploch zeleně z celkové plochy 

• rozloha parkových ploch 

• podíl zemědělské půdy z celkové plochy 

• výměra ploch zeleně na obyvatele 

• podíl orné půdy ze ZPF 

• podíl PUPFL z celkové plochy 

Podpora ochrany přírodních ekosystémů a zachovalých přírodních území 

• podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze 

• koeficient ekologické stability 

• podíl plochy nefunkčních prvků ÚSES 

Podpora cyklistické a pěší dopravy 

• délka cyklistických tras vedených po komunikacích bez automobilové dopravy 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  140/262   

 
A.10  Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

V dokumentaci SEA byly vyhodnoceny následující vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo: 

• vliv na horninové prostředí a terénní morfologii, 

• vliv na flóru a faunu, 

• vliv na využití krajiny a lesa, 

• vlivy na zeleň, 

• vliv na ochranu přírody, 

• vliv na krajinný ráz, 

• vliv na klima a znečištění ovzduší, 

• vliv na fyzikální faktory životního prostředí, 

• vliv na vody, 

• vliv na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy, 

• vliv na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického), 

• vlivy na obyvatelstvo. 
 

Vlivy na horninové prostředí a terénní morfologii 

Vlivy na geologické, geomorfologické, hydrogeologické poměry  

V důsledku uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy nelze očekávat významné ovlivnění geologických, 
geomorfologických a hydrogeologických poměrů hl. m. Prahy. Vyhodnocení vlivů konkrétních staveb 
na tyto poměry a návrh konkrétních ochranných opatření bude předmětem podrobnějších 
dokumentací. 

Vlivy na ložiskovou ochranu  

Koncept ÚP hl. m. Prahy nevymezuje plochy určené k těžbě nerostných surovin samostatnou plochou 
s rozdílným způsobem využití, ale pouze překryvným značením, které bylo vymezeno na základě 
ÚAP hl. m. Prahy. Vyhodnocení vlivů konkrétních lokalit, na kterých bude zamýšleno se zahájením 
těžby nerostů, na životní a návrh konkrétních ochranných opatření bude předmětem podrobnějších 
dokumentací.  

Vlivy na poddolovaná území 

V současné době jsou na území hl. m. Prahy v provozu pouze lomy Zbraslav, Řeporyje, lom Na 
Cikánce v Lochkově a lom Zlatá opuka v Přední Kopanině. Konkrétní umístění staveb a činností na 
plochách s rozdílným způsobem využití je nutné z hlediska poddolovanosti území prověřit v rámci 
podrobnějších dokumentací. 

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace 

Konkrétní umístění staveb a činností na plochách s rozdílným způsobem využití je nutné z hlediska 
možného rizika sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací prověřit v rámci podrobnějších 
dokumentací. 
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Vlivy na ZPF 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde k záboru ZPF. V základním řešení konceptu ÚP hl. m. 
Prahy se jedná o zábor ZPF o výměře 10 111 ha, ve variantním řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy  se 
jedná o zábor ZPF o výměře 10 471 ha. Pro území řešená v etapě se jedná o zábor ZPF o výměře 475 
ha (variantní návrh: 961 ha). Pro územní rezervy se jedná o zábor ZPF o výměře 749 ha (variantní 
návrh: 446 ha). 

Jak v základním, tak ve variantním řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy dochází k záboru ZPF za účelem 
jejich přeměny na zeleň (základní řešení: 72,3 %, variantní řešení: 68,6 %).  

Variantní řešení oproti základnímu vyžaduje větší rozsah záborů ZPF, převážně pro zastavitelné 
plochy (rozsah záborů pro zeleň je menší, zábory pro ÚSES a dopravní plochy se téměř neliší). 

K záboru PUPFL dojde v 68 lokalitách v rozsahu celkem 14,5 ha z důvodu výstavby nezbytných 
dopravních staveb, zejména nadřazeného komunikačního systému a železničních koridorů. 

Základní i variantní řešení je z hlediska záborů PUPFL rovnocenné. 
 
Vlivy na vodní režim 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje tři kategorie záplavového území s diferencovaným způsobem 
využívání: A – území určená k ochraně, B – území neprůtočná, C – území průtočná. Příslušným 
vodoprávním úřadem OOP MHMP byla stanovena aktivní zóna D v souladu se zákonem č. 254/2001 
Sb., v platném znění. 

K zamezení škodlivých účinků velkých vod v některých zastavěných partiích a k zlepšení stavu koryt 
jsou konceptem ÚP hl. m. Prahy, formou veřejně prospěšných staveb a opatření, navrženy revitalizace, 
úpravy toků, jejich vyčištění, odkrytí zatrubněných úseků aktualizované správci vodních toků a nové 
návrhy generelů jednotlivých vodních toků.  

Pro minimalizaci nepříznivých změn v tocích, při řešení rozvoje jednotlivých oblastí citlivých na 
zvyšování podílu zpevněných ploch jsou dále, opět formou veřejně prospěšných staveb a opatření, 
navrženy vhodné povrchové retence a odpovídající opatření. 

Zpracovatel VVURÚ doporučuje podniknout kroky k realizaci jednotlivých, konceptem ÚP hl. m. 
Prahy navržených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro zvyšování 
retenčních schopností území a pro snižování ohrožení území povodněmi. V takovém případě lze 
ovlivnění vodního režimu na území hl. m. Prahy hodnotit jako pozitivní. 
 
Vlivy na flóru a faunu 

Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry na území hl. m. 
Prahy.  

Ovlivněním fauny a flóry na lokální úrovni budou postižena převážně významná rozvojová  
a přestavbová území.  

Vyhodnocení vlivů jednotlivých staveb a činností umisťovaných v území na faunu a flóru, zejména 
s ohledem na chráněné druhy rostlin a živočichů specifikované ve Vyhlášce č. 395/1992 Sb., 
v platném znění, spolu s návrhem konkrétních ochranných opatření, bude předmětem podrobnějších 
dokumentací. 
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Vlivy na využití krajiny a lesa 

Koncept ÚP hl. m. Prahy výrazným způsobem nemění využití pražské krajiny. Stávající využití 
krajiny v podobě kompaktního, téměř souvisle zastavěného centra a okolního prstence volné krajiny 
s rozptýlenými menšími sídly, zůstane více méně neměnné. 
 
Vlivy na zeleň 

V historickém jádru je počet navrhovaných ploch zeleně minimální. Rozvoj bude směřován především 
do liniových prvků s cílem propojit co největší množství stávajících zelených ploch.  

Pásmo kompaktního města již umožňuje realizaci větších zelených ploch. Půjde především o systém 
drobných parkových ploch, které budou snižovat deficity zeleně na území jednotlivých městských 
částí. Větší počet nových ploch zeleně bude vznikat v rámci transformačních území ve vazbě na další 
plochy s rozdílným způsobem využití. 

Ve vnějším pásmu plán počítá především s rozvojem ploch lesních, nelesních a trvalých travních 
porostů na stávající zemědělské půdě. Cílem je vytvořit mozaiku různých vzájemně propojených 
ploch, které se stanou součástí uvažovaného Zeleného pásu kolem Prahy.  

Oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy dojde v konceptu ÚP hl. m. Prahy k navýšení rozsahu ploch 
zahrnutých do celoměstského systému zeleně o cca 17 %. Tento jev je pozitivní, navíc v konceptu ÚP 
hl. m. Prahy došlo k lepšímu propojení celého systému ploch zeleně. 
 
Vlivy na ochranu přírody 

V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou nejcennější plochy (ZCHÚ, NATURA 2000, VKP) zařazeny mezi 
nezastavitelná území. Rozvoj zastavitelného území je uvnitř přírodních parků omezen v souladu 
s příslušnými vyhláškami na dostavbu stávající obce (v návaznosti na její zastavěné části). Památné 
stromy jsou vzhledem ke svému převážně bodovému, případně liniovému charakteru limitem mimo 
podrobnost územního plánu. 

Podrobné vyhodnocení ovlivnění soustavy NATURA 2000 konceptem ÚP hl. m. Prahy je součástí 
přílohy č. 3 této dokumentace. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci ZCHÚ dochází v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
oproti současnému stavu (ÚAP 2008) ke změně funkčního využití území na 8,7 % (191,7 ha) plochy 
ZCHÚ. 91,3 % (2000,8 ha) plochy ZCHÚ zůstane beze změny. Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy 
dojde v rámci ZCHÚ k umisťování funkcí s větším rizikem potenciálního ovlivnění životního 
prostředí na pouhých 1,8 % jejich plochy. Z hlediska globální míry ovlivnění ZCHÚ se jedná o 
nevýznamnou změnu. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci přírodních parků dochází v konceptu ÚP hl. 
m. Prahy oproti současnému stavu (ÚAP 2008) ke změně funkčního využití území na 32,1 % (3 114 
ha) plochy přírodních parků. 67,9 % (6 590 ha) plochy přírodních parků zůstane beze změny. 
Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy dojde v rámci přírodních parků k umisťování funkcí, které by 
měly zvýšený potenciál ovlivnění životního prostředí na pouhých 4,7 % jejich plochy. Z hlediska 
globální míry ovlivnění přírodních parků se jedná o nevýznamnou změnu. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v rámci registrovaných VKP dochází v konceptu ÚP 
hl. m. Prahy oproti současnému stavu (ÚAP 2008) ke změně funkčního využití území na 19,5 % (7,3 
ha) plochy VKP. 80,5 % (30 ha) plochy VKP zůstane beze změny. Uplatněním konceptu ÚP hl. m. 
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Prahy dojde v rámci VKP k umisťování funkcí, které by měly zvýšený potenciál ovlivnění životního 
prostředí na pouhých 0,6 % jejich plochy. Z hlediska globální míry ovlivnění VKP se jedná o 
bezvýznamnou změnu. 

Oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy došlo v konceptu ÚP hl. m. Prahy k navýšení rozsahu ploch 
zahrnutých do ÚSES o cca 1,9 % (resp. 1,6 %). Tento jev je pozitivní. Ve výhledovém stavu nedojde 
na území hl. m. Prahy v důsledku posuzované koncepce k ochuzení systému prvků ÚSES.  
 
Vlivy na krajinný ráz, sídelní strukturu a urbanism us 

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz hl. m. Prahy bylo provedeno na základě samostatně vypracované 
studie (Löw a spol., s.r.o.). 

Doporučení definovaná studií (Löw a spol., s.r.o.) pro soubory krajinného suterénu koncept ÚP hl. m. 
Prahy ve většině případů respektuje zcela či převážně (9 souborů krajinného suterénu) nebo respektuje 
alespoň částečně (5 souborů krajinného suterénu). V žádném z případů nebylo prokázáno 
nerespektování navržených opatření. 

Doporučení definovaná studií (Löw a spol., s.r.o.) pro oblasti krajinného rázu koncept ÚP hl. m. Prahy 
ve většině případů respektuje zcela či převážně (33 oblastí krajinného rázu) nebo respektuje alespoň 
částečně (17 oblastí krajinného rázu). V žádném z případů nebylo prokázáno nerespektování 
navržených opatření. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy je z pohledu urbanistického založen na vyhodnocení očekávaného vývoje, 
jenž nebude zásadním způsobem proměňovat stávající fyzickou strukturu města jako celku. 

Přijatá prostorová regulace založená na definování urbanistické typologie, struktur v reálném průmětu 
odráží příklon spíše k tradičnějším, kompaktním formám zástavby. Navržené výškové hladiny, 
struktura a kapacita zástavby jsou odvozeny od polohy v jednotlivých ve městě vymezených pásmech, 
zohledňují utváření terénu, navazující charakter zástavby a případný vliv na pohledové horizonty 
města.  

Základní kontextuální přístup, založený na definování lokálního charakteru a z něj odvozených 
modelových struktur zástavby vychází z některých dříve zpracovaných materiálů (především pro 
památkově chráněná území) a tudíž je i myšlenkově konsekventní a kompatibilní. Rozvinutí této 
metody a rozprostření na celé řešené území je přínosem.  
 
Vliv na klima a znečištění ovzduší 

Rozptylová studie, která  tvoří přílohu č. 5 dokumentace VVURÚ, hodnotí očekávanou situaci kvality 
ovzduší na území hlavního města Prahy ve výhledovém roce 2020. Jako modelové znečišťující látky 
byly hodnoceny PM10, NO2 a benzen.  

Z porovnání očekávané imisní zátěže se současným stavem vyplývá, že u všech znečišťujících látek 
dojde ke zlepšení stavu kvality ovzduší. Na tomto příznivém vývoji se bude podílet především 
pokračující obměna vozového parku, která se projeví snižováním měrných emisí automobilů.  
V případě tranzitních tahů je pokles koncentrací dále zvýrazněn díky odvedení těžké nákladní dopravy 
na silniční okruh. Naopak k nárůstu imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého 
dojde především podél nových kapacitních komunikací.  

Hodnoty imisních koncentrací jsou v základním i variantním řešení téměř shodné. Výraznější rozdíly 
se vyskytují v prostou variantního řešení Městského okruhu na Balabence (kde byly vypočteny nižší 
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koncentrace v základním řešení), dále u vyústění některých tunelů, v místech odlišného vedení 
komunikací (zejména nová ulice U Vršovického nádraží) a u některých křižovatek. 

Z výsledků hodnocení imisní zátěže benzenu ve vztahu k zatížení území z hlediska imisních limitů v 
Praze je patrné, že více než 90 % území Prahy se nachází v pásmu imisní zátěže pod 0,6 µg.m-3,  
v pásmech s imisní zátěží nad 1 µg.m-3 se nachází jen 0,2 % území 
 
Vliv na akustickou situaci 

Akustická studie, která  tvoří přílohu č. 4 dokumentace VVURÚ, hodnotí očekávanou akustickou 
situaci na území hlavního města Prahy ve výhledovém roce 2020.  

Ve výhledové akustické situaci v porovnání se stávajícím akustickým stavem dochází na řadě území 
k poklesu, nárůstu popř. ke stagnaci akustického zatížení. K nárůstu akustických emisí dochází 
především v místech vybudování nových, nadřazených komunikačních sítí jako je např. výstavba 
okruhů (Silniční okruh kolem Prahy – Pražský okruh, Městský okruh); radiál (Radlická radiála, 
Břevnovská radiála). Na základě výše dobudované sítě však dochází k přerozdělení a poklesu 
dopravního zatížení ostatní navazující komunikační sítě, proto je právě stavba obou uvedených okruhů 
prioritou dostavby komunikačního systému hl. města Prahy. Uvedený nárůst akustických emisí se týká 
převážně okrajových částí Prahy v trase zmíněných okruhů, popř. radiál. Z hlediska porovnání vůči 
platným hygienickým limitům lze předpokládat, že u zmíněných nově realizovaných staveb budou 
hygienické limity splněny v převážné části zasažených území po realizaci patřičných protihlukových 
opatření. Předpokládaný nárůst akustických emisí lze očekávat i v místech nových letových koridorů, 
železničních a tramvajových tratí. Avšak všechny tyto stavby mohou být uvedeny do trvalého provozu 
až na základě splnění hygienických limitů. 

Akustické zlepšení ve výhledové situaci lze očekávat na základě dobudování nadřazené komunikační 
sítě na stávajícím systému, ze kterého bude svedena doprava na nadřazený komunikační systém. 
Významnější zlepšení akustické situace jsou předpokládána např. podél komunikací, na nichž dojde k 
výraznému snížení intenzit těžkých nákladních automobilů po vybudování Silničního okruhu kolem 
Prahy (např. ulice K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Brněnská, Průmyslová, Kbelská, 
Cínovecká, Evropská). Zlepšení, popř. stagnace akustické situace se předpokládá i v centrální části 
města podél komunikací v okolí nábřeží a magistrály. 

Při porovnání výhledových variant „Základní řešení“ a „Variantní řešení“ lze konstatovat, že 
„Základní řešení“ je z akustického hlediska příznivější než řešení „Variantní“. 
 
Vlivy na kvalitu vody v tocích na území hl. m. Prahy 

Vyhodnocení vlivů na kvalitu vody v tocích bude pro konkrétní stavby a činnosti vymezené regulativy 
ploch s rozdílným způsobem využití předmětem podrobnějších dokumentací. 

Zpracovatel VVURÚ doporučuje důsledně prověřovat dostatečnou volnou kapacitu ÚČOV s ohledem 
na schvalování nových záměrů na území hl. m. Prahy. 

Významné negativní vlivy na povrchové a podzemní vody se v souvislosti s navrženým konceptem 
ÚP hl. m. Prahy nepředpokládají. 
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Vlivy na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy 

Odpadové hospodářství 

Řešení odpadového hospodářství v konceptu ÚP hl. m. Prahy vychází ze základních koncepčních 
materiálů – Plánu odpadového hospodářství ČR, Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (kraje)  
a Plánu odpadového hospodářství původce odpadů hl. m. Praha. 

V koncepčních zásadách je kladen velký důraz na separaci odpadů a přednostní materiálové  
a energetické využívání odpadů před vlastním skládkováním. 

Lze konstatovat, že navrženým systémem odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy, doplněným 
oproti stávajícímu stavu zejména o recyklační a sběrné dvory a rovněž i zařízení pro zpracování 
biologicky rozložitelného dopadu, lze očekávat zlepšení oproti stávajícímu stavu. 
 
Staré zátěže území a kontaminované plochy 

V současné době (ÚAP, 2008) je na území Prahy evidováno 1019 skládek a starých zátěží  
o celkové ploše 995 ha. Jde pouze o skládky větší než 50 m2, drobné černé skládky jsou průběžně 
odstraňovány, avšak další opět vznikají.  

Ve výhledovém stavu je možné očekávat částečné zlepšení stávající situace. Především v rámci 
rozvojových a přestavbových ploch navržených konceptem ÚP hl. m. Prahy dojde k sanaci starých 
ekologických zátěží.  
 
Vlivy na zdraví obyvatel  

K hlavním faktorům, které jsou významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří hluk a znečištění 
ovzduší.  

Výchozími podklady pro posouzení vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na zdraví obyvatel jsou odborné 
studie zpracované v rámci VVURÚ (Příloha č. 4 - Akustická studie, Příloha č. 5 - Rozptylová studie). 
 
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického) 

Hmotné statky 

Uplatnění konceptu ÚP hl. m. Prahy si vyžádá zásah do hmotného majetku (demolice, přeložky 
technické a dopravní infrastruktury). Rozsah a podmínky zásahu do hmotného majetku bude 
předmětem podrobnějších dokumentací. 

Kulturní dědictví 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje k zajištění ochrany archeologického dědictví veřejně prospěšná 
opatření pro národní kulturní památky, archeologické lokality, Památkovou rezervaci v hl. m. Praze, 
vyhlášené památkové zóny historických jader obcí a vesnické památkové rezervace a navrhované 
památkové zóny historických jader obcí.  

Podmínky péče o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a podmínky vhodného 
využívání jsou definovány zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při 
umisťování staveb a činností v plochách s rozdílným způsobem využití je nutné respektovat zákonem 
vymezené podmínky ochrany a zásady prostorové regulace vymezené konceptem ÚP hl. m. Prahy. 
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B. Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hl. m. Prahy na 
území NATURA 2000, pokud orgán ochrany přírody závažný 
vliv na tato území nevyloučil 

Vyhodnocení vlivu konceptu ÚP hl. m. Prahy na území NATURA 2000 bylo zpracováno 
autorizovanou osobou dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Vyhodnocení vlivů bylo zpracováno v souladu s metodickými pokyny MŽP ČR. Posouzení odpovídá 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Komplexní vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na území NATURA 2000 je součástí 
samostatné přílohy č. 3 dokumentace VVURÚ. V této kapitole jsou uvedeny pouze stručné závěry 
provedeného hodnocení. 

Použitá metoda vyhodnocení spočívá v porovnání navrženého funkčního využití území (jednotlivě po 
funkčních plochách) v rámci evropsky významné lokality (EVL) či ptačí oblasti (PO), popř. v jejich 
okolí, s nároky a potřebami předmětů ochrany evropsky významné lokality či ptačí oblasti. 

V následující tabulce je uvedena stupnice pro hodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000. 

Tabulka 17 Stupnice významnosti vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Velikosti vlivu Významnost vlivu 

+1 pozitivní vliv 

0 bez vlivu nebo zanedbatelný vliv 

-1 mírný negativní vliv 

-2 významný negativní vliv 

N nelze hodnotit 

Do prostoru řešeného území zasahuje osm evropsky významných lokalit. Ptačí oblast do řešeného 
území nezasahuje žádná.  

V následující tabulce je uveden výpis všech evropsky významných lokalit, které zasahují do řešeného 
území. Kód lokality a název lokality je uveden v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se 
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. 

Tabulka 18 Přehled EVL v zájmovém území 

Název lokality Kód lokality 

Blatov a Xaverovský háj CZ0110142 

Břežanské údolí CZ0213779 

Lochkovský profil CZ0113005 

Milí čovský les CZ0113002 

Obora Hvězda CZ0113001 

Praha - Letňany CZ0113774 

Praha - Petřín CZ0113773 

Radotínské údolí CZ0114001 
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Pozn.: V době zpracování dokumentace VVURÚ probíhala příprava doplnění a aktualizace nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 

(„národního seznamu“). Plánuje se rozšíření mj. i o další evropsky významné lokality na území hl. m. Prahy. Jedná se o čtyři 

lokality: EVL Chuchelské háje (CZ0110040), EVL Havránka a Salabka (CZ0110049), EVL Kaňon Vltavy u Sedlece 

(CZ0110154) a EVL Prokopské údolí (CZ0110050). 

Příslušná novela nařízení vlády, která doplňuje „národní seznam“, nebyla v době zpracování dokumentace VVURÚ vydána 

ve Sbírce zákonů ČR. Protože v době zpracování dokumentace SEA nebylo tedy známo přesné znění NV, výše uvedené 

lokality nemohly být zahrnuty do posouzení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy. 

EVL Blatov a Xaverovský háj 

Jedná se o západní část velkého lesního celku na východním okraji Prahy, mezi městskými částmi 
Klánovice a Horní Počernice. Převládají doubravy, a sice vlhké kyselé doubravy asociace Molinio 
arundinaceae-Quercetum a na suchých místech suché kyselé doubravy asociace Luzulo-Quercetum. 
Na hlubších hnědozemích se vyskytuje přirozeně druhově chudý typ dubobabřin - lipové doubravy 
asociace Tilio-Betuletum. Na severním okraji Xaverovského háje se vyskytují fragmenty údolního 
jasonovo-olšového luhu asociace Pruno-Fraxinetum. V jižní části lesa podél železniční trati vyvinula 
mezotrofní a místy až rašelinná společenstva, např. rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum), violka 
bahenní (Viola palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), v mozaice s mokřadními vrbinami. 

Maloplošně se vyskytují luční biotopy, zejména ovsíkové louky, ojediněle i střídavě vlhké 
bezkolencové louky. 

Rozloha lokality je 213,9 ha. 

Předmětem ochrany EVL Blatov a Xaverovský háj jsou evropská stanoviště uvedená v následující 
tabulce. 

Tabulka 19 Předměty ochrany EVL Blatov a Xaverovský háj 

Kód Stanoviště 

6410 
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) – 

biotop T1.9 střídavě vlhké bezkolencové louky 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum – biotop L3.1 hercynské dubohabřiny 

9190 
Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních – biotop L7.2 vlhké 

acidofilní doubravy 

V souvislosti s navrženou plochou RP - rekreace lze očekávat významný negativní vliv na stanoviště 
9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních. Navrženým funkčním využitím 
území by byla dotčena téměř třetina rozlohy stanoviště (28,5 %), která má největší význam z hlediska 
ochrany v rámci EVL.  

Plocha rekreace není slučitelná s existencí zachovalého evropského stanoviště z důvodu přímé 
disturbance při výstavbě a z důvodu následné postupné degradace za provozu. V souvislosti 
s navrženým funkčním využitím území lze očekávat významný negativní vliv na celistvost lokality. 
Zásadní je hrozba narušení celistvosti (integrity) lokality tím, že mohou být narušeny některé 
podstatné vlastnosti a funkce lesa.  

(Pozn.: Na území EVL Blatov a Xaverovský háj částečně zasahuje i plocha VU/16 Klánovice golf. 
Tato plocha je v základním návrhu vymezena jako plocha RP – rekreace, ve variantním návrhu jako 
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plocha ZL – lesní. Z hlediska vlivu na EVL lze jednoznačně preferovat navržené funkční využití ve 
variantním návrhu.) 

V případě, že by byla funkce RP – rekreace na ploše ve východní části EVL nahrazena funkční 
plochou ZL – lesní, bude možné významný negativní vliv na EVL vyloučit. Je však třeba v souvislosti 
s navrženým funkčním využitím ZL - lesní akceptovat pouze takové záměry a činnosti, které nebudou 
mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL. Potenciální vlivy související s funkčním využitím 
území je nutné zároveň eliminovat vyloučením významného vlivu na projektové úrovni.   

Hlavní využití ploch s různým způsobem využití dle ÚP nemá významný negativní vliv na další 
evropská stanoviště chráněná v EVL Klatov a Xaverovský háj, stanoviště 9170 - dubohabřiny asociace 
Galio-Carpinetum a stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae). Negativní vliv může 
mít přípustné a podmíněně přípustné využití, což je dále upraveno v podmínkách tak, aby k tomuto 
vlivu nedošlo. 

Na území EVL je proto třeba vyloučit pro plochy ZL - lesní následující způsoby využití: vodní nádrže, 
hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické infrastruktury a liniové stavby 
dopravní infrastruktury, parky.  

Na území EVL je možné pro plochy ZL - lesní povolit podmínečně přípustné využití u činností, 
zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména s její ochrannou 
a revitalizací, provozem, údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, ražených tunelových úseků liniové 
dopravní a technické infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace 
možná jen v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni.  

Na území EVL je třeba pro plochy ZN - nelesní vyloučit především následující využití: lesní porosty 
a porosty lesního charakteru, suché poldry, vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické 
a dopravní infrastruktury, parky, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení, pozemky pro 
pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se zelenou konstrukcí. 

Na území EVL je možné pro plochy ZN - nelesní povolit podmínečně přípustné využití u činností, 
zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména s její ochrannou 
a revitalizací, provozem, údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, dopravní a technické 
infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen v případě, že 
bude vyloučen významný negativní vliv na projektové úrovni. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje koridor pro podzemní dráhu protínající plochu EVL Blatov 
a Xaverovský háj. V této souvislosti hrozí riziko odvodnění lokality v důsledku změny hydrologických 
poměrů a degradace, popř. zánik části stanoviště 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním na 
písčitých pláních. Významnou hrozbou z hlediska vlivu navržené podzemní dráhy na EVL jsou rovněž 
z povrchu hloubené tunely. Při takovémto způsobu výstavby by se jednalo o významný negativní vliv. 
Uvedené potenciální negativní vlivy musí být eliminovány na projektové úrovni v souvislosti s 
podrobnějším technickým návrhem trasy, v rámci kterého bude upřesněna stopa vedení dráhy, podélný 
profil, způsob výstavby apod. Z hlediska způsobu výstavby je třeba preferovat ražené tunely 
s dokonalým zabezpečením (izolací) proti drenážnímu účinku. 

V případě, že budou dodrženy všechny výše uvedené podmínky a opatření, lze vyloučit významný 
negativní vliv na EVL Blatov a Xaverovský háj. 
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EVL B řežanské údolí 

Lokalitu tvoří na jižní hranici Prahy lesnaté části Břežanského a Károvského údolí a bezejmenného 
údolí severně od Břežanského údolí mezi východním okrajem obce Dolní Břežany, Lhota a Točná 
a tokem Vltavy. Jedná se o přirozené porosty doubrav zejména na jižně orientovaných svazích údolí 
a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního charakteru. Na severně orientovaných svazích 
zejména Břežanského údolí je v některých partiích smrková monokultura.  

Rozloha lokality je 496,53 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Břežanské údolí je přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). 

Aby bylo možné významný negativní vliv vyloučit, je třeba v souvislosti s navrženým funkčním 
využitím území (ZL -  lesní) akceptovat pouze takové funkce, které nebudou mít negativní vliv na 
předmět ochrany této EVL. Potenciální vlivy související s navrženým funkčním využitím území je 
třeba zároveň eliminovat vyloučením významného vlivu na projektové úrovni.   

Na území EVL je třeba pro plochy ZL - lesní vyloučit především následující využití: vodní nádrže, 
hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické infrastruktury a liniové stavby 
dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy ZL - lesní povolit podmínečně přípustné využití u nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, ražených tunelových úseků liniové dopravní a 
technické infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen 
v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni.  

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy lze vyloučit významný negativní vliv na 
předmět ochrany i celou evropsky významnou lokalitu, vliv byl vyhodnocen jako potenciálně mírný. 

EVL Lochkovský profil 

Jedná se o xerotermní travinná a křovitá společenstva charakteru skalní stepi vzniklá dlouhodobým 
hospodařením (pastvou) na stanovišti odpovídajícím šípákovým doubravám.  

Rozloha lokality je 34,3 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Lochkovský profil je přástevník kostivalový (Callimorpha 
quadripunctaria). 

Aby bylo možné významný negativní vliv vyloučit, je třeba v souvislosti s navrženým funkčním 
využitím území (plocha ZL - lesní a plochy ZN - nelesní) akceptovat pouze takové záměry a činnosti, 
které nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL. Případně možné potenciální vlivy 
související s navrženým funkčním využitím území je třeba eliminovat vyloučením významného vlivu 
na projektové úrovni.   

Na území EVL je třeba pro plochy ZL - lesní vyloučit především následující využití: vodní nádrže, 
hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické infrastruktury a liniové stavby 
dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy ZL - lesní povolit podmínečně přípustné využití u nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků ražených tunelových úseků liniové dopravní a 
technické infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen 
v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni.  
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Na území EVL je třeba pro plochy ZN - nelesní vyloučit především následující využití: suché poldry, 
vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-
rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se 
zelenou konstrukcí. 

Na území EVL je možné pro plochy ZN - nelesní povolit podmínečně přípustné využití u: parků, 
ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, dopravní a technické 
infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen v případě, že 
bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni. 

Dostatečnou územní ochranu by kromě vymezeného funkčního využití území měla zajistit i paralelní 
ochrana národní přírodní památky Lochkovský profil v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
v platném znění.  

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy lze vyloučit významný negativní vliv na 
EVL Lochkovský profil. Vliv byl vyhodnocen jako potenciálně mírný. 

EVL Milí čovský les 

Milí čovský les leží na katastrálním území obce Újezd, severní část bezprostředně sousedí se zástavbou 
Jižního Města. Jedná se o enklávu lesních porostů, vlhkých luk a soustavy rybníků s břehovými 
porosty a starými duby na hrázi. 

Rozloha lokality je 11,4 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Milíčovský les je tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). 

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy nelze vyloučit významný negativní vliv 
navržených ploch ZN – nelesních a ZL - lesních na EVL Milí čovský les. V případě, že budou 
důsledně dodrženy všechny níže uvedené podmínky, potom bude možné tento významný negativní 
vliv  na EVL Milíčovský les vyloučit. 

Pro trvalou existenci biotopu tesaříka obrovského je podstatné zachování vzrostlých stromů 
ve světlých, různověkých porostech. 

V souvislosti s navrženým funkčním využitím území (plocha ZL - lesní a ZN - nelesní) je možné 
akceptovat pouze takové činnosti a záměry, které nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této 
EVL. Případně možné potenciální vlivy související s navrženým funkčním využitím území je třeba 
eliminovat vyloučením významného vlivu na projektové úrovni.   

Na území EVL je třeba vyloučit následující využití: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, stavby 
technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení vyjma ploch větších 
než 0,3 ha s nepropustným povrchem, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní 
garáže se zelení na konstrukci. 

Na území EVL je možné pro plochy ZN - nelesní povolit podmínečně přípustné využití u: činností, 
zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména s její ochranou a 
revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytné dopravní a technické 
infrastruktury, parků. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen 
v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni. 

Na území EVL je možné pro plochy ZL - lesní povolit podmínečně přípustné využití u: nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků, ražených tunelových úseků liniové dopravní a 
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technické infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen 
v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni.  

EVL Obora Hv ězda 

Jedná se o mokřad na severozápadním okraji přírodní památky Obora Hvězda, v nivě Litovického 
(Šáreckého) potoka. Plocha na severu navazuje na zastavěné území. Vegetaci představují vlhké 
pcháčové louky s porosty vysokých ostřic. Ve východní části území se vyskytuje mokřadní olšina 
a porosty vrbin. 

Rozloha lokality je 1,9 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Obora Hvězda je plž vrkoč útlý (Vertigo angustior). 

Hlavní využití funkční plochy ZN – nelesní odpovídá stávajícímu stavu na lokalitě i potřebám 
předmětu ochrany EVL.  

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy nelze vyloučit významný negativní vliv 
přípustného a nepřípustného popřípadě podmínečně přípustného využití funkční plochy navržených 
ploch ZN – nelesních na EVL Obora Hvězda. Aby byl tento významný negativní vliv vyloučen, je 
třeba důsledně zajistit následující podmínky: 

Na území EVL je třeba pro plochy ZN - nelesní vyloučit především následující využití: suché poldry, 
parky, vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-
rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se 
zelenou konstrukcí. 

Na území EVL je možné pro plochy ZN - nelesní povolit podmínečně přípustné využití u: činností, 
zařízení a staveb bezprostředně souvisejících s péčí o přírodu a krajinu, zejména s její ochranou a 
revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
ražených tunelových úseků liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytné dopravní a technické 
infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen v případě, že 
bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni. 

V souvislosti s navrženým funkčním využitím území (ZN - nelesní) je možné akceptovat pouze takové 
činnosti a záměry, které nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL. Případně možné 
potenciální vlivy související s navrženým funkčním využitím území je třeba rovněž eliminovat 
vyloučením významného vlivu na projektové úrovni.   

V případě, že budou dodrženy výše uvedené podmínky, lze vyloučit významný negativní vliv na EVL 
Obora Hvězda. 

EVL Praha-Letňany  

EVL Praha-Letňany představuje sportovní letiště obklopené městskou zástavbou v Praze Letňanech. 
Lokalita leží v nadmořské výšce 270 – 279 m n. m. Rozloha EVL je 75,17 ha. Vlastní plocha 
využívaná syslem obecným má aktuálně rozlohu 52 ha. Jedná se o travnatou kosenou plochu letiště. 
Okrajové části EVL představují „ochranné pásmo“ (zejména neudržované plochy v severní části EVL 
podél Toužimské ulice), popř. se jedná o plochy, které nemůže sysel obývat z jiných důvodů 
(nezpevněná parkovací plocha v jihozápadní části letiště apod.). 

Plocha letiště je trojúhelníkového tvaru. Na severu tvoří hranici EVL Toužimská ulice, na západě 
výrobní areál Letov a na jihu a východě navazuje za menším polem zastavěné území Městské části 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  152/262   

Kbely. Travnatá plocha letiště Letňany byla vyhlášena v roce 2005 národní přírodní památkou Letiště 
Letňany, hranice EVL odpovídá ochrannému pásmu této NPP.  

Trávníky na letišti jsou pravidelně sečeny, jedná se o kulturní mezofilní trávníky s výraznou převahou 
trav. Vzhledem k časté seči, vlivu sešlapu a pojezdu letadel vykazuje trávník prvky pastvin. Na letišti 
jsou provozována malá sportovní letadla (motorová a větroně). Současná délka dvou paralelních drah 
je 860 a 800 m. Na části plochy je nyní malé golfové hřiště (tréninková plocha). Sousední okrajová 
část je příležitostně využívána leteckými modeláři.   

Předmětem ochrany v EVL Praha-Letňany je sysel obecný (Spermophilus citellus). 

Na letišti v Letňanech se vyskytuje jedna ze dvou nepočetnějších kolonií sysla obecného v ČR.  
Kolonie je sledována od roku 2000, od roku 2002 zde probíhá pravidelný každoroční monitoring. 
Početnost populace je od roku 2003 víceméně stabilní a je odhadována na cca 600 – 650 jedinců. Sysli 
se nyní vyskytují prakticky na celé ploše letiště včetně cvičného golfového hřiště, modelářské plochy 
a travnatých ploch u hangárů a zázemí letiště. 

V souvislosti s funkčním využitím území je možné akceptovat pouze takové činnosti a záměry, které 
nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL.  

Základní a stěžejní podmínkou využití plochy EVL je zachování krátkostébelného trávníku ve 
stávajícím rozsahu na ploše letiště.  

Na okrajích EVL Praha-Letňany koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje plochy DK – dopravní 
komunikace, které by mohly ovlivnit biotop sysla obecného. Problematická je zejména komunikace 
zasahující pás EVL podél severozápadní hranice, podél areálu Letov. Z celkové plochy aktuálně 
využívané syslem o rozloze 52 ha, dojde k dotčení 2,5 ha, což představuje 4,8 % celkové rozlohy 
biotopu sysla. Na úrovni územního plánu lze tedy očekávat významný negativní vliv. Je třeba silnici 
podél EVL nerealizovat a ponechat plochu DP – dopravní infrastruktura, resp. prokázat veřejný zájem 
a postupovat podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebo je možné posunout 
plochu do dostatečné vzdálenosti (pravděpodobně nejméně desítek metrů od EVL) a nové řešení 
posoudit. 

Východně od letiště je navržena plocha DP – komunikace („nová Toužimská“). Bude zasažen okraj 
ochranného lemu plochy letiště. Vliv lze vyhodnotit jako mírný. Potenciální vlivy je třeba zároveň 
eliminovat vyloučením významného vlivu na projektové úrovni.   

Na území EVL Praha-Letňany zasahuje plocha VD/5 řešená variantně. Tato plocha je v základním 
návrhu vymezena jako plocha ZP – parková, ve variantním návrhu jako plocha DP – dopravní-
infrastuktura. Návrh ploch ZP – parkových v jihozápadním cípu EVL bude mít významný negativní 
vliv na sysla obecného a jeho biotop. V tomto případě se jako účinné opatření jeví změna navrženého 
funkčního využití území z plochy ZP – parkové na plochu ZN – nelesní. Vymezení plochy DP – 
dopravní-infrastruktury odpovídá jednomu z typů vhodného využití a zároveň stávajícímu vhodnému 
stavu (krátkostébelný trávník na letištní ploše). Negativní vlivy u plochy DP idoporučené plochy ZN 
bude možné vyloučit pouze za předpokladu využití plochy jako travnatého letiště (resp. 
krátkostébelného trvalého travního porostu).   

Dle předloženého konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou navrženy plochy OB - bydlení a plochy SM - 
smíšené v bezprostředním okolí EVL Praha-Letňany. Hrozí tak nadměrné vyrušování sysla obecného 
v důsledku zvýšené návštěvnosti lokality (zejména zvýšeného pohybu psů). S ohledem na kumulativní 
působení všech uvedených aktivit v území lze vyhodnotit vliv jako významný negativní. Rizikem s 
vážnými následky na populaci sysla může být rovněž zhoršení odtokových poměrů při výstavbě 
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zejména podzemních částí objektů. Hrozí zaplavení nor a utopení syslů. Tato rizika lze však zřejmě 
eliminovat na projektové úrovni. 

Účinným opatřením může být zamezení masivnímu vstupu lidí a domácích zvířat na plochu EVL 
(oplocení, důsledná kontrola, sankce), což je však již opatření pod rozlišovací úroveň územního plánu 
hl. m. Prahy. I tak ovšem může lokalita sysla existovat dlouhodobě jen do určité hustoty obyvatelstva 
v okolí.  

Je třeba přehodnotit využití území v okolí tak, aby nedošlo k dalšímu rozšiřování obytné funkce v 
okolí. Doporučujeme považovat za „stávající stav“ projekty, jejichž řízení byla již započata a jsou 
v souladu se stávajícím ÚPn SÚ hl. m. Prahy a na tyto projekty důsledky významného vlivu 
neaplikovat. Pro zcela nové využití území a další plánované projekty je třeba obytnou funkci v území 
omezit (vyloučit).  

Koncept ÚP hl. m. Prahy dále navrhuje koridor pro podzemní dráhu protínající plochu EVL Praha-
Letňany. V této souvislosti lze předpokládat významný negativní vliv na EVL Praha-Letňany. 
Negativní vliv lze očekávat zejména při výstavbě a provozu, a to v důsledku vlivu hluku a vibrací. 
Probuzení sysla ze zimní hibernace znamená velké riziko uhynutí v důsledku vyčerpání zásob energie. 

Koridor podzemní dráhy se proto doporučuje odklonit mimo území EVL, popř. musí být významný 
vliv této stavby vyloučen v dalších stupních příprav územního plánu hl. m. Prahy, popř. na projektové 
úrovni poté, co budou upřesněny technické detaily navrhované podzemní dráhy (hloubka vedení trasy, 
konkrétní způsob výstavby, apod.). 

V případě, že budou dodrženy všechny výše uvedené podmínky a opatření, lze na úrovni územního 
plánu vyloučit významný negativní vliv na EVL Praha-Letňany. Pokud bude mít územní plán 
významný negativní vliv na evropsky významné lokality, lze ho schválit pouze z naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu, za současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro 
zajištění ochrany a celistvosti území NATURA 2000 (viz odst. 45i, bod 9 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění).   

EVL Praha-Petřín 

Jedná se o porosty vzrostlé vegetace na svazích nad Vltavou mezi Malou Stranou a Petřínem. Přes 
dlouhodobou parkovou péči mají porosty ráz polopřirozených dubohabřin. Jedná se o významnou 
zoologickou, zejména entomologickou lokalitu v rámci historické Prahy.  

Rozloha lokality je 52,6 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Praha-Petřín je roháč obecný (Lucanus cervus). 

S ohledem na I. stupeň prostorové regulace a další formy ochrany území, lze považovat plochu za 
stabilizovanou a ochranu EVL na funkční ploše ZP - parkové za dostatečnou. 

V souvislosti s ochranou EVL a navrženým funkčním využitím území je možné akceptovat pouze 
takové záměry a činnosti, které nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL. Potenciální 
vlivy související s navrženým funkčním využitím území je třeba eliminovat vyloučením významného 
vlivu na projektové úrovni.   

Vyloučit je třeba především činnosti a záměry, které by znamenaly změnu charakteru chráněného 
parku. Je třeba se především zaměřit na ochranu na úrovni jednotlivých stromů, včetně jejich 
odumřelých částí a pařezů, které je nutné zachovávat. Tyto skutečnosti jsou však převážně pod 
rozlišovací schopnost územního plánu hl. m. Prahy a jsou otázkou managementu v dané lokalitě. 
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V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy lze vyloučit významný negativní vliv na 
EVL Praha-Petřín.  

EVL Radotínské údolí 

Jde o členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní 
Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě a Kosoří na jihu, sahající až téměř k Chotči na 
západě. Jedná se o jednu z osmi populací včelníku v Českém krasu (a jednu z devíti populací v České 
republice). Včelník se vyskytuje na ostrůvkovitém skalním výchozu v porostu skalní stepi obklopeném 
suťovým lesem na svahu údolí Radotínského potoka.  

Rozloha lokality je 109,44 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Radotínské údolí je přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 
a včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). 

Aby bylo možné významný negativní vliv vyloučit, je třeba v souvislosti s navrženým funkčním 
využitím území (plocha ZL - lesní a plochy ZN - nelesní) akceptovat pouze takové záměry a činnosti, 
které nebudou mít negativní vliv na předmět ochrany této EVL. Potenciální vlivy související 
s navrženým funkčním využitím území je třeba zároveň eliminovat vyloučením významného vlivu na 
podrobnější úrovni ÚPD nebo na  projektové úrovni. 

Na území EVL je proto třeba pro plochy ZL - lesní vyloučit především následující využití: vodní 
nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby nadřazené technické infrastruktury a liniové stavby 
dopravní infrastruktury.  

Na území EVL je možné pro plochy ZL - lesní povolit podmínečně přípustné využití u: nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury, cyklostezek, parků ražených tunelových úseků liniové dopravní a 
technické infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen 
v případě, že bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni.  

Na území EVL je třeba pro plochy ZN - nelesní vyloučit především následující využití: suché poldry, 
vodní nádrže, stavby a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-
rekreační plochy a zařízení, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, podzemní garáže se 
zelenou konstrukcí. 

Na území EVL je možné pro plochy ZN - nelesní povolit podmínečně přípustné využití u: parků, 
ražených tunelových úseků, liniové dopravní a technické infrastruktury, dopravní a technické 
infrastruktury. V režimu podmínečně přípustném je na území EVL realizace možná jen v případě, že 
bude vyloučen významný vliv na projektové úrovni. 

Dostatečnou územní ochranu by kromě vymezeného funkčního využití území měla zajistit i paralelní 
ochrana přírodní rezervace Radotínské údolí v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění.   

V souvislosti s posuzovaným konceptem ÚP hl. m. Prahy lze při respektování navržených opatření 
vyloučit významný negativní vliv na EVL Radotínské údolí, a to na oba předměty ochrany - 
přástevního kostivalového a včelník rakouského.  

Závěr 

V rámci samostatné studie, která tvoří přílohu č. 3 dokumentace VVURÚ, byl vyhodnocen vliv 
konceptu ÚP hl. m. Prahy na osm evropsky významných lokalit nacházejících se v řešeném území. 
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Významný negativní vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy bude možné vyloučit u všech osmi hodnocených 
evropsky významných lokalit (Břežanské údolí, Lochkovský profil, Praha-Petřín, Radotínské údolí, 
Milí čovský les, Obora Hvězda, Blatov a Xaverovský háj, Praha-Letňany), avšak pouze za podmínky 
striktního respektování všech v této práci navržených opatření pro jednotlivé lokality. 
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C. Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města 
Prahy na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných 
jevů obsažených v územně analytických podkladech 

V souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. bylo zajištěno zpracování Územně 
analytických podkladů tak, aby umožňovaly plnit úlohu územně plánovacího podkladu jak pro 
koncepční dokumentace celoměstského charakteru, tak pro územně plánovací dokumentace podrobné.  

V územně analytických podkladech zpracovaných pro hl. m. Prahu jakožto obec (ÚRM, 2008) jsou 
uváděny hlavní problémy rozvoje zjištěné rozborem podmínek, na jejichž základě byly formulovány 
úkoly. Hlavní problémy k řešení územním plánem jsou obsaženy v kapitole 4. Určení problémů 
k řešení Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (obce).  

Jde o následující skupiny problémů určených k řešení v rámci územního plánu, které jsou podrobně 
vypořádány v kap. F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

• problémy urbanistické struktury města a funkčního využití území, zejména nedostatečná 
prostorová a v tom i výšková regulace a nedostatečná ochrana bydlení v centrální části města, 

• problémy ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, zejména její úbytky a postupující 
fragmentace, 

• problémy hygieny životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a hluk z dopravy, 

• odstranění hlavních urbanistických, dopravních a hygienických závad ve městě, 

• respektování a minimalizace ohrožení v území, jako jsou nestabilní a poddolovaná území apod., 
místa územních střetů záměrů s limity,  

• problémy specifických oblastí, 

• problémy rozvojových a přestavbových území, 

• problémy dopravní infrastruktury, 

• problémy urbanistické koncepce a ochrany urbánních, přírodních i kulturních hodnot. 

ÚAP byly zpracovány se záměrem zajištění podrobných výchozích podkladů pro analýzy potřebné ke 
zpracování konceptu ÚP hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že tvůrce ÚAP a zpracovatel konceptu ÚP 
hl. m. Prahy jsou shodným subjektem tvořeným shodnými specialisty, je zaručena spojitost celkového 
řešení úkolu.  

Územně analytické podklady je možno považovat za hlavní podrobně zpracovaný podklad, de facto 
analytickou etapu nově vznikajícího územního plánu hl. m. Prahy.  

Přílohou zpracovaných Územně analytických podkladů byl Katalog sledovaných jevů, jenž zahrnuje 
jednak jevy stanovené Vyhláškou č. 500/2006 Sb. (celkem 119 jevů), dále pak jevy zpracované nad 
rámec tohoto pokynu. Byly doplněny jevy ekonomické, demografické, týkající se některých limitů 
využití území, specifik Prahy atd. Celkem ÚAP hl. m. Prahy obsahují 255 jevů. 

Rozbor udržitelného rozvoje území, který na utříděné a podrobně zpracované informace  
o jednotlivých jevech navazoval, byl zpracován jako podklad pro pořízení řešeného územního plánu. 
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Z rozboru udržitelného rozvoje vyplynuly hlavní úkoly pro řešení územním plánem. Na tyto úkoly pro 
řešení zpracovatel územního plánu reaguje a v textové zprávě konceptu ÚP hl. m. Prahy na analýzy 
ÚAP poukazuje.  

Lze tedy konstatovat, že většina jevů a problémů zjištěných při analýze v rámci etapy ÚAP byla 
zohledněna, zapracována, resp. vyřešena již v průběhu zpracování obou povinných částí konceptu ÚP 
hl. m. Prahy, tj. závazné části i odůvodnění. Řada problémů k řešení, na které se v rámci ÚAP 
upozorňuje, však zároveň není řešitelná na úrovni územního plánu.  
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D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

Na základě metodického pokynu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ 
(MMR, UUR, duben 2008) jsou z rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP hl. m. Prahy vybrány 
nejvýznamnější silné a slabé stránky (vnitřní charakteristiky), příležitosti a hrozby (vnější vlivy)  
a hodnoty, které podstatně ovlivňují území řešené územním plánem nebo které jsou podstatně 
ovlivněny územním plánem, případně jej podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. 

Pro jejich vyhodnocení je použit postup hodnocení SWOT analýzou (metodický návod pro tvorbu 
SWOT analýz (UUR)), která umožňuje formulovat strategické vize rozvojem silných stránek, 
odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí a vyhnutím se rizikům. 

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb v tématickém členění dle ÚAP na: 

• roli Prahy,  

• přírodní podmínky a krajinu, 

• sídelní strukturu a urbanismus, 

• kulturní hodnoty a památkovou ochranu města, 

• hospodářské podmínky, 

• sociodemografické podmínky, 

• využití území, 

• bydlení, 

• rekreaci, 

• občanské vybavení 

• produkční odvětví, 

• dopravu, 

• technickou infrastrukturu, 

• hygienu životního prostředí, 

• bezpečnost. 

Předpokládané vlivy konceptu ÚP hl. m. Prahy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb v území jsou vyhodnoceny v následujících tabulkách v členění na: 

� D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

� D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

� D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

� D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  
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Pro vyhodnocení D.I (vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území) byly použity následující 
ukazatele: 

Ukazatel Označení 

Eliminace hrozeb E 

Snížení hrozeb S 

Bez vlivu 0 

Zvýšení hrozeb Z 

 
Pro vyhodnocení D.II (vliv na posílení slabých stránek řešeného území) byly použity následující 
ukazatele: 

Ukazatel Označení 

Pozitivní vliv = snížení slabých stránek P 

Negativní vliv = posílení slabých stránek N 

Setrvalý stav = nedochází ke zlepšení ani ke zhoršení 0 

Pozitivní/negativní vliv na části území % 

 
Pro vyhodnocení D.III (vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území) byly použity 
následující ukazatele: 

Ukazatel Označení 

Pozitivní vliv  P 

Negativní vliv N 

Žádný vliv 0 

Pozitivní vliv na části území % 

 
V případě nutnosti upřesnění daného hodnocení je zařazen komentář, který vysvětluje zvolené 
označení. Jedná se zejména o případy, kdy byl zvolen hodnotící ukazatel pozitivní nebo negativní 
pouze na části území. 

D. I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

Závěry SWOT analýzy Účinek ÚP Komentář  

1. Horninové prostředí a geologické podmínky 

Rizika sesuvů (zejména na okrajích křídových 
plošin a v důsledku antropogenních vlivů) 

0  

2. Vodní režim 

Riziko nevhodných „technicistních“ břehových 
úprav Vltavy a Berounky v úsecích s dosud 
přírodním charakterem v souvislosti se záměrem 
splavnění obou řek 

0  

3. Hygiena životního prostředí 

Další výrazný rozvoj leteckého provozu a s tím 
související akustické zatížení leteckým hlukem a 
z navazující dopravy 

S Letiště Ruzyně je potvrzeno jako 
nejvýznamnější letiště celostátního významu 
s předpokládanou částečnou přestavbou jeho 
dráhového systému tak, aby bylo možné při 
vyšších nárocích na přepravu odklonit letový 
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provoz mimo silně urbanizované oblasti 
města. Výstavba nové paralelní vzletové a 
přistávací dráhy je v územním plánu nově 
podmíněna realizací kolejového spojení 
Letiště Ruzyně s centrem Prahy. Provoz 
letiště musí zohledňovat hygienické limity, 
které budou ve vzájemném souladu s 
životem města a jeho rozvojem. 

Vyčerpání kapacity stávající skládky 
komunálních odpadů 

S Variantní návrh konceptu ÚP hl. m. Prahy 
navrhuje rozšíření skládky S-OO Ďáblice. 

Vznik nepovolených skládek S Samotná existence ÚP umožňuje snižovat 
tuto hrozbu – umožňuje využití území, které 
zamezuje jeho degradaci. Právě degradace 
území nejčastěji vyvolává zmíněnou hrozbu. 

4. Ochrana přírody a krajiny  

Tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor 
stávající vegetace spolu se zábory rezerv pro 
monofunkční plochy zeleně 

S Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl 
korigován dle stávajícího podílu zeleně na 
základě aktualizované blokové mapy. Cílem 
regulace na stabilizovaných plochách je 
zachování minimálně stávajícího podílu 
zeleně. 

Postupující suburbanizace pražského okolí a s tím 
související narušení rázu krajiny, zhoršení 
prostupnosti a častá ztráta vazeb (ÚSES, systém 
zeleně atd.) do Středočeského kraje 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází realizací zeleného pásu kolem 
Prahy. Místně však k tomuto jevu může 
docházet. 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vysoká míra poškození lesních porostů 
v důsledku nadměrného a často i nedostatečně 
ohleduplného rekreačního využívání pražských 
lesů 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozšíření plochy lesních pozemků v rámci 
celoměstského systému zeleně. Intenzita 
rekreačního využití tak bude rozptýlena do 
více ploch.  

6. A. Veřejná dopravní infrastruktura  

Pokračující rozšiřování území zasažených 
kongescemi na komunikační síti v důsledku 
zvyšujícího se automobilového zatížení a 
omezené kapacity systému 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského a Městského okruhu. 

Živelná suburbanizace v kontaktním území 
kolem Prahy s enormními nároky na individuální 
automobilovou dopravu zvyšující zatížení 
komunikační sítě města 

S K částečnému snížení rizika nárůstu 
individuální dopravy v Praze přispěje 
realizace Pražského okruhu, která případné 
zvýšení dopravy převede mimo komunikační 
síť v osídlených částech. 

Značný nárůst tranzitní automobilové dopravy s 
vysokým podílem kamionů 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu. 

Snižování podílu nákladní lodní dopravy v rámci 
celé ČR a její náhrada nákladní automobilovou 
dopravou 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy pouze udržuje 
stávající stav infrastruktury pro nákladní 
lodní dopravu. 

Tlak investorů na novou převážně monofunkční 
zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištěna kvalitní kolejová veřejná 
doprava a tím zvyšující se nároky na individuální 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy např. vymezuje 
územní rezervu pro tramvajovou trať 
Opatov-Šeberov-Čestlice, čímž část těchto 
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automobilovou dopravu (např. Šeberov, Hrnčíře, 
Újezd, Křeslice, Pitkovice) 

rizik pokrývá. 

Velkokapacitní nákupní centra v přilehlé části 
regionu bez vazby na kapacitní kolejové systémy 
veřejné dopravy 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy neovlivní tuto 
hrozbu, která je závislá na rozvoji 
Středočeského kraje. Částečným řešením 
může být rychlodráha Praha-Ruzyně - 
Kladno nebo vymezení územní rezervy pro 
vlakové spojení Praha - Brandýs n. L. 

Nárůst těžké tranzitní nákladní automobilové 
dopravy s vysokým podílem kamionů v jižní části 
města (Jižní spojka, ul. K Barrandovu, ul. 
Brněnská) s častými rozsáhlými kongescemi 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu. 

Tlak na další výstavbu podél kapacitních 
nadřazených komunikací (podél D1 na území 
města i přilehlé části regionu, D5, R6, R7, D8, 
R10, D11 na území regionu) s rizikem nárůstu 
individuální automobilové dopravy v Praze 

S Ke snížení rizika nárůstu individuální 
dopravy v Praze přispěje realizace Pražského 
okruhu, která případné zvýšení dopravy 
převede mimo komunikační síť v osídlených 
částech. 

6. B. Veřejná technická infrastruktura  

Ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti 
energetického zásobování v krajních havarijních 
a krizových situacích (např. povodně) 

S Pro zvýšení zabezpečení napájení zejména 
severních částí Prahy se navrhuje 
vybudování transformovny 400/110 kV 
Sever, která bude připojena odbočkou 
z vedení celostátní přenosové soustavy 
V 410. Pro zlepšení spolehlivosti napájení 
centrální části Prahy je v přípravě i realizaci 
několik dalších staveb. 

Ohrožení území změnou přirozených odtokových 
poměrů následkem soustředěné urbanizace 
způsobuje ve spádových povodích, rychlé 
odvádění přívalových srážkových vod kanalizací 
do vodoteče, omezení přirozeného zasakování (i 
vlivem nevhodných geologických podmínek na 
území města), pokles hladiny podzemních vod a 
vysychání koryt potoků, vznik lokálních povodní 
při přívalových srážkách zaplavujících stávající 
zástavbu 

Z Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto hrozbu přímo 
neodvrací, naopak vzhledem k nárůstu 
zastavěného území lze očekávat celkový 
nárůst zpevněných ploch, kde k tomuto jevu 
může docházet. Místně je možné očekávat 
zlepšení – zejména v plochách brownfields, 
jejichž přestavbou může dojít ke snížení 
zpevněných ploch a následně ke zlepšení 
odtokových poměrů vlivem přirozeného 
zasakování. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy k minimalizaci 
uvedených hrozeb navrhuje 22 podzemních 
záchytných nádraží, jejichž účelem je 
zachycovat zředěné odpadní vody v období 
intenzivních dešťů, dále řadu nových 
dešťových usazovacích nádrží a suchých 
poldrů. 

Neúměrný rozvoj v některých lokalitách za 
hranicemi Prahy (např. Čestlice, Průhonice) s 
negativními vlivy na pražské úseky drobných 
vodních toků 

0 Tuto hrozbu koncept ÚP hl. m. Prahy 
neovlivní, protože nedokáže regulovat rozvoj 
mimo území. Možné negativní vlivy může 
pouze mírnit snížením negativního vlivu na 
území Prahy. 

Ohrožení až likvidace drobných vodních toků v 
místech, kde jsou prováděny hluboké podzemní 
liniové stavby (kanalizační sběrače, kolektory, 
tunelové stavby dopravní i jiné) 

0 Vyloučení, resp. omezení této hrozby je 
v kompetenci zákona o ochraně přírody a 
krajiny, který ochranu drobných toků, jako 
VKP ze zákona vymezuje. 
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7. Sociodemografické podmínky 

Vystěhovávání trvale bydlících obyvatel za 
hranice města při pokračujícím využívání 
obslužné infrastruktury Prahy 

S Možné snížení rizika může přinést rozšíření 
nabídky bytových prostor v okrajových 
částech Prahy doprovázené potřebným 
rozvojem infrastruktury. 

8. Bydlení 

Tlak investorů na výstavbu bytů mimo plochy 
určené pro bydlení územním plánem města a na 
neúměrné využití stavebních ploch s hrozbou 
nepříznivé a nevratné zátěže lokalit 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje 
rozvoj bydlení jako součást obytného území 
s městským charakterem zástavby, a to 
především na zastavitelných plochách 
v zastavěném území města a na 
přestavbových plochách v kompaktním 
městě. Předpokladem je plnohodnotné 
zastoupení vybavenosti, zeleně, kvalitního 
prostředí a dopravní dostupnost. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny 
zastavitelné plochy v omezené míře tak, aby 
byl umožněn rozvoj jednotlivých, původně 
samostatných obcí, bez jejich vzájemného 
nežádoucího srůstání, při zachování 
příměstské krajiny, zajištění vybavenosti a 
dopravní dostupnosti a koordinace s 
rozvojem přilehlých částí Středočeského 
kraje. 

Nekoordinovaná bytová výstavba na okraji města 
a v jeho zázemí bez návaznosti na odpovídající 
dopravní a technickou infrastrukturu, 
neprovázanost realizace bytů a kapacit obslužné 
sféry zajištujících celkovou kvalitu bydlení 

 K zajištění veřejného vybavení koncept ÚP 
hl. m. Prahy vymezuje plochy veřejného 
vybavení. 

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny 
za účelem ochrany stávajícího vybavení 
zastavěného území, a dále k zajištění 
nezbytné vybavenosti na zastavitelných 
plochách.  

Především v rozvojových a přestavbových 
územích koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
nezbytné plochy pro veřejné vybavení 
odpovídající navrhované kapacitě budoucích 
obyvatel s umístěním v optimální 
docházkové vzdálenosti. 

9. Rekreace 

Příklady pompézních staveb pro vrcholový sport 
v zahraničí jako riziko pro neuváženou výstavbu 
naddimenzovaných diváckých arén bez 
perspektivy trvalé návštěvnosti 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tato rizika de facto 
neovlivní, vymezené plochy SP mohou 
umožnit i obdobné využití, jejich realizace je 
však často spíše politickým rozhodnutím, 
než záležitostí územního plánování. 

10. Hospodářské podmínky 

Konkurence rozvojových záměrů realizovaných 
na území Středočeského kraje 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto tendence 
nemůže ovlivnit, protože spadají do 
působnosti Středočeského kraje. 

11. Sídelní struktura a urbanismus 
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Pokračující nároky na provedení změn volných 
ploch na zastavitelné území s rizikem omezení 
přístupnosti a ztráty rekreačních ploch a zeleně 

S V kompaktním městě je soustředěn 
navrhovaný rozvojový a přestavbový 
potenciál města. Územní plán upřednostňuje 
rozvoj především na zastavitelných plochách 
v zastavěném území města a na 
přestavbových plochách v kompaktním 
městě. Předpokladem je plnohodnotné 
zastoupení vybavenosti, zeleně, kvalitního 
prostředí a dopravní dostupnost. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny 
zastavitelné plochy v omezené míře tak, aby 
byl umožněn rozvoj jednotlivých, původně 
samostatných obcí, bez jejich vzájemného 
srůstání, při zachování příměstské krajiny, 
zajištění vybavenosti a dopravní dostupnosti 
a koordinace s rozvojem přilehlých částí 
Středočeského kraje. 

Tlak na využití území bez ohledu na potřeby 
vyváženosti, limity a podmínky území a s 
vyššími nároky na dopravní i technickou 
infrastrukturu 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby – vznik nových ploch s 
polyfunkční strukturou na okrajích Prahy a 
ploch dopravní a technické infrastruktury. 

Zvyšující se hustoty, výšky a objemy nové 
výstavby oproti předpokladům Územního plánu 
hl. m. Prahy a z toho vyplývající nároky na 
dopravní obsluhu a občanské vybavení 

S 

Zásahy do měřítka stávající zástavby i do jejího 
výškového členění a navazující ohrožení 
panoramat města, kompozice a charakteru 
stávající zástavby 

S 

Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází plošnými a prostorovými 
regulativy pro jednotlivé zóny města, pro 
které dále definuje jednotlivé podmínky. 

Zvýšený tlak na dostavby a nástavby ve 
stabilizovaných částech zástavby na úkor 
veřejného parteru a zeleně a koncepce založení 

S Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl 
korigován dle stávajícího podílu zeleně na 
základě aktualizované blokové mapy. Cílem 
regulace na stabilizovaných plochách je 
zachování minimálně stávajícího podílu 
zeleně. 

Pokračující suburbanizace v okolí Prahy, srůstání 
zástavby přes hranici Prahy 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází realizací zeleného pásu kolem 
Prahy. Místně však k tomuto jevu může 
docházet. 

Pokračující nárůst rozvojových ploch v okolí 
Prahy s nároky na vybavenost i infrastrukturu 
města 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby. Navrhuje regulovaný vznik 
nových ploch na okrajích Prahy a ploch 
dopravní a technické infrastruktury. 

Tendence realizovat skladové a obchodní haly v 
zastavitelných plochách těsně za hranicí Prahy 
způsobující ztrátu kontaktu města do volné 
krajiny 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto tendence 
nemůže ovlivnit, protože spadají do 
působnosti Středočeského kraje. 

Tlak na rozšiřování a výstavbu dalších nákupních 
center ve vnějším pásmu města 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje výstavbu 
nových obchodních zařízení do 5 000 m2 
hrubé podlažní plochy na plochách SM. 
Obchodní zařízení nad 5 000 m2 hrubé 
podlažní plochy vymezuje jako podmíněně 
přípustné za podmínky, že bude prokázána 
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přijatelná míra zátěže vymezené smíšené 
plochy a souvisejících ploch  vyvolanou 
automobilovou dopravou. 

Tlak na využití oblasti související s řekou 
způsobující přetěžování nábřežních poloh 
v centru 

S Pro plnohodnotný život ve městě je nezbytná 
možnost krátkodobé rekreace jeho obyvatel. 
Územní plán navrhuje celoměstsky 
významná rozvojová území rekreační 
rozmístěná rovnoměrně na území města tak, 
aby byla časově dostupná pro obyvatele 
jednotlivých městských částí. Umísťuje je 
především ve vazbě na stávající vodní toky 
a na rozsáhlé plochy zeleně. Jsou to: R/6 - 
rekreační areál na soutoku Vltavy a 
Berounky v celoměstsky významném 
rozvojovém území Velká Chuchle, Radotín, 
Zbraslav, dále pak R/1 - Troja, R/2 - Dolní 
Chabry, R/3 - Miškovice, R/4 - Vinoř, R/5 - 
U Kunratické spojky, R/7 - Niva Berounky, 
R/8 - Vidoule a R/9 - Nebušice. 

Tlak na využití oblasti související s řekou, 
resp. nábřežních poloh je patrný především 
v oblasti Modřan. 

12. Využití území 

Lokalizace kapacitních obchodních, skladovacích 
a distribučních ploch i kapacitních obytných 
celků v kontaktním území Prahy a ve vnějším 
pásmu města způsobující nadměrné zatížení 
komunikační sítě Prahy a v některých případech 
zhoršení podmínek pro revitalizaci a transformaci 
velkých monofunkčních obytných celků 

S Ke snížení této hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu, který bude převádět 
značnou část dopravních intenzit mimo 
komunikační síť nižšího řádu. 

Tlak na preferenci ekonomické výhodnosti 
funkčního využití území na úkor urbanistických 
hledisek a hledisek ochrany životního prostředí 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší podrobné 
plošné a prostorové regulativy území, které 
uvádějí přípustné využití území s limity pro 
zachování environmentálních a 
urbanistických charakteristik. 

Ztráta polyfunkčního charakteru celoměstského 
centra z hlediska historického i funkčního 
využití, čelícího zvyšujícímu se tlaku komerčních 
aktivit a turistického ruchu, provázeného 
úbytkem bytů a obyvatel 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy potvrzuje 
polyfunkční využití centra a zařazuje jeho 
převážnou část do ploch smíšených, pouze 
ve vybraných částech potvrzuje plochy 
bydlení. 

Tlak na využití objektů a ploch veřejného 
vybavení pro komerční funkce, zejména v 
celoměstském centru 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy v regulativech 
ploch VV – veřejné vybavení jasně definuje 
hlavní, přípustné a podmíněně přípustné 
využití, které využití pro „komerční funkce“ 
omezuje. 

Hlavní využití ploch VV: vybrané občanské 
vybavení zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu jako část veřejné 
infrastruktury, tj. stavby a zařízení pro 
vzdělávání a výchovu všech stupňů včetně 
vysokoškolského, zdravotní služby, sociální 
služby, městskou správu, kulturu, církev, 
ochranu a bezpečnost obyvatelstva. 
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Tlak na kapacitní bytovou výstavbu na okraji 
města a v jeho zázemí, bez návaznosti na 
dopravní a technickou infrastrukturu, potřebné 
občanské vybavení zajištující celkovou kvalitu 
bydlení. 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby. Vznik nových ploch bydlení 
na okrajích Prahy koncept ÚP hl. m. Prahy 
mnohdy podmiňuje etapizací (např. 
dobudováním příslušné technické a dopravní 
infrastruktury, výstavbou potřebné občanské 
vybavenosti odpovídající rozsahu 
vymezených ploch bydlení apod.). 

13. Kulturní hodnoty  

Enormní zájem investorů vedoucí k razantním 
zásahům do stavební struktury zejména v 
historickém jádru Prahy (PPR), ale i v přilehlých 
památkových zónách 

S 

Tlak investorů na využití archeologicky cenného 
podzemí zejména v historickém jádru Prahy pro 
stavební aktivity a funkce, které se nedaří 
prosadit nad zemí 

S 

Systém památkové ochrany na území hl. m. 
Prahy zahrnuje památkově chráněná území 
(památkové rezervace, památkové zóny), 
nemovité kulturní památky, národní kulturní 
památky, historická jádra, významné 
historické objekty, významné 
architektonické objekty a významné 
urbanistické soubory. Rovněž je vymezena i 
archeologická ochrana. Koncept ÚP hl. m. 
Prahy vymezuje k zajištění ochrany 
archeologického dědictví veřejně prospěšná 
opatření pro národní kulturní památky, 
archeologické lokality, Památkovou 
rezervaci v hl. m. Praze a další. 

V historickém jádru města územní plán 
prostorovou regulaci nestanovuje, protože 
jakýkoliv případný rozvoj podléhá 
ustanovením zákona o památkové péči a 
vyžaduje v každém případě zvláštní 
posouzení. 

Tlak na zvyšování automobilového provozu s 
negativními důsledky na památky 

S Hrozbu by měla snížit navržená dopravní 
koncepce, zejména realizace Městského a 
Pražského okruhu 

Nepříznivé přírodní vlivy (zejména povodně), 
které mohou narušovat stavební památkový fond 

S Koncept ÚP vymezuje řadu veřejně 
prospěšných staveb k zajištění ochrany před 
povodněmi (vodní a retenční nádrže, suché 
poldry a stavby protipovodňových opatření) 
a dále veřejně prospěšná opatření nestavební 
povahy, kterými se rozumí revitalizace 
drobných vodních toků. 

Tlak na další zahušťování zástavby na území 
historického jádra Prahy zastavováním 
historických nádvoří a vnitrobloků 

S Koncept ÚP vymezuje pro tuto oblast I. zónu 
prostorové regulace. Přísnější podmínky 
regulace jsou stanoveny zejména pro území 
Památkové rezervace v hl. městě Praze s 
cílem zabránit zásahům nerespektujícím 
historickou urbanistickou strukturu, která je 
mimo jiné předmětem památkové ochrany. 

Přesunutí tradičních vysokoškolských zařízení do 
vnějšího pásma města v důsledku 
komercionalizace historického jádra Prahy 

0 Koncept ÚP se snaží této hrozbě předcházet 
vytvářením nových ploch VV, kde je možný 
případný rozvoj těchto zařízení. V 
historickém centru Prahy se však jedná 
pouze o 4,3 ha ploch. 

14. Občanské vybavení 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  166/262   

Zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na 
využívání zařízení občanské vybavenosti na 
území Prahy 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby – vznik nových ploch 
veřejného vybavení na okrajích Prahy – 
zejména v jižní a západní části hl. m. Prahy. 

Tlak na využití rozvojových ploch veřejného 
vybavení pro jinou funkci 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy definuje možnosti 
využití ploch VV. 

Degradace částí města bez dostatečné občanské 
vybavenosti, především panelových sídlišť a 
nové kapacitní obytné zástavby 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá vznik 
plnohodnotných obytných souborů s 
potřebným občanským vybavením. Jako 
nezbytnou součást rozvoje bydlení navrhuje 
lokální a městská centra. 

Městská centra, stávající i nově navrhovaná, 
rozšiřují nabídku lokalizace celoměstsky 
významných funkcí v kompaktním městě. 
Lokální centra, která identifikují jednotlivé 
městské čtvrti a původní připojené obce, 
navazují převážně na území jejich 
historických jader. Soustřeďují se zde 
zařízení místní správy, služeb a kulturně-
společenského života. 

Ztráta polyfunkční struktury některých částí 
města, zejména historického jádra, v důsledku 
změn ve způsobu využívání původně 
neadministrativních objektů pro uspokojení 
rostoucích plošných požadavků orgánů státní a 
městské správy 

S V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou navrženy 
lokality pro případné umístění významné 
celoměstské funkce s celostátním nebo 
městským významem. Jsou to lokality 
zpravidla ve vazbě na navrhovaná centra s 
celoměstským významem nebo ve vazbě na 
velká rozvojová a transformační území, ve 
kterých mohou být doplněny případné 
deficity zařízení pro veřejnou správu, a tím 
by byla podpořena polycentrická struktura 
tak, aby se historické jádro města dále 
uvolňovalo od monofunkčních 
administrativních ploch. 

15. Produkční odvětví 

Vznik nadměrného převisu nabídky 
kancelářských ploch nad poptávkou 

S 

Vznik monofunkčních kancelářských komplexů S 

Převažující preference investorů na maximální 
zhodnocení vložených prostředků při výstavbě 
nových kancelářských objektů bez ohledu na 
potřeby obyvatel, prostorové možnosti a potřeby 
památkové péče 

S 

Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje výstavbu 
nových administrativních komplexů do 
20 000 m2 hrubé podlažní plochy na 
plochách SM. Administrativní komplexy nad 
20 000 m2 hrubé podlažní plochy vymezuje 
jako podmíněně přípustné za podmínek, že 
bude prokázána přijatelná míra zátěže 
vymezené smíšené plochy a souvisejících 
ploch  vyvolanou automobilovou dopravou. 

Budování skladovacích, obslužných a výrobních 
areálů v okolí Prahy, které znehodnocují 
kontaktní území 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto hrozbu 
nemůže ovlivnit, protože spadá do 
působnosti Středočeského kraje. 

Zhoršení nákupních možností a nabídky služeb v 
historickém jádru města pro místní obyvatele 

S V rámci historického jádra města dojde 
k následujícím změnám v plochách SM: 

- 30,8 ha ploch SM bude převedeno na jiné 
funkce, 

- 129,8 ha ploch s jiným funkčním využitím 
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bude převedeno na funkci SM. 

Zábory zemědělského půdního fondu v rozporu s 
veřejným zájmem 

S Hrozbu nelze nikdy vyloučit, nicméně ji 
koncept ÚP hl. m. Prahy snižuje vymezením 
veřejně prospěšných staveb. 

16. Bezpečnost 

Bezpečnostní hrozby definované v ÚAP nejsou řešitelné na úrovní územního plánování. 

 

D. II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

Závěry SWOT analýzy Účinek ÚP Komentář 

1. Horninové prostředí a geologické podmínky 

Existence míst s potenciálem sesuvů (na svazích 
podél okrajů křídových plošin a sesuvů 
vyvolaných antropogenními vlivy) 

0  

2. Vodní režim 

Rozsáhlé zpevněné plochy s omezeným vsakem 
srážek a zrychleným odtokem vody z prostředí 
města mají za následek ubývání vody v krajině a 
zhoršování mikroklimatických podmínek. 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy nepřináší zlepšení 
podmínek, zejména díky nárůstu zpevněných 
ploch. Na druhou stranu se na vodních 
tocích, které již v současné době nejsou 
dostatečně kapacitní a dochází na nich 
k rozlivům a na tocích, v jejichž povodí 
urbanizací dochází ke změně hydrologických 
poměrů, navrhují nové nádrže, suché poldry 
a rybníky, které zachycují přívalové vody, 
snižují a zpomalují jejich průtok a zároveň 
v některých případech nadlepšují nízké 
průtoky v období sucha. 

Nevhodné technické úpravy mnoha koryt 
vodních toků i v místech, kde to není nezbytné 
(např. v extravilánu). 

%P K významným moderním trendům v přístupu 
k vodním tokům preferovaným na území 
hlavního města patří revitalizace koryt 
potoků, případně místní otevírání koryt 
zatrubněných toků a obnova zaniklých toků. 
Při revitalizacích a opravách bude kladen 
důraz na doplnění břehových porostů, 
vytvoření litorálních a břehových pásů 
vegetace. Stejně tak se navržené řešení snaží 
o důslednou rehabilitaci nezastavěných částí 
údolních niv a zbývajícího okolí vodních 
toků s preferencí různých forem zeleně 
a extenzivního rekreačního využití (bez 
nároků na rozsáhlé zázemí). 

3. Hygiena životního prostředí 

Každodenně se opakující krizové situace v 
dopravě vyvolávající zvýšené emise hluku a 
vzdušných polutantů. 

%P Ke snížení krizových situací by mělo přispět 
dobudování nadřazeného komunikačního 
systému, který by měl odvést část intenzit 
z přetížené stávající sítě. 

Absence lokality pro ukládání komunálního 
odpadu po vyčerpání kapacity stávající skládky 
v Ďáblicích. 

%P Variantní návrh konceptu ÚP navrhuje 
rozšíření skládky S-OO Ďáblice. 
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Znečištění povrchových toků v přímém důsledku 
lidské činnosti. 

0 Vlastní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy se 
na tomto jevu nejspíše neprojeví, pouze 
sekundárně se může projevit vymezení 
územní rezervy pro ÚČOV u Klecan. 

Překročení imisních limitů znečištění ovzduší 
zejména v okolí komunikací s intenzivním 
automobilovým provozem. 

%P 

Relativně vysoký podíl obyvatel žijících 
v prostředí se znečištěním ovzduší. 

%P 

Předpokládá se snížení míst s překročením 
imisních limitů, zejména pak v osídlených 
oblastech, vlivem přesunutí intenzit dopravy 
na nadřazený komunikační systém, vlivem 
zvýšení plynulosti dopravy a vybudováním 
tunelových úseků zejména v centrální části 
Prahy apod. 

Nadměrný hluk v okolí komunikací s intenzivním 
dopravním provozem, především v centru Prahy 
a navazujícím pásmu města. 

%P 

Relativně vysoký podíl obyvatel zasažených 
nadměrným hlukem. 

%P 

Předpokládá se snížení hlukové zátěže, 
vlivem přesunutí intenzit dopravy na 
nadřazený komunikační systém, vlivem 
zvýšení plynulosti dopravy a vybudováním 
tunelových úseků zejména v centrální části 
Prahy apod. 

4. Ochrana přírody a krajiny  

Ruderalizace vegetace, rozšiřování invazních 
druhů. 

% Koncept ÚP hl. m. Prahy může mít pozitivní 
efekt díky aktuálnější klasifikaci funkčního 
využití území a jeho následného adekvátního 
využití. 

Fragmentace krajiny především v důsledku 
zahušťování komunikační sítě a místy i výstavby 
protihlukových opatření. 

N Koncept ÚP hl. m. Prahy zahušťováním 
dopravní a technické infrastruktury a 
rozšířením ploch pro výstavbu k fragmentaci 
krajiny dále přispívá. 

Likvidace zeleně na rostlém terénu v některých 
vnitroblocích. 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy udržuje podíl  
zeleně ve stabilizovaných plochách dle 
stávajícího podílu zeleně na základě 
aktualizované blokové mapy. Cílem regulace 
na stabilizovaných plochách je zachování 
minimálně stávajícího podílu zeleně. 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále 
malý podíl lesů na celkové rozloze města, s tím 
související nízký koeficient ekologické stability 
v podstatné části městské krajiny. 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozšíření plochy lesních pozemků v rámci 
celoměstského systému zeleně. K těmto 
plochám jsou využívány zejména pozemky 
ZPF. 

Zvýšená rekreační zátěž lesů i jiných přírodě 
blízkých prvků v důsledku jejich nedostatečné 
rozlohy a nerovnoměrného rozložení na území 
města. 

%P Místní pozitivní vliv bude mít celkové 
zvýšení plochy celoměstského systému 
zeleně, který bude skýtat další příležitosti 
k rekreaci. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozšíření plochy lesních pozemků právě 
v rámci celoměstského systému zeleně. 
Intenzita rekreačního využití tak bude 
rozptýlena do více ploch. 

6. A. Veřejná dopravní infrastruktura  

Nevhodná koncentrace pracovních příležitostí v 
historickém jádru města a existence 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy nabízí územně 
větší pokrytí ploch smíšených, které skýtají 
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monofunkčních obytných území v Praze i regionu 
zvyšující nároky na dopravní systémy i dopravní 
výkon 

pracovní příležitosti v historickém jádru 
města, zvyšuje efektivitu MHD, což by mělo 
vést ke zlepšení stavu. 

Složité územně-technické a urbanistické 
podmínky v Praze komplikující možnosti řešení 
dopravních problémů 

%P Částečné zlepšení přináší nadřazený 
komunikační systém. 

Nedokončená přestavba železničního uzlu Praha %P 

Nedostatečná kapacita hlavních vstupních 
železničních tratí 

%P 

Značně rozdílná kvalita a vybavení tratí 
železničního uzlu Praha 

%P 

Komplikované podmínky pro zkapacitnění 
železničního uzlu Praha v centru města 

%P 

Zčásti nedořešené přestupní vazby železnice-
MHD 

%P 

Omezená kapacita železničního uzlu Balabenka 
ve vztahu k Novému spojení 

%P 

Koncepce železniční dopravy na území 
hlavního města Prahy je založena na 
předpokladu jejího výrazného začlenění 
do integrovaného systému příměstské a 
městské veřejné dopravy. Navrhuje se jak 
výstavba nových tratí, tak modernizace a 
optimalizace stávajících tratí, výrazné 
zvýšení počtu železničních zastávek, posílení 
přestupních vazeb mezi železnicí a ostatními 
systémy veřejné dopravy, zlepšení plošné 
obsluhy území, dodržování standardu kvality 
a realizace uceleného linkového systému. 

Do železničního uzlu Praha budou zaústěny 
vysokorychlostní železniční trati. V centru 
Prahy je navržena územní rezerva pro 
výhledový nový koridor železniční dopravy, 
tzv. "Nové spojení II. etapa, městský 
železniční tunel". Součástí nových 
železničních tunelů bude zastávka 
Praha-Opera, do které bude umožněn příjezd 
ze směrů od Vršovic, Smíchova, Holešovic, 
Libně a Vysočan. 

Klíčový význam pro rozvoj železniční 
dopravy jako rovnoprávného systému 
veřejné dopravy na území Prahy 
má optimalizace traťového úseku Praha-
Hlavní nádraží – Praha-Smíchov zahrnující 
ztříkolejnění úseku Praha-Smíchov – 
výhybna Vyšehrad a novou zastávku Praha-
Výtoň. Bude tak odstraněno úzké hrdlo 
celého systému. 

Malá hustota železničních stanic a zastávek %P Koncepce železniční dopravy na území 
hlavního města Prahy počítá se zahuštěním 
sítě železničních stanic a zastávek. 

Na trati Praha - Benešov bude vybudována 
žst. Praha-Zahradní Město jako významný 
přestupní uzel veřejné dopravy. Na 
železniční trati Praha - Děčín je umístěna 
nová zastávka Podbaba s přestupem na 
tramvajovou trať. Vybudování zastávky 
Rajská zahrada na trati Praha - Lysá nad 
Labem znamená realizaci přímého přestupu 
na metro trasy B. Železniční trať Praha - 
Hostivice je navržena k rekonstrukci, jejíž 
součástí bude také zřízení nových nástupišť 
a zastávek a dojde ke zvýšení dopravní 
kapacity. Na traťovém úseku Libeň - 
Malešice je navržena zastávka Praha - 
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Malešice. 

Nedostatečné tempo rozvoje tramvajové dopravy P Územní plán předpokládá výrazný rozvoj 
tramvajové sítě, její modernizaci, výraznější 
oddělení od souběžné automobilové dopravy 
v problémových úsecích. Rozšířená 
tramvajová síť na území města kromě 
tradičních radiálních tras včetně rozšíření 
jejich nabídky vytváří nové tramvajové 
tangenty nabízející atraktivní a rychlé 
tangenciální propojení významných částí 
města mimo jeho centrální oblast. 

Enormní rozsah automobilové dopravy na 
stávající komunikační síti, jejíž kapacita tak 
nestačí dopravním nárokům 

%P Částečné zlepšení situace přinese realizace 
Pražského a Městského okruhu s následným 
přerozdělením dopravních intenzit. 

Omezené prostorové možnosti doplnění 
nadřazených komunikací při ambicích města na 
další rozvoj 

%P Navržená koncepce nadřazeného komunik. 
systému v Praze je stanovena na principu 
dvou okruhů, sedmi radiál a dvou spojek. 
Pražský okruh vedený převážně na okraji 
hlavního města a Městský okruh probíhající 
uvnitř Prahy propojí ve výhledu sedm radiál 
- Chodovská, Chuchelská, Radlická, 
Břevnovská, Prosecká, Vysočanská a 
Štěrboholská, které doplní Libeňská a 
Spořilovská spojka. Západní úsek 
Vysočanské radiály a přeložka části Prosecké 
radiály jsou vymezeny v podobě územní 
rezervy. 

Absence značné části Pražského okruhu k 
odvedení tranzitní dopravy 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy doplňuje Pražský 
okruh. Dobudování nadřazeného komunik. 
systému hl. m. Prahy je jednou z priorit 
územního plánu. 

Nedostatek atraktivních tangenciálních spojení 
veřejnou dopravou 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšířenou 
tramvajovou sítí na území města vytváří 
nové tramvajové tangenty nabízející 
atraktivní a rychlé tangenciální propojení 
významných částí města mimo jeho centrální 
oblast. Tyto nové významné trasy tvoří 
východní tramvajová tangenta (Jižní Město – 
Spořilov – Vršovice – Žižkov – Libeň - 
Kobylisy), jižní tramvajová tangenta 
(Smíchov – Dvorce - Budějovická /Pankrác - 
Michle) a severní tramvajová tangenta 
(Dejvice – Podbaba – Troja - Bohnice). 

Negativní dopady nadprůměrně vysokého stupně 
automobilizace, automobilového provozu, 
narůstajícího dopravního výkonu a kongescí na 
území města na životní prostředí (včetně zhoršení 
mikroklimatických podmínek), na kvalitu a 
spolehlivost povrchové MHD 

%P Územní plán předpokládá výrazný rozvoj 
tramvajové sítě, její modernizaci, výraznější 
oddělení od souběžné automobilové dopravy 
v problémových úsecích. 

Městská autobusová doprava bude zajišťovat 
zejména plošnou obsluhu území, bude 
sloužit jako návazná doprava k metru, 
železnici a tramvajové dopravě, bude plnit 
též funkci tangenciálních spojení v území 
s nižším zatížením. V přepravních směrech, 
které nemají adekvátní náhradu v kolejové 
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dopravě, se předpokládá na území města 
vytvoření systému metrobusů, tedy 
expresních městských autobusových spojů 
pro zatraktivnění autobusové dopravy vyšší 
cestovní rychlostí s uplatněním preferencí 
v rámci dopravy na komunikacích. 

Degradace veřejných uličních prostorů 
automobilovým provozem 

0 

Obtížně řešitelná problematika dopravy v klidu v 
kompaktním městě 

0 

Enormní prostorové nároky individuální 
automobilové dopravy na veřejné prostory města 

0 

Mimo podrobnost a obsah územního plánu 
jsou nástroje regulace individuální 
automobilové dopravy (zavedení mýtného 
systému, uplatňování telematického systému 
řízení dopravy, atd.). 

Rostoucí nároky na rozsah zpevněných ploch pro 
silniční dopravu ve městě 

%P Pro pokrytí těchto nároků má sloužit systém 
záchytných parkovišť P+R spojený s 
regulačními opatřeními v centru města. 
Kombinovaný způsob přepravy osobním 
automobilem a městskou hromadnou 
dopravou (systém P+R) snižuje počet 
radiálních cest osobních automobilů a počet 
zaparkovaných vozidel v centru města.  

Kapacitní (objektová) parkoviště v hl. m. 
Praze budou lokalizována při celoměstsky 
významných terminálech veřejné dopravy a 
u stanic metra, kde plošné povrchové řešení 
záchytných parkovišť je s ohledem 
na urbanistický význam území neefektivní. 

Jednotlivým lokalitám je přiřazena bilance 
požadovaného počtu stání, která je závazná a 
je stanovena jako minimální přípustná. Jako 
doplnění systému kombinované přepravy 
osob se předpokládá realizace stání K+R pro 
krátkodobé zastavení u vhodných stanic 
kapacitní kolejové dopravy. Koncept ÚP hl. 
m. Prahy  předpokládá vybudování dalších 
parkovišť P+R o kapacitě cca 14 000 stání. 

Přetrvávající trend zajišťovat podmínky pro 
individuální automobilovou dopravu na úkor 
chodců a cyklistů 

%P Základem vymezeného systému je 
kategorizace cyklotras. Cyklistické trasy 
vymezené v konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou 
chápány a předepsány jako liniové koridory 
pro kontinuální infrastrukturu vhodně 
upravenou speciálně pro pohyb cyklistů 
(formou cyklistických pruhů a pásů 
na komunikacích v hlavním i přidruženém 
dopravním prostoru, samostatných stezek pro 
cyklisty nebo smíšených stezek pro pěší a 
cyklisty, přejezdů komunikací, opatření na 
světelně řízených křižovatkách, provozu 
cyklistů v protisměru jednosměrných 
komunikací a v pěších nebo obytných 
zónách apod.). Ve vyznačených trasách 
(koridorech) je realizace opatření nezbytná. 

Konceptu ÚP hl. m. Prahy vymezuje pouze 
vybrané koridory významných pěších 
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propojení, tj. takové linie základní sítě pěších 
propojení, které nemají náhradu, nebo je 
jejich existence ohrožena a jsou důležité 
k překonání a dotvářejí přirozené tahy. 

Ve vyznačených koridorech významných 
pěších propojení se ukládá povinnost zajistit 
prostupnost územím, případně realizovat 
infrastrukturu pro pěší dopravu. 

Nedostatečná kapacita systému záchytných 
parkovišť P+R v Praze a regionu 

P Koncept ÚP tuto slabou stránku snižuje 
vymezením 40 lokalit pro parkoviště P+R o 
kapacitě cca 14 000 stání. Jednotlivým 
lokalitám je přiřazena bilance požadovaného 
počtu stání, která je závazná a je stanovena 
jako minimální přípustná. Stavby ve 
funkčních plochách s rozdílným využitím, 
kde je realizace parkoviště v systému P+R 
předepsána značkou, musí zahrnout realizaci 
kapacit parkovacích stání v systému P+R, 
anebo ponechat prostorovou rezervu, která 
zároveň vyhoví regulativům prostorové 
regulace, vztahující se na dotčené pozemky. 

Ztráta zavlečkovatelných území (ve Vysočanech, 
Malešicko-hostivařské oblasti) 

P Vlečka ZEVO bude v území zachována, 
v území je dále plánováno vedení železniční 
trati Praha-Bystřice u Benešova. 

Rušení železničních vleček 0  

Absence kolejového propojení letiště Praha-
Ruzyně s centrem města a kvalitního 
železničního spojení Praha-Kladno 

P  

Nadměrný nárůst individuální automobilové 
dopravy na Pražském okruhu komplikuje 
možnosti umístění nových křižovatek a tím i 
napojení pražských území na tuto komunikaci 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy komplexně řeší 
dobudování Pražského okruhu včetně jeho 
napojení na komunikační systémy nižšího 
řádu. 

Nízká úroveň parteru nebo necitlivé 
extravilánové uspořádání některých stávajících 
úseků celoměstsky významných komunikací, 
nepříznivý prostorový dělicí efekt povrchových 
úseků 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá vedení 
některých úseků celoměstsky významných 
komunikací v tunelu. 

Absence trasy D metra v jižním sektoru města P Koncept ÚP hl. m. Prahy doplňuje trasu 
metra D. 

Přetížení některých úseků metra v centru Prahy 
bez dostatečné alternativní nabídky tramvajové 
dopravy 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje stávající 
síť metra prodloužením tras a plánováním 
nové trasy D, což může vést k odlehčení 
stávající sítě. 

Zranitelnost tramvajového systému v centru 
Prahy v důsledku omezených možností 
náhradních tramvajových tras (při výlukách, 
poruchách apod.) 

%P Částečné zlepšení situace ÚP rozvojem 
tramvajové sítě, její modernizací a zejména 
výraznějším oddělením od souběžné 
automobilové dopravy v problémových 
úsecích. 

6. B. Veřejná technická infrastruktura  

Nedostatečná účinnost čištění ústřední čistírny 
odpadních vod s ohledem na evropské standardy 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje rozšíření 
stávající plochy ÚČOV. Po dokončení 
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kvality povrchových vod v recipientech intenzifikace bude tato čistírna schopna 
vyčistit veškerou přiváděnou odpadní vodu 
v dostatečné kvalitě a s určitou rezervou 
v kvantitě. 

Nedostatečná kapacita většiny lokálních čistíren 
odpadních vod, zastaralá technologie některých 
lokálních čistíren odpadních vod 

%P Lokální čistírny odpadních vod zůstanou i 
nadále v provozu, ale s ohledem na 
rozrůstající se zástavbu v jejich spádovém 
území budou muset být modernizovány a 
jejich kapacita posílena. 

Složitá problematika odvádění a hospodaření s 
dešťovými vodami v urbanizovaných územích ve 
vztahu k vodním tokům, zejména v souvislosti se 
zvyšujícím se trendem nárůstu zpevněných ploch 
v povodích drobných vodních toků 

%P Na území hl. m. Prahy je navrženo 22 
podzemních záchytných nádrží k zachycení 
zředěné odpadní vody v období intenzivních 
dešťů. Uvedeným opatřením nebudou drobné 
vodní toky na území hl. m. Prahy zatěžovány 
organickými nečistotami. 

Vysoká eutrofizace vodních toků a nádrží %P Uplatněním konceptu ÚP hl. m. Prahy je 
možné očekávat navýšení množství 
odváděných odpadních vod na ÚČOV. Ta by 
však díky rekonstrukci měla dané množství 
pojmout a zároveň přečistit tak, že kvalita 
vypouštěných přečištěných vod bude lepší 
než ve stávajícím stavu. Další zlepšení lze 
očekávat vlivem rekonstrukcí lokálních 
ČOV. 

Spalování paliv patří mezi nejvýznamnější zdroje 
znečištění ovzduší na území Prahy spolu s již 
převažujícím vlivem dopravy 

%P 

Spalování tuhých paliv ve středních, malých a 
lokálních zdrojích znečištění v některých částech 
města 

%P 

Mírné rozšíření možností v připojení na plyn, 
nebo na centrální zdroje tepla nabídne 
možnost k omezení těchto negativních vlivů. 

Netěsnost některých úseků stokové sítě, kapacitní 
přetížení některých úseků stokové sítě 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje 
prodloužení některých páteřních 
kanalizačních sběračů až na okraj Prahy, což 
umožní připojit na kanalizaci další 
urbanizovaná území hlavního města. 

Nevhodné umístění ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově 

%P Vymezena územní rezerva pro umístění 
ÚČOV u Klecan. 

Trasy venkovních vedení velmi vysokého napětí 
do jisté míry negativně ovlivňují prostředí 
některých lokalit obytné zástavby a rekreačních 
oblastí 

%P Při příležitosti rekonstrukce a modernizace 
některých stávajících nadzemních vedení 110 
kV se navrhuje některé úseky vedení přeložit 
do nových tras vedených mimo stávající 
zástavbu nebo mimo navrhované obytné 
plochy. Distribuční síť 22 kV se buduje již 
výhradně v kabelech. Existující zbytky 
nadzemních vedení 22 kV v okrajových 
částech Prahy jsou postupně odpojovány a 
nahrazovány kabelovým vedením v zemi. 

7. Sociodemografické podmínky 

Fyzické bariéry pro pohyb ve městě omezující 
starší občany, občany se sníženou pohyblivostí, 
rodiny s dětmi a další 

0 Není v kompetenci ÚP. 
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Úbytek obyvatel v centru města %P V rámci centra města koncept ÚP hl. m. 
Prahy navrhuje nově cca 350 ha ploch 
s funkčním využitím pro obytnou funkci. 
Tím může zabránit úbytku obyvatel v centru. 

8. Bydlení 

Slabé stránky území definované v ÚAP nejsou řešitelné na úrovni územního plánu.  

9. Rekreace 

Nedostatek příležitostí pro pohybovou rekreaci 
neorganizované většinové populace 

%P Celoměstsky významné areály krátkodobé 
rekreace jsou navrženy rovnoměrně na území 
města v jeho vnějším pásmu tak, aby byly 
časově dostupné pro obyvatele jednotlivých 
městských částí. Důležitá je jejich vazba 
na prostředky hromadné dopravy. Jsou 
navrženy především při stávajících vodních 
tocích a plochách a na významných plochách 
zeleně stávající i navrhované. 

Omezená druhovost a nevyvážená skladba 
sportovních zařízení, zejména nedostatek 
plaveckých bazénů a absence komplexních center 
pohybové aktivity 

0 Mimo kompetence, resp. podrobnost ÚP. 

Velmi rozdílné dopady cestovního ruchu na 
městské části jako důsledek nerovnoměrného 
rozložení turistických atrakcí na území města 

%P Přenesený pozitivní vliv na tuto slabou 
stránku může mít zlepšení systému veřejné 
dopravy. 

Velké zatížení historického jádra Prahy a centra 
města cestovním ruchem 

%P Přenesený pozitivní vliv na tuto slabou 
stránku může mít zlepšení systému veřejné 
dopravy a mimo působnost ÚP i omezení 
individuální dopravy v centru města. 

Úroveň některých vstupních bodů neodpovídá 
současným požadavkům a představám 
(autobusové nádraží Florenc, železniční stanice 
Holešovice a další) 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rekonstrukce a rozšíření kapacit těchto 
vstupních bodů, dále rozšíření terminálů 
MHD, pro efektivnější fungování dopravního 
systému. 

Nedostatečné využívání transformačních lokalit 
pro přeměnu také na území pro volnočasové, 
sportovní a rekreační aktivity občanů 

%P Koncept ÚP vymezuje na některých 
přestavbových územích plochy SP - sportu 
(např. T/2 Maniny, T/6 Vysočany, T/9 
Bohdalec – Slatiny, T/12 Nové Dvory, T/18 
Nádraží Smíchov, T/21 Strahov) či RP – 
rekreace (např. T/2 Maniny, T/3 Bubny, T/6 
Vysočany).  

Nerovnoměrné rozložení sportovních a 
rekreačních příležitostí na území Prahy, 
nedostatečné vybavené rekreační zázemí centra 
města a sídlišť 

0 Rekreační území zahrnuje tři druhy ploch s 
rozdílným způsobem využití: plochy 
parkové, plochy rekreace a plochy sportu, 
pro které jsou stanoveny podmínky pro 
využití území v příslušných regulativech.  

Plochy rekreace jsou určeny oddechovým a 
sportovně-rekreačním aktivitám v území 
s převažujícím přírodním charakterem, na 
kterých je možné umístit jen základní zázemí 
pro návštěvníky, nikoli krytá sportoviště. 
Na plochách rekreace vždy převažuje podíl 
zeleně. 
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Plochy sportu jsou určeny pro všechna 
sportoviště s větší intenzitou využití 
pozemků, se sportovními stavbami, včetně 
staveb pro doprovodné služby i ubytování. 
Na plochách sportu je možné umísťovat i 
stadiony s vysokou diváckou návštěvností. 

Celoměstsky významné areály krátkodobé 
rekreace jsou navrženy rovnoměrně na území 
města v jeho vnějším pásmu tak, aby byly 
časově dostupné pro obyvatele jednotlivých 
městských částí. Důležitá je jejich vazba 
na prostředky hromadné dopravy. Jsou 
navrženy především při stávajících vodních 
tocích a plochách a na významných plochách 
zeleně stávající i navrhované. 

Vedle významných rozvojových území 
rekreačních obsahuje územní plán i menší 
plochy sportu, které navazují na školská 
zařízení a jsou určeny jak pro organizovaný, 
tak neorganizovaný sport. 

Významná rozvojová území rekreační mají 
celkovou rozlohu 719,71 ha, z toho plochy 
sportu dosahují rozlohy 31,02 ha. 

Problematika vybavení rekreačního zázemí 
ploch není v kompetenci, resp. v podrobnosti 
ÚP. 

Nedostatek cyklistických stezek oddělených od 
automobilové dopravy 

%P Základem vymezeného systému je 
kategorizace cyklotras, přičemž pro úroveň 
územního plánu jsou vybrány zejména trasy 
celoměstského významu, tvořené skupinou 
tzv. páteřních cyklotras (I. třídy) a hlavních 
cyklotras (II. třídy). Místní úroveň cyklotras 
(III. t řídy) se ponechává mimo závazný 
regulativ územního plánu jako vrstva 
vyplývající z místních podmínek. 

Cyklistické trasy vymezené v územním 
plánu jsou chápány a předepsány jako 
liniové koridory pro kontinuální 
infrastrukturu vhodně upravenou speciálně 
pro pohyb cyklistů (formou cyklistických 
pruhů a pásů na komunikacích v hlavním i 
přidruženém dopravním prostoru, 
samostatných stezek pro cyklisty nebo 
smíšených stezek pro pěší a cyklisty, 
přejezdů komunikací, opatření na světelně 
řízených křižovatkách, provozu cyklistů 
v protisměru jednosměrných komunikací a 
v pěších nebo obytných zónách apod.). Ve 
vyznačených trasách (koridorech) je 
realizace opatření nezbytná. 

10. Hospodářské podmínky 

Územně roztříštěné a fyzicky nevyhovující 
produkční kapacity, bývalé výrobní a provozní 

P Pro využití těchto ploch jsou v konceptu ÚP 
hl. m. Prahy vymezována přestavbová a 
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areály rozvojová území. 

11. Sídelní struktura a urbanismus 

Radiální uspořádání města ovlivňující spolu s 
terénní morfologií nepříznivě možnosti trasování 
a realizace dopravní infrastruktury 
v tangenciálních směrech 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy dokončuje Městský 
a Pražský okruh a vytváří systém Jižní, 
Východní a Severní tramvajové tangenty.  

Nekoncepční přístup k umisťování výškových a 
objemových dominant 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy stanovuje výškové 
regulativy pro jednotlivé zóny prostorové 
regulace (zóna památkových rezervací, 
území se zákazem výškových a rozměrných 
staveb, památkové zóny a ostatní území). 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
následující čtyři výškové hladiny: 3 (do 3 
podlaží), 5 (do 5 podlaží), 8 (do 8 podlaží), 
12 (do 12 podlaží). 

Nežádoucí srůstání města s příhraničními 
oblastmi, narůstající suburbanizace ve vnějším 
pásmu města 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto situaci 
zlepšuje realizací zeleného pásu kolem 
Prahy. Místně však k tomuto jevu může 
docházet. 

Přetrvávající nevyváženost funkční skladby, 
existence velkých monofunkčních ploch, 
generujících zvýšené nároky na dopravní obsluhu 

%P Kompaktní město, které tvoří převážnou část 
území Prahy, obsahuje souvislou zástavbu 
vzniklou od 19. do počátku 21. století. 
Součástí kompaktního města jsou plochy s 
možnou a žádoucí funkční i strukturální 
transformací a zastavitelné plochy určené pro 
městskou zástavbu rozličného charakteru a 
různé hustoty. 

Konceptu ÚP hl. m. Prahy se snaží 
dosáhnout pokud možno optimální 
polyfunkční struktury města. 

Ustupování zvyšujícímu se tlaku na zábory dosud 
nezastavěných ploch a přírodního prostředí 
obecně pro novou výstavbu změnami Územního 
plánu hl. m. Prahy 

%P V kompaktním městě je soustředěn nejen 
převažující podíl stávajícího bydlení, ale i 
navrhovaný rozvojový a přestavbový 
potenciál města, ve kterém je zastoupen 
podíl bydlení. Územní plán upřednostňuje 
rozvoj bydlení jako součást obytného území 
s městským charakterem zástavby, a to 
především na zastavitelných plochách 
v zastavěném území města a na 
přestavbových plochách v kompaktním 
městě. Předpokladem je plnohodnotné 
zastoupení vybavenosti, zeleně, kvalitního 
prostředí a dopravní dostupnost. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny 
zastavitelné plochy v omezené míře tak, aby 
byl umožněn rozvoj jednotlivých, původně 
samostatných obcí, bez jejich vzájemného 
srůstání, při zachování příměstské krajiny, 
zajištění vybavenosti a dopravní dostupnosti 
a koordinace s rozvojem přilehlých částí 
Středočeského kraje. 
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Výstavba na volných plochách s problémy 
dostupnosti, zajištění potřebné vybavenosti i s 
problémy zapojení do stávající struktury a úbytku 
potenciálních rekreačních ploch a krajiny 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy pro tyto plochy 
vymezuje významná rozvojová území 
městská převážně v místech, kde dochází k 
vysoké koncentraci zastavitelných ploch 
situovaných na trasách hromadné kolejové 
dopravy. 

Zde se předpokládá koncentrace zástavby do 
celků, pro které je racionální a ekonomické 
v pořizovacích i provozních nákladech 
zajišťovat dopravní a technickou 
infrastrukturu, dopravní obsluhu, především 
veřejnou hromadnou dopravu se zaměřením 
na uspokojení požadovaného standardu 
a minimalizaci negativních důsledků na 
životní prostředí. 

Soustředění většiny občanské vybavenosti, 
pracovních příležitostí a správy do centra Prahy 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení slabé stránky – vznik nových ploch 
veřejného vybavení na okrajích Prahy. 

Omezování vazeb města a vytváření nežádoucích 
bariér mezi městem a volnou krajinou vlivem 
výstavby supermarketů a hypermarketů, 
logistických center, skladů a dopravní 
infrastruktury ve vnějším pásmu města 

%P K odstranění této slabé stránky má sloužit 
vymezení a realizace zeleného pásu kolem 
města, který je součástí celoměstského 
systému zeleně. 

Zakládání některých nových větších obytných 
souborů bez vlastní vybavenosti, závislých na 
občanské vybavenosti původního osídlení, pro 
které je tento rozvoj neúměrný 

%P K zajištění veřejného vybavení plán 
vymezuje plochy veřejného vybavení. 

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny 
za účelem ochrany stávajícího vybavení 
zastavěného území, a dále k zajištění 
nezbytné vybavenosti na zastavitelných 
plochách a plochách přestavby v obytných 
územích.  

V rozvojových a přestavbových územích 
plán vymezuje nezbytné plochy pro veřejné 
vybavení odpovídající navrhované kapacitě 
budoucích obyvatel s umístěním v optimální 
docházkové vzdálenosti. 

Vznik nových rozsáhlejších ploch bydlení na 
okrajích Prahy koncept ÚP hl. m. Prahy 
mnohdy podmiňuje etapizací (např. právě 
výstavbou potřebné občanské vybavenosti 
odpovídající rozsahu vymezených ploch 
bydlení). 

Ztráta kontinuity rozvoje městské struktury do 
východních prostorů města existencí rozsáhlé 
Malešicko-Hostivařské průmyslové oblasti 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje v území 
rozsáhlou přestavbovou oblast (T/11 
Malešicko-hostivařská oblast), která umožní 
tuto slabou stránku odstranit. 

Existence brownfields Běchovické výzkumné 
základny v okraji přírodního parku Klánovice 
Čihadla 

P Koncept ÚP v této oblasti vymezuje plochu 
VU/15 Dolní Počernice – Běchovice, resp. 
rozvojové území zeleně Z/5 Dolní Počernice. 

Nízká úroveň tvorby a údržby městského parteru %P Historické jádro města, které je totožné s 
vymezením Památkové rezervace v hl. m. 
Praze, je charakterizováno vysokou hustotou 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  178/262   

zástavby a případné nevelké možnosti 
rozvoje i způsob transformace jsou 
limitovány památkovou ochranou. 
Rozvojový potenciál tvoří převážně dílčí 
přestavby a rekonstrukce, výjimečně pak 
dostavba proluk. Významným přestavbovým 
územím je pouze Masarykovo nádraží. 
Rozvojový potenciál na území historického 
jádra však nelze chápat pouze jako plošný 
rozvoj, ale je třeba sledovat jeho kvalitativní 
zlepšení především u veřejných prostranství. 

Kompaktní město, které tvoří převážnou část 
území Prahy, obsahuje souvislou zástavbu 
vzniklou od 19. do počátku 21. století. 
Součástí kompaktního města jsou plochy s 
možnou a žádoucí funkční i strukturální 
transformací a zastavitelné plochy určené pro 
městskou zástavbu rozličného charakteru a 
různé hustoty. 

Deficity zeleně a omezené rekreační příležitosti 
především na severovýchodě území 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy podstatně rozšiřuje 
plochy zahrnuté do celoměstského systému 
zeleně, zejména v okrajových částech Prahy 
(tedy i na SV území). 

12. Využití území 

Existence velkých monofunkčních areálů pro 
bydlení ve vnějším pásmu města bez dostatečné 
občanské vybavenosti a pracovních příležitostí 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení slabé stránky – vznik nových ploch 
veřejného vybavení na okrajích Prahy a 
ploch dopravní a technické infrastruktury. 

Vznik nových rozsáhlejších ploch bydlení na 
okrajích Prahy koncept ÚP hl. m. Prahy 
mnohdy podmiňuje etapizací (např. právě 
výstavbou potřebné občanské vybavenosti 
odpovídající rozsahu vymezených ploch 
bydlení). 

Nedostatečný management území ve smyslu 
přípravy území pro lokalizaci areálů veřejné 
vybavenosti a vysokého školství, nedostatek 
ploch pro výstavbu a rozvoj vysokých škol 
odpovídající všem jejich rozvojovým potřebám a 
možnostem 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje oproti 
stávajícímu stavu cca 300 ha nových ploch 
veřejného vybavení, na kterých je realizace 
zmíněných zařízení hlavním způsobem 
využití. Tím může mírnit tuto slabou stránku 
území. 

Nedostatečné uvolnění vltavských nábřeží od 
automobilové dopravy ve prospěch pěších, 
cyklistů a rekreace 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje po obou 
březích Vltavy vedení páteřních 
cyklistických tras. 

Výrazný deficit zeleně v celoměstském centru na 
pravém břehu Vltavy bez možnosti doplnění 
nových ploch zeleně, deficit zeleně na severním, 
severovýchodním a jihovýchodním okraji Prahy 

0 Rozsah navrhovaných ploch zeleně v centru 
je minimální. Rozvoj bude směřován 
především do liniových prvků s cílem 
propojit co největší množství stávajících 
zelených ploch. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy podstatně rozšiřuje 
plochy zahrnuté do celoměstského systému 
zeleně, zejména v okrajových částech Prahy. 
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13. Kulturní hodnoty  

Absence regulativů pro umisťování výškových 
staveb a objemových dominant v celém městě 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy stanovuje výškové 
regulativy pro jednotlivé zóny prostorové 
regulace (zóna památkových rezervací, 
území se zákazem výškových a rozměrných 
staveb, památkové zóny a ostatní území). 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
následující čtyři výškové hladiny: 3 (do 3 
podlaží), 5 (do 5 podlaží), 8 (do 8 podlaží), 
12 (do 12 podlaží). 

Narušování střešní krajiny nástavbami objektů a 
půdními vestavbami, které znehodnocují vizuální 
scénu města 

%P 

Četné dvorní vestavby v historickém jádru města, 
které zvyšují míru využití území a znehodnocují 
urbanistické hodnoty města 

%P 

Pro území památkových rezervací koncept 
ÚP hl. m. Prahy vymezuje I. zónu prostorové 
regulace. Při změnách v území je nutno 
postupovat vždy individuálně, s důrazem 
kladeným na uchování specifické prostorové 
formy.   

Dosavadní přístup k archeologickému dědictví na 
území Prahy se omezuje převážně na provádění 
záchranných archeologických výzkumů, není 
respektována priorita zachování archeologických 
památek na místě výskytu v netknutém stavu 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje veřejně 
prospěšná opatření k zajištění ochrany 
archeologického dědictví. Ta jsou do 
územního plánu zařazena dle podkladu 
Národního památk. ústavu pro Zásady 
územního rozvoje hl. m Prahy a vymezena 
dle Územně analytických podkladů hl. m. 
Prahy. 

Vysoká koncentrace pracovních příležitostí v 
historické části města vyvolávající vysoké nároky 
na dopravní obsluhu 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy nabízí územně 
větší pokrytí ploch, které skýtají pracovní 
příležitosti mimo historické jádro města a 
zvyšuje efektivitu MHD, což by mělo vést ke 
zlepšení stavu. 

Úbytek trvale bydlících v centru města, který 
snižuje autenticitu prostředí 

%P V rámci centra města koncept ÚP hl. m. 
Prahy navrhuje nově cca 350 ha ploch 
s funkčním využitím pro obytnou funkci. 
Tím může zabránit úbytku obyvatel v centru. 

Neúměrná komercionalizace veřejných prostorů %N V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou vymezena 
vybraná veřejná prostranství jednak jako 
zvláštní plochy v překryvné vrstvě plánu, 
jednak jako zásadní prvek určující charakter 
struktury v prostorovém uspořádání území. 

Pro všechna veřejná prostranství je 
definováno hlavní, přípustné, podmínečně 
přípustné a nepřípustné využití obdobně, 
jako je tomu u ploch s rozdílným způsobem 
využití.  

Regulativy se vztahují i na veřejná 
prostranství nevymezená překryvným 
značením. 

14. Občanské vybavení 

Nedostatečné možnosti pro mimoškolní a 
zájmovou činnost dětí a mládeže, zejména pro 
spontánní trávení volného času 

0 Mimo působnost, resp. podrobnost ÚP.  
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Nedostatečná vybavenost zařízeními 
poskytujícími pobytové sociální služby, zejména 
domovy seniorů, domy zvláštního určení např. s 
azylovými byty, noclehárnami pro bezdomovce, 
zařízeními pro přechodnou péči 

%P 

Rostoucí poptávka po zdravotních a sociálních 
službách určitého typu v důsledku stárnutí 
populace 

%P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje doplnit 
vybavenost převážně dle konkrétních potřeb 
městských částí vyhlášením veřejně 
prospěšných staveb na 19 plochách 
veřejného vybavení. S rozvojovými 
plochami se počítá převážně v okrajových 
městských částech, kde většinou zařízení 
sociálních služeb chybí, a také v lokalitách s 
plánovaným rozvojem bydlení. V 
historickém jádru Prahy a vnitřním 
kompaktním městě se rozvoj omezuje na 
rekonstrukce a dílčí dostavby v rámci 
stávající zástavby. 

Nedostatek lůžek ošetřovatelské a následné péče, 
lůžek hospicových a paliativních 

%P Pro zmírnění celopražského deficitu počtu 
ošetřovatelských lůžek plán navrhuje na 
území města tři lokality pro výstavbu 
zařízení s ošetřovatelskými lůžky, které 
rovněž doplní vybavenost území, kde je 
plánem navržena řada lokalit pro rozvoj 
bydlení.  

Pro doplnění služeb ambulantní zdravotní 
péče v městských částech s deficitem této 
vybavenosti jsou vymezeny plochy 
veřejného vybavení jako veřejně prospěšné 
stavby pro výstavbu zdravotně-sociálních 
center, kde se uvažuje i o doplnění 
chybějících sociálních služeb. 

Prostorové deficity a chybějící plochy pro rozvoj 
většiny vysokých škol, špatný technický stav 
objektů a nedostačující vybavení, včetně kolejí 

%P 

Nedostatečné kapacity pro střednědobé a 
dlouhodobé ubytování vysokoškolských studentů 
a osob přicházejících za prací 

%P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje rozšíření 
ploch VV pro dostavbu nebo rozšíření 
vysokoškolských areálů v pěti lokalitách. 
Umožňuje založení nových vysokoškolských 
areálů ve čtyřech lokalitách: v Ďáblicích, 
Praze 5 v Jinonicích, v Praze 6 v Ruzyni. 
Lokality v Ďáblicích jsou určeny pro 
Vysokou školu umělecko-
průmyslovou. Lokalita v Jinonicích 
umožňuje založení rozsáhlého kampusu 
Univerzity Karlovy s kapacitou 6 000 - 10 
000 studentů, část ploch je v územní rezervě. 
V lokalitě Ruzyně se počítá s alternativou 
přemístění stávajícího komplexu ČVUT ze 
Strahova.  

Variantně se počítá s výstavbou 
vysokoškolského komplexu v lokalitě 
Holešovice-Bubny v Praze 7.  

S dalšími plochami pro vysoké školy se 
počítá v územních rezervách v Praze-Dubči a 
v Praze 5. 

Nedostatek kapacit občanského vybavení, 
především škol, ve vnějším pásmu města, 
zejména v dynamicky se rozvíjejících městských 
částech 

%P Pozemky pro základní školy jsou zpravidla 
vymezeny plochou veřejného vybavení a 
současně jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby. Celkem je vymezeno 38 
ploch umožňujících výstavbu základní školy. 
Pozemky pro mateřské školy jsou vymezeny 
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plochou veřejného vybavení a veřejně 
prospěšnými stavbami v 15 lokalitách. 

Nedostatek kulturních, stravovacích a 
volnočasových zařízení na velkých sídlištích 

%P Kulturní stavby a zařízení všeho druhu 
nejsou v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
zobrazeny samostatnou plochou a jsou 
součástí ploch smíšených a ploch veřejného 
vybavení. Navrhované smíšené plochy mimo 
historické jádro a zejména navrhovaná centra 
s možností lokalizace celoměstsky 
významných staveb a zařízení umožňují 
jejich lokalizaci ve vnitřním i vnějším 
kompaktním městě zejména ve vazbě na 
velké obytné celky a v dosahu kapacitní 
městské hromadné dopravy. 

15. Produkční odvětví 

Přetrvávající problémy části produkční základny 
průmyslu s dopady na životní prostředí, zvýšenou 
dopravní zátěží a obtížnou technologickou 
modernizací 

%P 

Nedostatečné podmínky pro vznik nebo efektivní 
rozjezd malých průmyslových podniků, zejména 
kapacity technologických parků, inkubátorů 

%P 

Nedostatečné propojení výzkumné sféry s 
podnikatelskou praxí, chybějící kapacity 
vědeckotechnických parků 

%P 

Produkční území procházejí přeměnou, 
během které se zmenšují podíly průmyslové 
výroby a zvyšují podíly obslužných funkcí, 
např. skladování a logistika, výrobní a 
opravárenské služby, stavební a manipulační 
dvory nebo kancelářské a obchodní plochy s 
velkými nároky na dopravní obsluhu 
a souvisejícími s hlavním využitím. Prostředí 
produkčních ploch je možné zlepšovat bez 
změny územního plánu vkládáním funkcí s 
menší zátěží, jakými jsou vodní prvky, 
zelené pásy a plochy, nebo po posouzení 
územních podmínek i stavby a činnosti 
podmíněně přípustné v ostatních územích, 
pokud mohou s hlavním využitím území 
koexistovat. Může jít například o služební 
byty, kancelářské plochy, řemeslnické dílny, 
ateliéry, laboratorní a výzkumná pracoviště 
nebo komunální služby, které mohou 
kvalitativně změnit průmyslové plochy na 
podnikatelské či technologické parky. 

Vysoké zatížení komunikací velkokapacitními 
obchodními, skladovacími a logistickými 
aktivitami 

0 K částečnému zlepšení podmínek dojde 
přesměrováním dopravních intenzit na 
Pražský a Městský okruh.  

Velká rozdrobenost jednotlivých zařízení 
vysokých škol 

0 Mimo působnost konceptu ÚP. 

Předimenzovanost výstavby velkokapacitních 
kancelářských objektů a komplexů zejména na 
území Prahy 4, 5 a 8 s nadměrnými nároky na 
dopravní obslužnost 

0 K částečnému zlepšení podmínek dojde 
přesměrováním dopravních intenzit na 
Pražský a Městský okruh. Pro případné nově 
vznikající objekty a komplexy budou platit 
regulativy pro plochy SM. 

Neúměrné zvětšování vzdáleností obchodních 
zařízení od spotřebitele v některých částech 
města jako důsledek vzniku velkých nákupních 
center 

%P Zlepšení podmínek umožňuje proklamovaný 
zájem investorů na doplnění obchodní sítě o 
menší obchody, pro které je možnost 
realizace na plochách SM. 

16. Bezpečnost 

Velká nehodovost v rámci silničního provozu %P Částečný pozitivní vliv může mít dokončení 
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Místa s rizikem častých dopravních nehod %P Pražského a Městského okruhu, které může 
přinést odlehčení v kritických místech. 

 

D. III Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

Tvrzení SWOT analýzy Účinek ÚP Komentář 

1. Horninové prostředí a geologické podmínky 

Využití rekultivovaných ploch po těžbě surovin P  

2. Vodní režim 

Revitalizace vodních toků, různá krajinotvorná 
opatření i pro vlastní realizaci prvků ÚSES apod. 

%P K významným moderním trendům v přístupu 
k vodním tokům preferovaným na území 
hlavního města patří revitalizace koryt 
potoků, případně místní otevírání koryt 
zatrubněných toků a obnova zaniklých toků. 
Při revitalizacích a opravách bude kladen 
důraz na doplnění břehových porostů, 
vytvoření litorálních a břehových pásů 
vegetace. Stejně tak se navržené řešení snaží 
o důslednou rehabilitaci nezastavěných částí 
údolních niv a zbývajícího okolí vodních 
toků s preferencí různých forem zeleně 
a extenzivního rekreačního využití (bez 
nároků na rozsáhlé zázemí). 

3. Hygiena životního prostředí  

Dobře organizovaný a fungující tříděný sběr 
odpadu 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje 
vybudovat zařízení sběru a separace odpadů 
na více plochách s rozdílným způsobem 
využití, aby bylo možné pružně posilovat 
jejich stávající síť. Koncept ÚP hl. m. Prahy 
vymezuje 11 zařízení sběru a separace 
odpadů. 

Trvalé a dlouhodobé omezování dopadů 
průmyslové výroby na kvalitu prostředí jejím 
útlumem, změnou struktury a modernizací. 

%P Produkční území procházejí přeměnou, 
během které se zmenšují podíly průmyslové 
výroby a zvyšují podíly obslužných funkcí s 
velkými nároky na dopravní obsluhu 
a souvisejícími s hlavním využitím. Další 
průmyslové plochy byly v důsledku 
ekonomického vývoje opuštěny a jsou 
předmětem transformace na obytné plochy 
nebo smíšené plochy polyfunkční městské 
struktury. 

Postupná přestavba tramvajových tratí a obměna 
tramvajového vozového parku za vozidla s 
nižšími hlukovými emisemi 

P  

Rozšiřování protihlukových opatření jako 
součásti nových dopravních staveb 

P  

Postupná sanace kontaminovaných podloží v 
souvislosti se zastavováním nevyužívaných a 
devastovaných areálů 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
pokračování sanací devastovaných území. 
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Postupná výstavba recyklačních center odpadů a 
kompostáren 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje 
vybudovat zařízení sběru a separace odpadů 
na více plochách s rozdílným způsobem 
využití, aby bylo možné pružně posilovat 
jejich stávající síť. Koncept ÚP hl. m. Prahy 
vymezuje 11 zařízení sběru a separace 
odpadů. 

Zavádění separovaného sběru kompostovatelného 
odpadu 

P V případě kompostáren, resp. zařízení pro 
zpracování biologicky rozložitelného dopadu 
(BRO) je v prostoru ZEVO Malešice 
připravován projekt „Bioreaktor“ a 
s obdobným zařízením se počítá v rámci 
„Multifunk čního dotřiďovacího centra“ na 
Západním Městě. Koncept ÚP hl. m. Prahy 
dále vymezuje kompostárnu Slivenec a 
kompostárnu Zbraslav. 

Celoevropský trend preference čisté městské 
dopravy (veřejná doprava, pěší a cyklistická 
doprava atd.) 

%P Dopravní koncepce konceptu ÚP hl. m. 
Prahy reaguje na tento trend vymezením 
pěších koridorů, koridorů cyklistické 
dopravy a rozvojem veřejné dopravy. 

Možnost využívání alternativních druhů vytápění. 0  

4. Ochrana přírody a krajiny  

Přítomnost obtížně zastavitelných svahů, díky 
kterým existuje zeleň a parkové plochy uvnitř 
města 

0  

Přítomnost několika rozsáhlejších lesních 
komplexů a parkových ploch uvnitř města 

0  

Zachovalá rozsáhlá území s přírodními a přírodě 
blízkými ekosystémy na okraji města, relativně 
vysoký podíl lesů s přírodě blízkou druhovou 
skladbou 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozšíření plochy lesních pozemků v rámci 
celoměstského systému zeleně. Využití 
přirozené druhové skladby bude navrhováno 
jako opatření. 

Potenciál pro vznik nové veřejné zeleně na 
plochách charakteru brownfiels, zejména v hustě 
zastavěných územích 

P  

Existence ploch zeleně ve Středočeském kraji, 
které by bylo možné dále rozvíjet a propojit 
s pražskými. 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje příp. 
propojení vytvářením ploch v rámci 
celoměstského systému zeleně (resp. 
zeleného pásu kolem Prahy). 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Nadprůměrná kvalita zemědělské půdy ve 
vnějším pásmu města, především v SV a JV části 
Prahy 

N Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozsáhlé zábory ZPF (cca 10 000 ha) z 
poloviny na půdách I. a II. třídy ochrany 
ZPF. 

6. A. Veřejná dopravní infrastruktura  

Významná křižovatka dopravních tras 
republikového i evropského významu umocněná 
příznivou polohou Prahy v rámci České republiky 
a středoevropského prostoru 

P Realizace dopravní koncepce umožňuje další 
fungování Prahy jako dopravní křižovatky. 
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Příznivá dostupnost centra Prahy železniční 
dopravou 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy doplňuje železniční 
komunikační síť. 

Rostoucí význam železnice v rámci 
integrovaného dopravního systému v Praze 

P  

Hustá síť železničních tratí na území města P  

Atraktivita Prahy pro leteckou dopravu P  

Příznivý podíl veřejné dopravy na celkovém 
dopravním výkonu 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy nabízí zkvalitnění 
veřejné dopravy, nicméně vzhledem 
k celkovému nárůstu dopravního výkonu 
nelze předpokládat zvýšení podílu veřejné 
dopravy na celkovém výkonu. 

Rostoucí význam a atraktivita Pražské 
integrované dopravy (PID) 

P 

Významné zastoupení kolejových subsystémů v 
rámci integrované veřejné dopravy 

P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy řeší v rámci širších 
vztahů dopravní vazby na Středočeský kraj. 
Vytváří územní a prostorové předpoklady 
pro rozvoj všech druhů dopravy uvnitř 
města, i pro spojení na regionální, celostátní i 
mezinárodní úrovni. 

Atraktivní systém metra, jeho provozní 
spolehlivost a kvalita 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje stávající 
síť metra prodloužením tras a plánováním 
nové trasy D. 

Příznivé spojení většiny regionálních sídel s 
centrem Prahy železniční dopravou 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy vytváří územní a 
prostorové předpoklady pro rozvoj všech 
druhů dopravy pro spojení regionální, 
celostátní i mezinárodní. 

Funkčnost železnice na území města v období 
povodní 

0  

Mimoúrovňové křižovatky na Městském okruhu 
zajištující jeho funkčnost a plynulost dopravy i 
při značném automobilovém zatížení 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy přinese další 
zlepšení stavu dokončením Městského a 
Pražského okruhu. 

Rostoucí podíl tunelových úseků Městského 
okruhu zmírňující negativní dopady individuální 
automobilové dopravy do území a rovněž 
eliminující negativní bariérový efekt dopravní 
stavby v území 

P  

Kapacita Jižní spojky umožňující převádět velké 
dopravní zatížení a v budoucnosti využití i pro 
veřejnou autobusovou dopravu 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto možnost 
nabízí, zejména díky možnosti převedení 
tranzitní kamionové dopravy na Pražský 
okruh. 

Velký podíl realizovaných úseků radiál na území 
města 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy dále rozšiřuje 
radiální propojení obou okruhů, sedmi 
radiálami a dvěma spojkami. Západní úsek 
Vysočanské radiály a přeložka části Prosecké 
radiály jsou vymezeny v podobě územní 
rezervy. 

Příznivá časová dostupnost centra Prahy 
systémem metra 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje stávající 
síť metra prodloužením tras a plánováním 
nové trasy D. 

Rozvojové možnosti města v přímé vazbě 
(docházkové vzdálenosti) na stávající stanice 
metra (Karlín, Holešovice-Bubny, Smíchov, 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje stávající 
síť metra prodloužením tras a plánováním 
nové trasy D, která zvyšuje dostupnost 
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Opatov, Letňany, Vysočany) dalších rozvojových a přestavbových území 
(Západní město, Novodvorská, Libuš, Nové 
Dvory a další). 

Situování většiny významných přestupních 
terminálů veřejné dopravy u koncových stanic 
metra na okraji Prahy 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje počet 
terminálů příměstské a vnější autobusové 
dopravy o terminály v lokalitách Dlouhá 
Míle, nádraží Smíchov, Depo Písnice, další 
terminály budou v lokalitách Suchdol, 
Západní Město - Horka, Opatov, Horní 
Měcholupy. 

Realizace projektu ČD a.s. „Živá nádraží“ - 
komplexní revitalizace nádražních objektů, 
nádraží jako živý přestupní uzel s občanskou 
vybaveností 

%P Na Masarykově nádraží v etapě dojde 
k uvolnění zbytných drážních ploch a 
optimalizaci provozu nádraží, což vytvoří 
podmínky pro vznik nové urbanistické 
struktury v tomto území. Etapové řešení 
obsahuje také záměr komunikačního a 
informačního propojení Masarykova nádraží 
se železniční stanicí Praha-hlavní nádraží. 
Ve výhledu cílový stav předpokládá dosažení 
nového plně průjezdného systému 
železničních linek pod centrem města 
s propojením protilehlých předměstí včetně 
nových zastávek. K obdobnému oživení 
dojde i na Smíchovském nádraží, které je 
zahrnuto do transformačního území T/18. 

Preference a podpora rozvoje ekologických 
dopravních subsystémů v nákladní dopravě (city 
logistika a kombinovaná doprava) v ČR 

%P Kombinovaná přeprava bude mít na území 
Prahy zázemí v rozšířeném kontejnerovém 
překladišti Praha-Uhříněves, zčásti v Praze-
Malešicích jako náhrada za rušené nákladové 
nádraží Žižkov. Pro rozvoj city-logistiky je 
navržen city-logistický terminál Praha-
Malešice a terminál Praha-Smíchov. 

Zlepšování parametrů mimoúrovňových křížení 
komunikační sítě města se železnicí v rámci 
modernizace a přestavby železničního uzlu Praha 

P  

6. B. Veřejná technická infrastruktura  

Vysoký podíl domácností napojených na veřejný 
vodovod (99,1 %), veřejnou kanalizaci a čistírny 
odpadních vod (99,5 %) 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje další 
rozvoj sítě, která tak bude pokrývat 
vznikající potřeby. Nelze však předpokládat 
významné procentní zvýšení pokrytí 
napojených domácností. 

Vysoká spolehlivost a dostatečné kapacitní 
zajištění zásobování energiemi 

%P 

Dostatečná technická úroveň systému energetické 
infrastruktury (zásobování plynem, zásobování 
elektrickou energií, centrální zásobování teplem) 

%P 

Vysoký podíl domácností napojených na 
energetická média přijatelná pro životní prostředí 
- na zemní plyn ze sítě, na systémy centrálního 
zásobování teplem, vytěsňování tuhých paliv 

%P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší dokonalejší 
propojení systému a částečné rozšíření 
pokrytí území. 

Systém elektronických komunikací svojí 
kapacitou pokrývá současné i výhledové 

0 Páteřní trasy (optické i RR) jsou vybudovány 
a v současnosti se na území hl. m. Prahy 
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požadavky obyvatelstva a podnikatelské sféry dlouhodobě neuvažuje o akcích, které by 
ovlivňovaly rozvoj území a vyžadovaly 
výstavbu nových objektů. V návrhovém 
období se rovněž nepředpokládá výstavba 
dalších mezinárodních a dálkových kabelů 
přes území hl. m. Prahy. 

Možnost použití vodního zdroje Podolí jako 
rezervního a doplňkového 

0  

Oddílná stoková sít ve větší části vnějšího pásma 
města a na většině sídlišť 

%P Stávající trend zůstává u nově budovaných 
komplexů zachován a k odvádění dešťové 
vody je používána oddílná kanalizace. 

Rozvinutý a konkurenceschopný systém 
centrálního zásobování teplem v pravobřežní 
části města se základním zdrojem mimo území 
Prahy (Elektrárna Mělník) 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší dokonalejší 
propojení systému a rozšíření pokrytí území. 

Dokončovaná plynofikace ve vnějším pásmu 
města 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší dokonalejší 
propojení systému a částečné rozšíření 
pokrytí území. 

Vysoký stupeň kolektorizace sítí v celoměstském 
centru a v sídlištní zástavbě 

P V územním plánu jsou řešeny kolektory 2. 
kategorie. V centrální části města jsou 
v návaznosti na stávající kolektorovou síť 
navrhovány kolektory 2. kategorie - Hlávkův 
most, Centrum-Smíchov, Centrum II, 
Centrum I-Karlín, Rohanský ostrov, Malá 
Strana-Staré Město a Karlov. 

Vysoký stupeň realizace protipovodňových 
opatření na Vltavě v kompaktním městě 

0  

7. Sociodemografické podmínky 

Růst počtu trvale bydlících obyvatel %P Koncept ÚP hl. m. Prahy na tuto skutečnost 
reaguje a rozšiřuje zejména nabídku v oblasti 
bydlení. 

Kvalitní zdravotní péče, hustá síť zdravotnických 
zařízení 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje oproti 
stávajícímu stavu cca 300 ha nových ploch 
veřejného vybavení, s hlavním využitím mj. i 
pro zdravotnická zařízení. 

Zvyšování kvality a standardu života obyvatel P  

Pracovní příležitosti v nových kancelářských 
areálech nebo obchodně-společenských centrech, 
které jsou blíže hlavním lokalitám bydlení 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje rozšířit 
nabídku na plochách SM, kde jsou 
administrativní objekty do 20 000 m2 hrubé 
podlažní plochy jako hlavní způsob využití. 

8. Bydlení 

Vysoký počet rozestavěných bytů na území města 
i jeho zázemí jako předpoklad stabilizace 
současného vysokého tempa výstavby 

%P Druhotný vliv - Koncept ÚP hl. m. Prahy 
rozšiřením ploch s obytnou funkcí umožňuje 
další výstavbu. 

Dostatečné územní rezervy pro bytovou výstavbu 
v rámci platné územně-plánovací dokumentace 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje plochy 
s obytnou funkcí. 

Neexistence sociálně problémových lokalit 0  

Zvýšený investorský zájem na využití vhodných P  
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volných a transformačních ploch pro bytovou 
výstavbu v centru Prahy a kompaktním městě, 
včetně doplnění sídlišť 

Návrat bytové funkce do centra města 0 Vliv konceptu ÚP není výrazný, dochází 
spíše k místním změnám. Určitá snaha o 
návrat bytové funkce do centra města je však 
z předloženého konceptu ÚP hl. m. Prahy 
patrná. 

9. Rekreace 

Mimořádné kulturní dědictví, historické jádro 
Prahy 

0  

Dobrá dostupnost Prahy leteckou dopravou, ke 
které přispívá zvýšení kapacity letiště v Ruzyni a 
nízkonákladové lety 

P  

Rozsáhlý přirozený rekreační potenciál území 
Prahy 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy navyšuje plochu 
rekreačních území (ZP, RP a SP) na cca 
dvojnásobek. 

Územní podmínky pro vznikající velké rekreační 
areály pro krátkodobou rekreaci, např. na soutoku 
Vltavy a Berounky 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy potvrzuje vznik 
rozsáhlého rekreačního areálu v oblasti 
soutoku Vltavy a Berounky, na území mezi 
Černým Mostem a Dolními Počernicemi. 
Další významné rekreační plochy jsou 
vymezeny zejména na severu města 
v městských částech s jejich největším 
deficitem – v Dolních Chabrech, Ďáblicích, 
Čakovicích, ve Vinoři. 

Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu 

%P Další rozvoj bude umožněn zejména díky 
rozšíření systému veřejné dopravy osob. 

10. Hospodářské podmínky 

Dostatek prostoru na území města i v regionálním 
zázemí pro možnost zajištění funkcí a rozvoje 
Prahy 

0  

Příznivé podmínky pro zemědělství (kvalita 
zemědělské půdy, vodní zdroje pro závlahy, 
klima) ve vnějším pásmu města 

N Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozsáhlé zábory ZPF (cca 10 000 ha) 
z poloviny na půdách I. a II. třídy ochrany 
ZPF. 

11. Sídelní struktura a urbanismus 

Krajinné a přírodní hodnoty, zřetelné přírodní osy 0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto hodnoty 
zachovává koncepcí krajinné struktury. 

Atraktivní veduty města z četných vyhlídkových 
míst 

0  

Zřetelné členění prostoru města zelení uplatňující 
se v panoramatických pohledech 

0  

Volné plochy spojující město s okolní krajinou, 
které jsou potenciálem pro posílení rekreačního 
zázemí města 

P Koncept ÚP hl. m. Prahyvytváří zelený pás 
kolem Prahy, který mj. pomůže posílit 
rekreační potenciál okolí města. 

Dostatek rezerv pro další vývoj území a pro 
zajištění nezbytných podmínek fungování města - 

P  
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v historické i novější zástavbě, na 
transformačních a částečně také na volných 
plochách 

Nezastavěné vrcholy a svahy terénních útvarů 
podílející se na osobitém rázu města 

0 Až na plošně nepatrné výjimky jsou 
pohledově exponované svahy mimo 
zastavitelná území. 

Postupný nárůst realizací a projektů na 
revitalizaci veřejných prostorů, parkových ploch 
a rekreačního zázemí 

P  

Postupné odlehčení historického centra 
výstavbou na transformačních plochách v Karlíně 
a na Smíchově 

P 

Prostorové rezervy pro umístění potřebných 
celoměstských funkcí nebo atraktivních projektů 
v centrální oblasti města na transformačních a 
rozvojových plochách 

P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
transformační území např. T/1 Masarykovo 
nádraží, T/2 Maniny, T/3 Bubny, T/8 Nusle-
sladovna, T/18 Nádraží Smíchov a další. 

Rozvojové rezervy většiny lokálních center %P Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje tyto 
rezervy dále rozvíjet. 

Realizace dopravní a technické infrastruktury a 
zahájení transformace na Rohanském ostrově, 
Maninách 

P  

Realizace dopravní a technické infrastruktury v 
rozvojové oblasti Letňany-Kbely 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy v tomto území 
vymezuje významná rozvojová území 
městská a územní rezervy pro zástavbu. 

Dobré podmínky pro rozvoj na území Dolní 
Počernice - Běchovice (včetně pozemku ve 
vlastnictví města) 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy v tomto území 
vymezuje rozvojová území krajinná. 

Dobré předpoklady pro rozvoj v prostoru 
Západního města a další možnosti v prostoru 
Drnovské 

P Lokality jsou vymezeny jako významná 
rozvojová území městská. 

Rozvojová rezerva v prostoru Štěrboholy-
Malešice 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy v tomto území 
vymezuje přestavbová a rozvojová území. 

12. Využití území 

Nabídka atraktivních transformačních ploch pro 
rozvoj polyfunkčních městských struktur 
v zastavěných částech města 

P  

Velká přitažlivost města pro investorskou činnost 
a rozvoj všech městských funkcí včetně 
turistického ruchu 

P  

Zelené klíny pronikající z volné krajiny do centra 
města 

0 Koncepce zelených klínů je zachována 
v celoměstském systému zeleně. 

Existence přirozeného i plánovitého soustředění 
městotvorných funkcí ve stávajících subcentrech 
obvodového a lokálního významu s nabídkou 
správních, obslužných a kulturně společenských 
aktivit 

P  

Zájem investorů o využití brownfields a 
devastovaných ploch s možností posílení 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje řadu 
přestavbových území, které jsou považovány 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  189/262   

polyfunkční městské struktury za brownfields (Letňany AVIA, Vysočany, 
Malešicko-hostivařská oblast), kde je možné 
tyto aktivity realizovat. 

13. Kulturní hodnoty  

V podstatě neporušené historické jádro města - 
Památková rezervace v hlavním městě Praze 
(PPR) - zapsané na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO 

0 

Velká míra zachování historických objektů 
vysoké kulturní a architektonické hodnoty, včetně 
uměleckých objektů vhodně dotvářejících 
autentické prostředí města, zachovalá urbánní 
struktura, diverzita objektů – široká škála 
uměleckých slohů 

0 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
k zajištění ochrany archeologického dědictví 
veřejně prospěšná opatření pro národní 
kulturní památky, archeologické lokality, 
Památkovou rezervaci v hl. m. Praze, 
vyhlášené památkové zóny historických 
jader obcí a vesnické památkové rezervace a 
navrhované památkové zóny historických 
jader obcí. 

Širší nabídka turistických cílů a tras - a to i ve 
Středočeském kraji - jako předpoklad pro 
rozptýlení toku turistů na širší území 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy k posílení této silné 
stránky přispívá pouze druhotně lepším 
dopravním propojením a jeho větší 
nabídkou. 

14. Občanské vybavení 

Široká nabídka odborných, všeobecných a 
uměleckých středních i vyšších škol 

%P 

Dostatečná a rovnoměrně rozložená síť 
základních a středních škol v centru Prahy a v 
kompaktním městě 

%P 

Rovnoměrná dislokace objektů městské veřejné 
správy 

%P 

Velká nabídka zdravotnických zařízení, včetně 
zařízení nadměstského významu poskytujících 
specializované a superspecializované zdravotní 
služby 

%P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje oproti 
stávajícímu stavu cca 300 ha nových ploch 
veřejného vybavení, na kterých je realizace 
zmíněných zařízení hlavním způsobem 
využití. 

Pozemky pro základní školy jsou zpravidla 
vymezeny plochou veřejného vybavení a 
současně jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby. Celkem je vymezeno 38 
ploch umožňujících výstavbu základní školy. 
Pozemky pro mateřské školy jsou vymezeny 
plochou veřejného vybavení a veřejně 
prospěšnými stavbami v 15 lokalitách. 

Dobrá dostupnost objektů městské veřejné správy 
městskou hromadnou dopravou 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje lokality 
pro případné umístění významné 
celoměstské funkce s celostátním nebo 
městským významem, zpravidla ve vazbě na 
navrhovaná centra s celoměstským 
významem nebo ve vazbě na MHD, velká 
rozvojová a transformační území, ve kterých 
mohou být doplněny případné deficity 
zařízení pro veřejnou správu, a tím by byla 
podpořena polycentrická struktura tak, aby 
se historické jádro města dále uvolňovalo 
od monofunkčních administrativních ploch. 

15. Produkční odvětví 

Vysoká koncentrace subjektů vědy a výzkumu %P Vědecká a výzkumná pracoviště jsou 
převážně součástí ploch veřejného vybavení 
určeného pro vysoké školy a smíšených 
obytných území. Některá zařízení pro vědu a 
zejména pro aplikovaný výzkum mohou být 
součástí ploch produkce ve vazbě na výrobu 
nebo na podnikatelské a technologické 
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parky. 

Vysoká koncentrace institucí vysokoškolského 
vzdělávání 

%P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje oproti 
stávajícímu stavu cca 300 ha nových ploch 
veřejného vybavení, na kterých je realizace 
zmíněných zařízení hlavním způsobem 
využití. 

Rozsáhlá obchodní síť P 

Zájem obchodních řetězců o doplnění sítě 
nákupních možností o menší prodejní plochy 

P 

Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje rozšířit 
tyto silné stránky na plochách SM, kde jsou 
obchodní zařízení do 5 000 m2 hrubé 
podlažní plochy jako hlavní způsob využití. 

Vysoká obsazenost stávajících skladovacích 
prostor 

P  

Kvalitní zemědělská půda, vodní zdroje pro 
závlahy ve vnějším pásmu města a příznivé 
klimatické podmínky pro zemědělství 

N Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozsáhlé zábory ZPF (cca 10 000 ha) 
z poloviny na půdách v I. a II. třídě ochrany. 

Rovnoměrné rozložení velkokapacitních 
nákupních center 

0  

Velká nabídka kancelářských ploch v centru 
města 

P 

Trvalý zájem silných národních i nadnárodních 
společností na umístění centrál a poboček v Praze 

P 

Koncept umožňuje rozšířit tyto silné stránky 
na plochách SM, kde jsou administrativní 
objekty do 20 000 m2 hrubé podlažní plochy 
jako hlavní způsob využití. V centru města je 
navrženo cca 900 ha ploch SM. 

Dynamika výstavby moderních kancelářských 
budov a administrativních areálů mimo historické 
jádro Prahy a dostatek rozvojových ploch 
vhodných k této výstavbě 

P Koncept umožňuje další rozvoj na plochách 
SM, kde jsou administrativní objekty do 
20 000 m2 hrubé podlažní plochy jako hlavní 
způsob využití. Mimo historické jádro je 
navrženo cca 3 950 ha nových ploch SM. 

Přítomnost vysokých škol v centru města %P V centru města je navrženo nových 43,2 ha 
ploch VV, kde jsou školská zařízení jako 
hlavní využití. 

Zájem investorů o přeměnu bývalých 
industriálních území na nové smíšené městské 
struktury 

P Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje řadu 
přestavbových území, kde je možné tyto 
aktivity realizovat. 

Pokračující transformace brownfields P Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje 
transformaci nevhodně využívaných ploch 
před plošným rozvojem zastavitelných ploch 
(vymezuje celkem 21 přestavbových území, 
vč. brownfields). 

16. Bezpečnost 

Komplexní péče o protipovodňovou ochranu P Koncept ÚP hl. m. Prahy doplňuje 
protipovodňová opatření o další stavby a 
opatření. 

 

D. IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Hodnoty řešeného území vymezuje výkres hodnot ÚAP obce. Jde o následující přírodní hodnoty: 

• Přírodní parky 
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• Natura 2000 – evropsky významné lokality 

• CHKO Český kras 

• Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

• VKP 

• Lesy 

• Památné stromy 

• Zemědělská půda I. a II. třídy 

• Chráněná ložisková území 

• Ložiska nerostných surovin 

• Dobývací prostory 

Koncept ÚP hl. m. Prahy ve velké míře zachovává stávající přírodní hodnoty území, resp. vymezuje 
jejich ochranu a tím stabilizuje jejich trvání v území. Realizace konceptu bude představovat zásah do 
hodnotných zemědělských půd I. a II. Třídy ochrany ZPF. Tento zásah je však akceptovatelný, protože 
je převážně navrhován pro tvorbu ÚSES či celoměstského systému zeleně, čímž dojde zároveň ke 
zvýšení další z přírodních hodnot – lesních pozemků. 

Hodnoty řešeného území vymezuje výkres hodnot ÚAP obce. Jde o následující kulturní hodnoty: 

• Památkové rezervace 

• Ochranné pásmo PPR 

• Památkové zóny vyhlášené 

• Archeologické lokality 

• Národní kulturní památky 

• Historické zahrady 

• Historická jádra obcí 

• Vybrané cenné urbanistické soubory 

• Vybrané historicky cenné stavby a soubory 

• Vybrané architektonicky cenné stavby a soubory 

• Vybraná místa významných událostí 

Hlavní město Praha disponuje značným množstvím významných kulturně historických památek  
i provozovaných kulturních zařízení. Existující kulturní hodnoty města (např. Pražská památková 
rezervace) jsou významným opěrným bodem pro udržení a posílení pozice města v rámci širší sídelní 
soustavy. Vybraná místa významných událostí udržují historickou kontinuitu rozvoje města a jsou 
zároveň atraktivními cíli turistického ruchu. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto hodnoty respektuje a přizpůsobuje jim koncepci plošného  
a prostorového uspořádání města, čímž je negativní vliv na kulturní hodnoty omezen, ne-li zcela 
vyloučen. 
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Hodnoty řešeného území vymezuje výkres hodnot ÚAP obce. Jde o následující kompoziční hodnoty: 

• Přírodní osy zeleně 

• Souvislé plochy zeleně 

• Pohledově exponované svahy 

• Výrazné terénní útvary 

• Skalní stěny a lomy 

• Významné stavební dominanty 

• Významná vyhlídková místa 

• Pohledový horizont I – oblasti viditelné z PPR 

• Pohledový horizont II – oblasti viditelné z PPR a jejího ochranného pásma 

• Historické urbanizační osy 

Kompoziční hodnoty území koncept ÚP hl. m. Prahy zachovává ve stávajícím stavu, vymezuje 
hodnotné prvky, přizpůsobuje regulativy ploch, aby nedošlo k narušení hodnot. 

 

Hodnoty řešeného území vymezuje výkres hodnot ÚAP obce. Jde o následující civilizační hodnoty: 

• Celoměstské centrum 

• Kompaktní město 

• Vnější pásmo 

• Obvodová nákupní centra 

• Obvodová centra s celoměstskými funkcemi 

• Obvodová centra 

• Lokální centra 

• Oblasti soustředění kulturně společenských, osvětových a vzdělávacích aktivit 

• Oblasti soustředěných pracovních příležitostí 

• Celoměstské rekreační oblasti 

• Parky 

• Významné veřejné prostory 

• Trasy metra včetně stanic 

• Protipovodňová ochrana 

Koncept Územního plánu hl. m. Prahy přináší zejména rozvoj hodnot civilizačních, vymezuje 
celoměstské centrum, kompaktní město, vnější pásmo a koncepčně připravuje rozvoj jednotlivých 
území v těchto celcích. Vymezuje centra s celoměstskými funkcemi a lokální centra, na nichž dále 
staví rozvoj území. Vytváří nové oblasti soustředěných pracovních příležitostí, nabízí nové 
celoměstské rekreační oblasti, novou trasu, příp. nové úseky metra, rozšiřuje protipovodňovou 
ochranu. 
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E. Vyhodnocení přínosu konceptu územního plánu hl. m. Prahy 
k naplnění priorit územního plánování 

Obsahem dané kapitoly je provedení popisu míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v Politice územního rozvoje a Zásadách 
územního rozvoje. 

Pro vyhodnocení ÚP hl. m. Prahy jsou vybrány ty priority stanovené v PÚR/ZÚR, které se 
významným způsobem vážou k řešenému území.  

Nad rámec dané kapitoly je vyhodnocen soulad ÚP hl. m. Prahy s cíli a úkoly územního plánování. 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Cíle a úkoly územního plánování jsou definovány v § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 

Cíle územního plánování: 

• Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

• Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský  
a hospodářský potenciál rozvoje. 

• Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

• Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na 
to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

• V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody 
a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

• Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání. 
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Úkoly územního plánování: 

• Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

• Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty  
a podmínky území. 

• Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

• Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. 

• Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 

• Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci). 

• Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. 

• Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

• Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

• Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území. 

• Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

• Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

• Vytvářet podmínky pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat 
kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

• Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 

• Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče.  

• Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
"vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní 
prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

Naplnění výše uvedených cílů a úkolů územního plánování je detailně hodnoceno v kapitole A. 2 
Odůvodnění konceptu ÚP hl. m. Prahy (ÚRM, 2009). 

Lze konstatovat, že veškeré cíle a úkoly jsou územním plánem (resp. konceptem ÚP hl. m. Prahy) 
naplněny. Naplnění jednoho z dílčích úkolů, kterým je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
je předmětem předložené dokumentace VVURÚ.  

Naplnění priorit územního plánování schválené v Politice územního rozvoje 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na 
udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.  
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S ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu 
koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny  
v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. 

Aktualizovaná Politika územního rozvoje 2008, zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění byla schválena dne 20. 7. 2009 vládou České republiky na základě usnesení č. 929/2009. 

V následujících tabulkových přehledech je vyhodnoceno plnění republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a respektování stanovených rozvojových oblastí  
a os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravní infrastruktury, koridorů a ploch technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů. 

Vyhodnocení naplnění priorit a respektování oblastí, os, koridorů a ploch stanovených v PÚR 2008 je 
provedeno na základě kapitoly A. 2 Odůvodnění konceptu ÚP hl. m. Prahy (ÚRM, 2009).  

Zpracovatel VVURÚ se s vyhodnocením naplnění priorit zpracovaném Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 
ztotožňuje. 
 

Republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území relevantní 
k hodnocené změně 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území 
mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v 
souladu s principy udržitelného rozvoje. V 
některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba 
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k 
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 

Tato priorita územního rozvoje ČR je v případě 
hlavního města Prahy beze zbytku respektována jak 
ve zpracovaných Zásadách územního rozvoje, tak 
v konceptu územního plánu, jak dokládají příslušné 
kapitoly textové části i výkresová část konceptu ÚP. 
Koncept ÚP důsledně chrání zděděné přírodní, 
kulturní i civilizační hodnoty. Zpřísňuje za tím 
účelem zejména prostorovou regulaci výstavby, 
zatímco funkční regulaci zjednodušuje a zpružňuje ve 
prospěch snazšího reagování na potřeby změn 
v území, vyplývající z měnících se ekonomických a 
sociálních potřeb, pokud nejsou provázeny 
negativními důsledky na životní prostředí a veřejné 
zdraví.   

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a 
potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně. 

Koncept ÚP důrazem na zvyšování kvality 
vytvářeného prostředí, na pestrost a vyváženost 
úrovně různých forem bydlení i občanského a 
technického vybavení vytváří podmínky zabraňující 
degradaci některých částí města a pro prostorově 
sociální segregaci. Koncept ÚP snahou o návrat 
bydlení do historického jádra města, o integraci, 
dovybavení a kultivaci panelových sídlišť v 
organismu města, co nejpestřejší nabídkou různých 
forem bydlení a větším podílem ploch smíšených 
funkcí vytváří podmínky pro integraci a sociální smír 
různých skupin obyvatelstva. K tomuto přispívá i 
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Republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území relevantní 
k hodnocené změně 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

návrh rozsáhlé sítě veřejné hromadné dopravy 
s důrazem na rozvoj tramvajové sítě jako 
bezbariérového dopravního prostředku. 

Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí 
hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR 
ČR. 

V konceptu ÚP jsou upřednostněna komplexní řešení 
respektující urbánní i časový kontext. Pracovní znění 
konceptu ÚP bylo podrobně konzultováno se zástupci 
jednotlivých městských částí a výsledná podoba 
konceptu obsahuje v mnohých plochách variantní 
řešení vzešlé z těchto konzultací a podrobené 
Vyhodnocení vlivů na územní rozvoj. To je 
předkládáno v konceptu jak dotčeným správním 
úřadům, tak veřejnosti k diskusi o výběru variant pro 
návrh.  

Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 
příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích. 

Koncept ÚP nabízí dostatek zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí v sekundárním 
a zejména terciálním sektoru přesto, že hlavní město 
Praha nepatří díky pestrosti a četnosti nabídky 
k strukturálně postiženým nebo hospodářsky slabým 
oblastem.  

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit 
tak jejich konkurenceschopnost. 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a 
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací 
území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

Koncept ÚP respektuje úlohu hlavního města Prahy 
jako jednoho z hlavních center osídlení ČR, plnícího 
mnohé funkce pro celou zemi a pro Středočeský kraj 
a s nutností podle toho dimenzovat potřebné plochy 
zejména pro veřejné vybavení. Koncept ÚP 
respektuje fakt, že Praha je největším zdrojem 
pracovních příležitostí pro široké okolí a 
přizpůsobuje tomu i dopravní a technickou 
infrastrukturu a dopravní obsluhu. Návrh koncepce 
dopravní infrastruktury podporuje polycentrickou 
strukturu novými prvky sítě veřejné hromadné 
dopravy propojující významná městská centra 
kolejovou dopravou mimo centrální přestupní uzly. 

Uvnitř města vytváří předpoklady pro odlehčení 
historického jádra města rozšířením celoměstského 
centra a rozvojem hierarchické struktury dalších 
městských center s regionálním nebo lokálním 
dosahem tak, aby se územně rozložila nabídka 
veřejné vybavenosti a snížila generovaná dopravní 
zátěž. Obdobný princip decentralizace je v konceptu 
ÚP uplatněn u pracovních příležitostí a příležitostí 
pro regeneraci sil, sport a rekreaci. 

Rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické 

Přes specifika hlavního města Prahy jako velkoměsta, 
v němž téměř polovinu správního území tvoří 
zastavěné a ostatní plochy, jsou zásady ochrany 
přírody, krajiny, vod i přírodních prvků v zastavěném 
území důsledně respektovány, jak dokládají příslušné 
kapitoly textové zprávy i výkresová část konceptu 
ÚP. 
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Republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území relevantní 
k hodnocené změně 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování 
územních systémů ekologické stability a 
zvyšování a udržování ekologické stability a k 
zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti 
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny 
a vytvářet podmínky pro využití přírodních 
zdrojů. 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými 
obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné 
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických 
oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí 
velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj 
lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Koncept ÚP respektuje a chrání stávající zeleň města 
a ÚSES, dotváří jejich systém návrhem nových ploch 
zeleně s respektováním společného záměru se 
Středočeským krajem vytvořit postupně tzv. „Zelený 
pás kolem Prahy“, dotvořit a uchránit tzv. „zelené 
klíny“ zasahující z obvodu dovnitř organismu města, 
tangenciálně je propojit s využitím modelace terénu 
(především nezastavitelné svahy a nivy vodních toků) 
a zvětšit podíl plochy lesů a dalších typů zeleně ve 
městě, a to i na úkor záboru ZPF zejména 
v severovýchodním segmentu města. Ve vnějším 
pásu města chrání nezastavěné území před 
nepřiměřeným rozšiřováním zatím izolovaných sídel 
a jejich srůstáním v procesu suburbanizace, dbá na 
prostupnost území. Orientací rozvoje na kvalitu a na 
přestavbová území přitom současně přiměřeně chrání 
kvalitní ZPF.  

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 
poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). 

Koncept ÚP usiluje o rozšíření nabídky atraktivity 
v celostátním měřítku, především do lokalit mimo 
přetíženého historického jádra města, a současně je 
dopravně lépe zpřístupňuje (oblast Trójské kotliny, 
sportovně-rekreační areál na soutoku Vltavy a 
Berounky, nové výstaviště Letňany atp.). Koncept 
ÚP zdůrazňuje potřebu prostupnosti území a nově 
stanovuje důležitá pěší propojení a doplnění sítě 
cyklotras a cyklostezek ve vazbě na síť na území 
Středočeského kraje.  

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady 
pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na 
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost 
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 

Vzhledem ke specifiku Prahy, kde cca polovinu 
plochy správního území města tvoří zastavěné území, 
se tento požadavek uplatňuje opatřeními k omezení 
fragmentace krajiny, zajištění prostupnosti území jak 
pro živočichy a rostliny (systém zeleně a ÚSES), tak 
pro člověka (infrastruktury nemotorové dopravy). 
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krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 
umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je 
vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, 
rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich 
trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, 
volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení. 

Zejména ve vnějším pásmu města brání srůstání 
dosud izolovaných sídel venkovského charakteru na 
úkor nezastavěného území a spojuje nebo situuje do 
tunelů některé koridory dopravní a technické 
infrastruktury (části silničních okruhů a radiál, VRT). 
Pražský okruh, který je specifickou součástí TEN-T, 
je proto v kritických místech, kde by mohlo dojít 
k ovlivnění obytných území, veden v tunelových, 
resp. zakrytých úsecích, se zajištěním nezbytných 
povrchových napojení na dopravní systém města, 
jehož je významnou součástí. Poloha Pražského 
okruhu na obvodu vnějšího pásma města je důležitá 
s ohledem na prognózované rozvržení dopravních 
vztahů. Okruh v poloze při hranici hlavního města ve 
většinovém podílu přenáší značnou část 
mimotranzitní automobilové dopravy, tj. vnější 
zdrojovou a cílovou dopravu i část vnitroměstské 
dopravy mezi okrajovými částmi Prahy. Jeho 
oddálení od Prahy by přineslo například zvýšení 
rizika překračování kapacity části Městského okruhu 
a zvýšenou zátěž komunikací v kompaktním městě a 
potřebu řešit náhradní komunikační spojení uvnitř 
města. Důvodem vymezení Pražského okruhu 
(Silničního okruhu kolem Prahy) v PÚR ČR 2008 je 
převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně 
zastavěné části města. Tato podmínka je v územním 
plánu splněna, protože trasa okruhu intenzivní 
zástavbou města neprochází, naopak vyvádí tranzitní 
a zbytnou dopravu z intenzivně zastavěných oblastí 
historického jádra a kompaktního města. Ke zmírnění 
bariérového efektu dopravních staveb územní plán 
přispívá i návrhy na dodatečné zakrytí úseků 
dopravních staveb biomasy či přes ně předepsaným 
vedením pěší nebo cyklistické infrastruktury. 
Navrhované liniové stavby technické infrastruktury 
jsou dle možností umisťovány v souběhu s ostatními 
stavbami dopravní a technické infrastruktury.   

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné 
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových 
os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s 
ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Koncept ÚP vytváří územní předpoklady pro rozvoj 
kolejové veřejné hromadné dopravy, a to především 
rozvojem sítě tramvají a vytvořením podmínek pro 
větší zapojení železnice do dopravní obsluhy Prahy 
a přilehlého regionu. Jednou z podmínek dalšího 
rozvoje letiště Ruzyně je obsluha kolejovým 
systémem s elektrickou trakcí, což může přispět 
nejen ke kapacitnímu zlepšení dopravní obsluhy, ale i 
k omezení IAD a negativních dopadů dopravy na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Územní plán 
rovněž stanovuje etapizaci rozvoje některých lokalit 
obytného území s podmínkou vázanou na  
vybudování adekvátní dopravní a technické 
infrastruktury. 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu 
území před potenciálními riziky a přírodními 

Koncept ÚP respektuje územní nároky 
protipovodňové ochrany dle vodního zákona a 
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katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze 
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování opatření na ochranu 
před povodněmi a pro vymezení území určených 
k rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod. V 
zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní. 

vyhodnocení zkušeností z povodní v roce 2002, 
zjištěná sesuvná území a skalní řícení dle podkladů 
Geofondu v ÚAP. Přirozenou retenci reguluje jak 
technickými opatřeními v území, tak předepsaným 
podílem zeleně na rostlém terénu v zastavitelných a 
transformačních plochách. Dále koncept vytváří 
předpoklad pro ochranu niv drobných potoků a 
břehových porostů před zástavbou nebo oráním až ke 
korytům vodotečí ke snížení povodňových škod 
v zástavbě i na ZPF.  

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

V konceptu ÚP jsou limity záplavových území plně 
respektovány; záplavová území jsou, co se týká 
zastavitelnosti, chápána jako nerozvojová území. 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), 
které jsou přirozenými regionálními centry v 
území tak, aby se díky možnostem, poloze i 
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských 
oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. Při řešení problémů 
udržitelného rozvoje území využívat regionálních 
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na 
které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve 
prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací 
činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření 
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení 
městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita 
a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Koncept ÚP vychází z potřeby polycentrického 
rozmístění občanské vybavenosti k odlehčení 
historického jádra města, zlepšení její dostupnosti 
z okrajových částí města i z mimopražských sídel, ke 
snížení nároků na dopravní obsluhu i zátěže 
životního prostředí města negativními dopady 
dopravy. V rámci širších vztahů řeší vazby na 
Středočeský kraj. Vytváří územní a prostorové 
předpoklady pro rozvoj všech druhů dopravy uvnitř 
města, i pro spojení regionální, celostátní i 
mezinárodní v souladu s požadavky PÚR ČR, 
obsaženými v jejích dalších ustanoveních. 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností. 

Koncept ÚP řeší rozvoj území v potřebných věcných 
i časových souvislostech mj. vymezením etap, jejich 
podmíněností a územních rezerv. Pro veřejnou 
infrastrukturu vymezuje veřejně prospěšné stavby 
a opatření. Ochranu kvalitních městských prostorů 
zajišťuje vymezením důležitých veřejných 
prostranství a zpřísněnými regulativy prostorové 
regulace, které budou v konceptu ÚP předmětem 
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projednání s dotčenými správními úřady i veřejností.  

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní 
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné 
propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 
rozvoj účinného a dostupného systému, který 
bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání 
vhodné sítě pěších a cyklistických cest. 

Koncept ÚP přispívá ke zlepšení návaznosti 
jednotlivých druhů osobní dopravy vytvořením 
podmínek pro spojení letiště Praha – Ruzyně 
s městem kolejovou dopravou, rozšiřováním sítě 
metra prodloužením stávajících tras a plánováním 
nové trasy D, návrhem nových tratí tramvají, 
reorganizací železničního uzlu Praha a provozu v 
něm, obnovou zrušených a zřizováním nových 
zastávek na železničních tratích k většímu zapojení 
železnice do MHD a PID, návrhem ploch pro 
parkoviště systému P+R u vhodných dopravních 
terminálů, reorganizací terminálů autobusové 
příměstské dopravy, zlepšením podmínek vodní 
dopravy na Vltavě, doplněním sítě cyklotras a 
návrhem a ochranou důležitých pěších propojení. 
Všechna tato opatření směřují k preferenci 
ekologicky příznivých druhů dopravy a k umožnění 
regulování vjezdu nákladní silniční a individuální 
automobilové dopravy do města a zejména do jeho 
centra. Pro železniční nákladní dopravu a pro 
překládku ze železnice na silnici navrhuje využít 
stávající plochy železnice nebo vymezuje nové 
plochy pro moderní kombinované způsoby 
zásobování města s vazbou na železnici (city-
logistika). 

Úroveň technické infrastruktury, zejména 
dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na 
vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti. 

Pro zásobování pitnou vodou je stávající systém 
zásobování a zdrojů kapacitně dostatečný s rezervou, 
rozvoj v některých částech města si vyžádá posílení 
akumulací a posílení nebo obnovu vodovodních řadů. 
Koncept ÚP tyto nároky respektuje stejně jako 
liniové i plošné nároky odkanalizování a čištění 
odpadních vod. 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k 
životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování 
přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 

Při koncentraci a hustotě zástavby v  Praze jsou 
podmínky pro uplatnění decentralizované výroby 
energie z obnovitelných zdrojů omezené a ve 
struktuře zdrojů zatím marginální. Využívání 
obnovitelných zdrojů energie v  Praze je 
představováno umisťováním staveb hlubinných vrtů 
pro tepelná čerpadla na pozemcích majitelů, 
využíváním sluneční energie a spalováním biomasy, 
jejichž realizace není v působnosti ÚP.  

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby.   

Koncept ÚP vytváří podmínky pro zvyšování 
standardu stávajícího bytového fondu a zachování 
podílu bydlení zejména v centrální části města, pro 
strukturální přestavbu upřednostňuje regulativy 
využívání území činnostmi s nižší ekologickou 
zátěží.    

 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy Respektování ÚP hl. m. Prahy 
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy Respektování ÚP hl. m. Prahy 

OB1 Rozvojová oblast Praha 

OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (-
Nürnberg): Dálnice D5 a železniční trať č. 170 v úseku 
Praha-Stříbro 

OS2 Rozvojová osa Praha-Ústí nad Labem-hranice 
ČR/německo (-Dresden): Dálnice D8 a železniční trať č. 
090 

OS3 Rozvojová osa Praha-Liberec-hranice 
ČR/Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec): Silnice R10 a 
R35 (S5) 

OS4 Rozvojová osa Praha-Hradec Králové/pardubice-
Trutnov-hranice ČR/Polsko (-Wroclaw): Dálnice D11, 
koridory připravovaného pokračování dálnice D11 a 
připravované rychlostní silnice R11 a železniční trať č. 
010 v úseku Praha-Pardubice 

OS5 Rozvojová osa Praha-(Kolín)-Jihlava-Brno: Dálnice 
D1, silnice I/38 (S8) a I/12 

OS6 Rozvojová osa Praha-Benešov-Tábor-České 
Budějovice-hranice ČR/Rakousko (-Linz): Silnice I/3 a 
železniční trať č. 220 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezenou oblast plně respektuje. 

Vymezení rozsahu Rozvojové oblasti Praha je upřesněno 
v souladu s návrhem ZÚR Středočeského kraje.  

Rozvojové osy jsou konceptem ÚP hl. m. Prahy 
respektovány. 

Obrázek č. 9 Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

 

Zdroj:  PÚR 2008 (MMR, 2008) 

Specifické oblasti Respektování ÚP hl. m. Prahy 

Správního území hl. m. Prahy ani jejího bezprostředního okolí se nedotýká žádná ze specifických oblasti ČR. 
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Koridory a plochy dopravní infrastruktury        Respektování ÚP hl. m. Prahy 

Multimodální koridor M1 Praha-České 
Budějovice-hranice ČR/Rakousko (-Linz) 

Koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 (Dresden-
) hranice ČR-Praha, (Nürnberg-) hranice ČR-Plzeň-
Praha, Praha-Brno-hranice ČR 

Koridory konvenční železniční dopravy C-E 40a 
((Nürnberg-) hranice ČR-Cheb-Plzeň-Praha, C-E 
551 Praha-Benešov-veselí nad Lužnicí-České 
Budějovice-Horní Dvořiště-hranice ČR (-Linz) 

Koridor dálnice D3 úsek Praha-Tábor-České 
Budějovice-Dolní Třebonín (E55) 

Koridor kapacitní silnice SOP Silniční okruh 
kolem Prahy 

Koridor vodní dopravy VD2 Mělník (soutok 
s Labem)-Praha-Třebenice 

Koridor kombinované dopravy KD1 Zawidów-
Frýdlant-Liberec-Turnov-Mladá Boleslav-
Milovice-Lysá nad Labem-Praha 

Letiště L1 Nová paralelní vzletová a přistávací 
dráha (VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) 
letiště Praha-Ruzyně 

Koncept ÚP hl. m. Prahy uvedené koridory a plochy 
dopravy respektuje. 

Obrázek č. 10 Koridory a plochy dopravní infrastruktury – celkový pohled na ČR 

      
Zdroj:  PÚR 2008 (MMR, 2008) 
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Obrázek č. 11 Koridory a plochy dopravní infrastruktury - vý řezy             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  PÚR 2008 (MMR, 2008) 

 

Koridory a plochy technické infrastruktury a 
související rozvojové záměry        

Respektování ÚP hl. m. Prahy 

Koridor dálkovodu DV 1 Ropovod Družba – 
zdvojení potrubí v úseku Radostín-Kralupy nad 
Vltavou-centrální tankoviště ropy Nelahozeves, 
CTR Nelahozeves-Litvínov, DV 2 Koridor pro 
zdvojení potrubí k ropovodu IKL mezi CTR 
Nelahozeves-Rozvadov a plocha pro výstavbu 
skladovacích nádrží u obce Benešovice na 
ropovodu IKL. 

Plocha elektroenergetiky E 5 Plocha pro 
elektrickou stanici 400/110 kV Praha-sever a její 
napojení do přenosové soustavy nesmyčkováním 
na stávající vedení V410. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy uvedené koridory a plochy 
technické infrastruktury a související rozvojové 
záměry respektuje. 

 

Naplnění priorit územního plánování schválené v Zásadách územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich 
využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 
stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 
Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího 
využití, jejichž dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně 
ztížil prověřované budoucí využití – územní rezervy. 

Návrh zadání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
usnesením č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007. Dne 2. 4. 2009 proběhlo veřejné projednání k návrhu ZÚR. 
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V době zpracování VVURÚ nebyly ZÚR hl. m. Prahy stále vydány. Zásadní priority, principy  
a územně plánovací záměry či opatření obsažené v ZÚR jsou však v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
v převážné míře respektovány. ÚP a ZÚR nejsou řešeny shodně pouze v případech, kdy se při 
podrobnějším zkoumání dílčích záměrů ukázalo, že je dosažení souladu se ZÚR při respektování 
daných limitů rozvoje území a požadavků městských částí obtížné nebo nemožné. 

Některé odlišnosti řešení od ZÚR jsou v konceptu ÚP hl. m. Prahy prezentovány jako dílčí územní 
varianty řešení. Nejde však v žádném případě o zásadní koncepční nebo věcné rozpory mezi oběma 
dokumenty. 

V následujících tabulkových přehledech je vyhodnoceno naplnění priorit schválené v Zásadách 
územního rozvoje konceptem ÚP hl. m. Prahy. 

Vyhodnocení naplnění priorit stanovených v ZÚR je částečně provedeno na základě kapitoly A. 2 
Odůvodnění konceptu ÚP hl. m. Prahy (ÚRM, 2009). Na dané hodnocení zpracovatel VVURÚ 
navazuje. 

Pozn.: Koncept UP hl. m. Prahy byl zpracován se znalostí pracovního znění ZÚR Středočeského kraje. 
Protože ani ZÚR Středočeského kraje nejsou dosud projednány a vydány, mají i pro řešení vazeb na 
obsah konceptu ÚP hl. m. Prahy pouze orientační charakter.  

 

Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy 
pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

Vycházet z výjimečného postavení Prahy jako 
hlavního města České republiky, přirozeného 
centra Pražského regionu a významného města 
Evropy. 

Rozvoj hl. m. Prahy umožňující splnění požadavků 
kladených na Prahu jako hlavní město České 
republiky, na přirozené centrum Středočeského 
regionu a na významné město Evropy je definován 
v Urbanistické koncepci konceptu ÚP hl. m. Prahy. 

Respektovat a rozvíjet kulturní a historické 
hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území 
hl. m. Prahy.  

Kulturní, historické hodnoty a přírodní podmínky 
jsou konceptem ÚP hl. m. Prahy respektovány a dále 
rozvíjeny (viz Koncepce uspořádání krajiny a 
Koncepce uspořádání města, koncept ÚP hl. m. 
Prahy, ÚRM 2009). 

Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území 
návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového 
uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech 
města.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy stanovuje podmínky pro 
využití území města ve všech jeho historicky 
vzniklých pásmech formou koncepce plošné a 
prostorové regulace.  

Prostorová regulace je určena strukturou zástavby, 
výškovou hladinou zástavby, koeficientem 
podlažních ploch, podílem zeleně a dalšími 
specifickými regulativy. Plošná regulace vymezuje 
čtyři základní typy území – krajinné, rekreační 
obytné a produkční. 

Při stanovování podmínek vyváženého rozvoje území 
s návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového 
uspořádání bylo bráno v potaz členění města na 
jednotlivá pásma, prostorové a funkční vlastnosti 
dílčích území, míra stability a další charakteristiky 
dílčích územních jednotek.  

Upřednostnit využití transformačních území oproti 
rozvoji v dosud nezastavěném území. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje transformaci 
nevhodně využívaných ploch před plošným rozvojem 
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Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy 
pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

zastavitelných ploch. ÚP vymezuje celkem 21 
přestavbových území, včetně brownfields. 

Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé 
části Pražského regionu opatřeními ve vnějším 
pásmu hl. m. Prahy. 

Pro omezení suburbanizačního procesu příměstského 
prostoru navrhuje koncept ÚP hl. m. Prahy vznik tzv. 
zeleného pásu kolem Prahy. 

Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních 
systémů nezbytných pro fungování města, 
přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy 
s potřebným přesahem do Pražského regionu. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy stanovuje koncepci 
dopravní infrastruktury. Jedním z řešených dílčích 
systémů je koncepce veřejné dopravy osob založená 
na spolupráci čtyř prvků systému s metrem a 
železnicí jako základními prostředky kapacitní 
kolejové dopravy a tramvajovou a autobusovou 
dopravou jako doplňkovými systémy. Z hlediska 
přesahu do Pražského regionu tvoří hlavní podíl 
železniční doprava založená na integrovaném 
systému příměstské a městské veřejné dopravy. 
Navrhuje se jak výstavba nových tratí, tak 
modernizace a optimalizace stávajících tratí, výrazné 
zvýšení počtu železničních zastávek, posílení 
přestupních vazeb mezi železnicemi a ostatními 
systémy veřejné dopravy, zlepšení plošné obsluhy 
území, dodržování standardu kvality a realizace 
uceleného linkového systému. 

Vytvořit podmínky umožňující omezit individuální 
automobilovou dopravu směrem do centra města, 
zejména do území Pražské památkové rezervace.  

Navržená koncepce dopravní infrastruktury 
konceptem ÚP hl. m. Prahy vytvoří podmínky 
k výraznému uplatnění regulačních opatření vůči 
individuální automobilové dopravě zejména v oblasti 
rozšířeného celoměstského centra.  

Mimo podrobnost a obsah územního plánu jsou další 
nástroje možné regulace individuální automobilové 
dopravy (zavedení mýtného systému, uplatňování 
telepatického systému řízení dopravy, atd.). 

Vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy 
šetrných k životnímu prostředí. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje a dále rozvíjí 
systém veřejné dopravy osob jako druh dopravy 
šetrný k životnímu prostředí. 

Zajistit rozvoj všech systémů technické 
infrastruktury, které jsou podmínkou pro další 
rozvoj města.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy zajišťuje rozvoj všech 
systémů technické infrastruktury (zásobování vodou, 
odkanalizování, zásobování teplem, plynem, 
elektrickou energií, elektronické komunikace, 
kolektory,  odpadové hospodářství a systém vodních 
toků). 

Zvyšovat podíl zeleně a spojovat jej do uceleného 
systému. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje tzv. celoměstský 
systém zeleně. Je to prostorově a funkčně spojitý 
soubor vegetačních prvků v nezastavitelných 
plochách nebo výjimečně (v odůvodněných  
případech) v zastavitelném území. 

Systém zeleně zahrnuje především plochy ÚSES, 
přírodovědně hodnotná území a další významné 
ucelené plochy či pásy zeleně, zejména zelené svahy. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že 
oproti platnému ÚPn SÚ hl. m. Prahy (1999) dojde 
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Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy 
pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Naplnění priorit ÚP hl. m. Prahy 

k nárůstu ploch zahrnutých do CMS o 2153 ha (tj. 
cca 17%). 

Daná priorita je naplněna. 

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. 

Z konceptu ÚP hl. m. Prahy je zcela jasně patrná 
snaha a tendence 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. 

Obrázek č. 12 Krajina a celoměstský systém zeleně 

 
Zdroj: Koncept ÚP hl. m. Prahy, Koncept krajinné infrastruktury (ÚRM, 2009) 

Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. 
Praha dané jako úkoly pro podrobnější územně 
plánovací dokumentaci 

Naplnění obecných zásad ÚP hl. m. Prahy 

Navrhnout podmínky vyváženého rozvoje 3 
historických pásem: celoměstského centra, 
kompaktního města a vnějšího pásma. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje celoměstské 
centrum, kompaktní město i vnější pásmo. Charakter 
jednotlivých pásem města je zohledněn jak 
v koncepci krajiny, tak v urbanistické koncepci. 
V rámci obou koncepcí byly vymezeny 
priority/podmínky, jež umožňují vyvážený rozvoj 
daných historických pásem města. Každé pásmo má 
poněkud odlišné zásady rozvoje. 

Ověřit podmínky pro rozšíření celoměstského 
centra. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy rozšiřuje celoměstské 
centrum tvořené historickým jádrem města do 
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Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. 
Praha dané jako úkoly pro podrobnější územně 
plánovací dokumentaci 

Naplnění obecných zásad ÚP hl. m. Prahy 

navazujících území Smíchova, Holešovic-Bubnů a 
Karlína. Současně navrhuje rozvoj dalších městských 
center Libeň, Pankrác, Nové Butovice, Dejvice a 
posílení již existujících center lokálních. Jsou tak 
vytvořeny předpoklady pro odlehčení historického 
jádra města. 

Podrobně ověřit vymezení a možnosti funkčního 
využití rozšířeného kompaktního města. 

Vnější kompaktní město představuje zásadní potenciál 
pro rozvoj města, a to jak na plochách přestavby, tak v 
zastavitelných plochách navazujících často na 
neukončenou výstavbu obytných celků a jejich center.  

Pro zajištění navrženého rozvoje je konceptem ÚP 
vnější kompaktní město rozšířeno oproti současnému 
stavu na úkor vnějšího pásma. 

Vnější pásmo, které jinak tvoří prstenec podél hranic 
města, je v prostoru Západního Města a Zličína 
přerušeno a kompaktní město se dotýká hranice Prahy.  

Pro ochranu panoramatu města, zejména s ohledem 
na PPR, a pro ochranu dalších exponovaných 
pohledových horizontů zajistit účinnou výškovou 
regulaci nové zástavby. 

ÚP hl. m. Prahy definuje v rámci koncepce prostorové 
regulace výškovou regulaci, která stanovuje 
maximální počet podlaží, které je možné do území 
umístit.  

Navržené výškové hladiny jsou odvozeny od polohy v 
jednotlivých ve městě vymezených pásmech, 
zohledňují utváření terénu, navazující charakter 
zástavby a případný vliv na pohledové horizonty 
města.  

Pro ochranu hodnot historického jádra Prahy je 
navrženo území se zákazem výškových a rozměrných 
staveb. 

Stavby, které podléhají zvláštnímu režimu posouzení 
přípustnosti, je nutné vždy posoudit na základě 
prověření pohledových vztahů zpracovaných s 
využitím Digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. 
Prahy (DMZZ) ve formě zákresu panoramatických 
pohledů z vybraných pohledových bodů, určených 
orgánem územního plánování a orgánem ochrany 
památek. 

Vytvořit a chránit přiměřené rezervní plochy pro 
potřebnou budoucí občanskou, dopravní 
a technickou infrastrukturu a pro zeleň. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje dostatečné 
množství rezervních ploch pro potřebnou budoucí 
občanskou, dopravní, technickou infrastrukturu a pro 
zeleň (viz soupis územních rezerv v textové části 
konceptu ÚP, ÚRM 2009). 

Ověřit umístění nových celoměstsky důležitých 
staveb a areálů, pro areály s vysokou návštěvností 
ověřit umístění mimo centrální oblast v místech 
s dobrou obsluhou veřejnou hromadnou dopravou. 

V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou vyznačena místa s 
potenciálem umístění budov celoměstského významu, 
kterými by mohly být např. nová Národní knihovna 
nebo nová koncertní síň. Tato místa jsou navržena 
na rozvojových plochách Letňan, na transformační 
ploše Kolbenova, v územní rezervě Štěrboholy 
a Dubeč, v centru Opatov a v územní rezervě 
Západního Města. Jedná se o místa mimo centrální 
oblast Prahy s kvalitním napojením na MHD (metro, 
tramvajová doprava a autobusová doprava). 
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Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. 
Praha dané jako úkoly pro podrobnější územně 
plánovací dokumentaci 

Naplnění obecných zásad ÚP hl. m. Prahy 

Stanovit regulativy pro obchodně–společenská 
centra celoměstského a regionálního významu - 
Zličín, Černý Most, Letňany. 

Maloobchodní stavby a zařízení nejsou v plánu 
vyjádřeny samostatnou plochou. Jsou součástí 
zejména ploch obytného území ve smyslu jejich 
regulativů, mohou se však umísťovat i na ostatní 
plochy s rozdílným způsobem využitím, pro které 
znamenají menší zátěž a jsou slučitelné s jejich 
hlavním využitím. V plochách bydlení OB se obvykle 
umísťují maloobchodní prodejny sloužící převážně 
pro denní nákupy v pěší docházkové vzdálenosti, 
anebo v případě nákupů do auta není dojezdová 
vzdálenost větší než 5 minut. Vedle drobných 
prodejen v rámci zástavby jde o volně stojící prodejny, 
jejichž kapacita se pohybuje zpravidla mezi 800–2 000 
m2. 

Větší prostor je pro maloobchod ve smíšených 
plochách, ve kterých se umísťují vedle malých a 
středních prodejen v rámci jiných objektů i zařízení 
pro týdenní i měsíční nákupy. Jsou to volně stojící 
prodejny typu supermarketů a hypermarketů o 
kapacitě mezi 5-15 000 m2 nebo nákupní centra, která 
mohou mít kapacitu 20 000 až 100 000 m2. Dojezdová 
vzdálenost osobních aut nepřekračuje zpravidla 20 
minut. Tato velkokapacitní zařízení však musí být 
vždy posuzována jako podmíněně přípustná, neboť 
představují pro území velkou zátěž a jejich slučitelnost 
s územními podmínkami musí být prokázána. 

Vzhledem k tomu, že jsou velká obchodně-
společenská centra s regionálním dosahem již 
realizována v severním, východním, jižním  
i západním sektoru Prahy s vyhovující dostupností 
jak kapacitní městskou hromadnou dopravou, tak  
i osobními auty, nepočítá územní plán s dalšími 
velkoplošnými a velkokapacitními maloobchodními 
zařízeními, která představují enormní zátěž 
komunikační sítě. 

Upřesnit vymezení zelených klínů a zelených os, 
ověřit možnost propojení se systémem zeleně za 
hranicí hl. m. Prahy. 

Zelené klíny a osy jsou součástí celoměstského 
systému zeleně, který je tvořen stávajícími nebo 
navrhovanými plochami či liniemi v nezastavitelném 
území. V rámci zachování celistvosti může být 
výjimečně vymezen i v zastavitelném území. Okrajové 
partie celoměstského systému zeleně při obvodu města 
mohou být potenciálním základem pro zelený pás 
kolem Prahy. 

Soubor stávajících a uvažovaných ploch zeleně bývá 
zjednodušeně označován jako zelený pás kolem Prahy. 
Tato myšlenka vychází z Koncepce zeleného pásu hl. 
m. Prahy schválené Radou hl. m. Prahy v roce 2008 a 
bude dále upřesňována a rozvíjena na základě 
spolupráce s příslušnými orgány Středočeského kraje, 
které aktuálně připravují podobné dokumenty pro své 
správní území. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy rozvíjí nejen tangenciální 
vztahy po obvodu města, ale předpokládá i radiální 
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Obecné zásady územního rozvoje kraje – hl. m. 
Praha dané jako úkoly pro podrobnější územně 
plánovací dokumentaci 

Naplnění obecných zásad ÚP hl. m. Prahy 

propojení ploch zeleně směrem do Středočeského 
kraje.  

Propojení zelených klínů a zelených os se systémem 
zeleně za hranicí hl. m. Prahy je znázorněno na výřezu 
výkresu Širších vztahů (koncept ÚP, ÚRM 2009) (viz 
obr. č. 12) 

Zpřesnit vedení ÚSES, doplnit jej o úroveň lokální 
při dodržení předepsaných  parametrů. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje nadregionální, 
regionální i lokální úroveň ÚSES.  

S ohledem na městské prostředí byly respektovány 
předepsané prostorové parametry skladebných prvků 
(Rukověť projektanta místního ÚSES, Löw J. a kol., 
1995) s výjimkou několika málo míst, kde již 
stávající podmínky neumožňují dodržet parametry 
jednotlivých prvků. 

Prověřit rozvoj dopravních systémů se zřetelem na 
principy udržitelného rozvoje. 

Dopravní systémy zahrnují silniční dopravu, veřejnou 
dopravu osob, železniční dopravu, pěší dopravu, 
cyklistickou dopravu, leteckou dopravu a vodní 
dopravu.  

Území hl. m. Prahy se nejvíce dotýká nevyhovující 
systém silniční dopravy neodpovídající současným 
nárokům. Za přetíženou lze považovat celou oblast 
rozšířeného celoměstského centra. Jedná se o 
důsledek absence uceleného komunikačního systému 
hl. m. Prahy. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje koncepci 
nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy 
založenou na  principu dvou okruhů (Pražský a 
Městský okruh), sedmi radiál a dvou spojek.  

Při uvažování principů udržitelného rozvoje je 
navržený dopravní systém nejcitlivější zejména 
z hlediska environmentálního pilíře, a to v oblasti 
zatížení hlukem a znečištění ovzduší. Vyhodnocení 
zatížení hlukem a znečištění ovzduší je provedeno 
v rámci samostatných příloh č. 4 a 5 dokumentace 
VVURÚ. 

Prověřit rozvoj všech systémů technického 
vybavení nezbytných pro rozvoj města. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy prověřil a stanovil koncepci 
veškeré technické infrastruktury (zásobování vodou, 
odkanalizování, zásobování teplem, plynem, 
elektrickou energií, elektronické komunikace, 
kolektory,  odpadové hospodářství a systém vodních 
toků), včetně jejího budoucího rozvoje.  

 



Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území  

  - EKOLA group, spol. s r.o. -  210/262   

Obrázek č. 13 Propojení systému zeleně za hranicemi hl. m. Prahy 

 

                           

Zdroj: Koncept ÚP hl. m. Prahy, výkres Širších vztahů (ÚRM, 2009) 

 

Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových os, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území 

Štěrboholy-Dolní M ěcholupy-Dubeč (R/1) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním  podmínkám, 

• navrhnout výstavbu po etapách tak, aby byla 
v souladu s možnostmi dopravní obsluhy,  

• prověřit možnosti obsluhy oblasti kolejovou 

Část rozvojové oblasti Štěrboholy-Dolní Měcholupy-
Dubeč (R/1) je v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena 
jako významné rozvojové území M/2 Východní 
Město, část území je navržena k prověření územní 
studií S/11 Východní město a dva dílčí celky jsou 
řešeny jako územní rezervy pro urbanizaci UU/14 
Východní město-Dubeč, navíc řešené ve variantě 
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Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových os, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

dopravou ve vazbě na celkovou koncepci veřejné 
dopravy a zohlednit potřebu umístit kapacitní 
terminál příměstské dopravy, 

• ověřit tvarování terénu s ohledem na nepropustné 
podloží tak, aby byla umožněna územní retence 
srážkových vod a postupný odtok do dešťové 
kanalizace a do Hostavického potoka, 

• vyřešit odkanalizování území,  

• navrhnout protipovodňová opatření nestavebního 
charakteru. 

VU/18 Dubeč. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Dílčí části daného rozvojového území jsou navrženy 
k rozvoji v územních rezervách (v případě 
základního řešení VU/18 a VU/19). Tzn., že rozvoj 
území je podmíněn změnou územního plánu, která 
mimo jiné prověří možnosti dopravní obsluhy území.  

• Dopravní obsluha území veřejnou dopravou je 
zajištěna novými tramvajovými tratěmi z ul. 
Černokostelecká a z Hostivaře. V území není 
navržen kapacitní terminál příměstské dopravy. Ten 
se bude nacházet jižněji v Horních Měcholupech. 

• Tvarování terénu s ohledem na nepropustné podloží 
tak, aby byla umožněna územní retence srážkových 
vod a postupný odtok do dešťové kanalizace a do 
Hostovického potoka je nutné prověřit územní studií 
S/11 a dalších podrobnějších dokumentací.  

• Odkanalizování území bude řešeno v rámci 
vybudování nové sítě technické infrastruktury. 

• V rozvojovém území jsou navrženy k realizaci VPS 
(retenční nádrže, revitalizace Hostavického potoka) i 
další opatření na podporu retence vody v území. 

Barrandov-Slivenec (R/2) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze oblasti ve městě,  přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• řešit propojení celoměstsky důležitých zelených 
klínů, tj. přírodních parků Prokopské a Dalejské 
údolí a Radotínsko-chuchelský háj, 

• ověřit v nově urbanizovaných plochách možnosti 
povrchového odtoku dešťových vod a jejich využití 
jako krajinotvorného prvku, 

• navrhnout protipovodňová opatření nestavebního 
charakteru. 

Rozvojová oblast Barrandov-Slivenec (R/2) je 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako významné 
rozvojové území M/8 Barrandov-Slivenec, dílčí 
části území jsou řešeny jako územní rezervy pro 
urbanizaci UU/26 Slivenec-jih a UU/27 Slivenec-
sever (řešena ve variantě VU/37 Slivenec). V etapě 
jsou řešeny dvě další části území E/29 Slivenec-
západ a E/30 Barrandov-západ. Další dílčí část je 
řešena ve variantě VU/36 Barrandov – park. 
Severozápadního okraje se dotýká rozvojové území 
krajinné Z/12 Slivenec. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Propojení celoměstsky důležitých zelených klínů, tj. 
přírodních parků Prokopské a Dalejské údolí a 
Radotínsko-chuchelský háj řeší koncept ÚP hl. m. 
Prahy navrženými plochami nelesní zeleně. 

• Ověření možnosti povrchového odtoku dešťových 
vod v nově urbanizovaných plochách a jejich využití 
jako krajinotvorného prvku je nutné provést v rámci 
podrobnější dokumentace.  

• Návrh protipovodňových opatření nestavebního 
charakteru je nutné prověřit v rámci podrobnější 
dokumentace. 
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Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových os, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

Západní Město (R/3) 

• Řešit komplexně novou obytnou čtvrť včetně 
občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• ověřit větvení trasy B metra ze stanice Stodůlky 
jako páteřního prvku obsluhy území veřejnou 
dopravou s lokalizací nového terminálu příměstské 
dopravy, který bude sloužit k odlehčení terminálu 
ve Zličíně, 

• řešit odvádění dešťových vod na principu 
ponechání a využití co největšího množství vody 
v místě spadu,   

• zohlednit protipovodňovou ochranu MČ Řeporyje a 
prověřit  možnosti výstavby tzv. měkkých, přírodě 
blízkých drobných protipovodňových opatření, 

• ověřit možnost umístění nového kogeneračního 
zdroje centralizovaného zásobování teplem. 

Rozvojová oblast Západní Město (R/3) je v konceptu 
ÚP hl. m. Prahy řešena jako významné rozvojové 
území M/10 Západní Město a Z/14 Západní Město. 
Dílčí část území je řešena v etapě E/31 Západní 
Město-Horka. Dvě dílčí části jsou řešeny ve variantě 
VU/38 Řeporyje a VU/39 Západní Město. Celé 
území je navrženo k prověření územní studií S/16 
Západní Město. 

• Lokalita M/10 společně s lokalitou Z/14 je řešena 
komplexně. Předpokládá se vznik nové městské 
(obytné) čtvrti včetně zastoupení ploch občanské 
vybavenosti a ploch, které budou zdrojem nových 
pracovních příležitostí. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Pro obsluhu území veřejnou dopravou je navržena 
trasa metra B s novou větví do Západního Města. 
V území je v návaznosti na konečnou stanici metra 
na nové větvi trasy B umístěn přestupní terminál na 
autobusové linky do regionu. 

• Odvádění dešťových vod na principu zadržení  
a využití co největšího množství vody v místě spadu 
je nutné řešit v rámci podrobnější dokumentace.  

• Na ochranu MČ Řeporyje před povodněmi jsou 
navrženy podmíněné investice (retenční nádrže)  
i opatření nestavebního charakteru (modelace terénu, 
průlehy, příkopy apod.).  

• Umístění nového kogeneračního zdroje 
centralizovaného zásobování teplem je navrženo 
v rámci variantního řešení VU/38 Řeporyje. Na 
základě výsledků RS lze daný zdroj do území 
umístit. 

Ruzyně-Drnovská (R/4) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze v okrajové části města 
v kontaktu s letištěm a volnou, nezastavěnou 
krajinou, 

• zpřesnit vymezení rozvojového území směrem 
k hranici hl. m. Prahy. 

Rozvojová oblast Ruzyně-Drnovská (R/4) je 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako významné 
rozvojové území M/11 Ruzyně-Drnovská. Dílčí části 
území jsou řešeny v územní rezervě UU/34 Ruzyně - 
autodráha a UU/35 Ruzyně-Drnovská (západ). 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze v okrajové části města, navíc limitované 
dopravními stavbami v její blízkosti. Zatíženější část 
území je navržena pro umístění zařízení z oblasti 
vědy a výzkumu s příslušnými doprovodnými 
funkcemi a vybudování autodromu pro školení a 
doškolování řidičů (v územní rezervě). Při správní 
hranici města je vymezena plocha pro produkci. 
Méně zatížená, východní část lokality, je navržena 
pro umístění smíšené zástavby. 

• Hranice rozvojového území je vymezena v souladu 
s hranicí hl. m. Prahy. 
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Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových os, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

Transformační oblasti 

Letňany-Avia, Letov (T/1) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě a možnostem 
dopravní obsluhy, 

• založit vnitřní systémové vazby dopravy, včetně 
pěší, a zeleně, 

• navrhnout  způsob hospodaření s vodou využitím 
místních územních podmínek pro výstavbu 
retenčních prostorů na dešťové kanalizaci před 
jejím vyústěním do vodotečí. 

Transformační oblast Letňany-Avia, Letov (T/1) 
zahrnující dva částečně již nevyužívané průmyslové 
areály Avia a Letov je v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
řešena jako přestavbové území T/4 Letňany-Avia a 
T/5 Letňany-Letov. 

• Cílem transformace lokalit je přestavba území 
bývalých průmyslových areálů v plnohodnotnou 
městskou čtvrť včetně občanské vybavenosti 
s podílem nerušící výroby a logistiky (Avia)  
a hotelových kapacit, služeb, obchodu a 
administrativy (Letov), včetně založení vnitřních 
systémových vazeb dopravy a zeleně (parkové 
plochy a pásy zeleně). 

• Pro dopravní obsluhu obou území bude realizováno 
nové komunikační propojení oblastí napojených na 
stávající komunikační síť. 

• Způsob hospodaření s vodou využitím místních 
územních podmínek pro výstavbu retenčních 
prostorů na dešťovou kanalizaci před jejím 
vyústěním do vodotečí je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace.  

Maniny, Dolní Libeň, Invalidovna (T/2) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• navrhnout městskou strukturu s veřejným 
městským prostorem – náměstím, 

• ověřit plochy u stanice metra Invalidovna pro 
umístění významného celoměstského záměru, 

• založit vnitřní systémové vazby dopravy, včetně 
pěší, a zeleně.  

Transformační oblast Maniny, Dolní Libeň, 
Invalidovna (T/2) je v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
řešena jako přestavbové území T/2 Maniny . 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Jedním z hlavních cílů transformace daného území je 
doplnění čtvrti Karlín a Libeň a založení 
celoměstsky významného prostoru navazující na 
stanici metra Invalidovna. Konkrétní řešení 
městského prostoru – náměstí je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

• V území bude částečně provedeno nové 
komunikační propojení v návaznosti na stávající 
komunikační síť. Počítá se rovněž s rozšířením 
nabídky stezek pro pěší ve vazbě na významnou 
cyklotrasu celoměstského významu podél Vltavy. 
Součástí území budou plochy parkové a nelesní. 
Konkrétní řešení vnitřních systémových vazeb 
dopravy, včetně pěší, a zeleně je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Vysočany (T/3) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• založit vnitřní systémové vazby dopravy (včetně 

Transformační oblast Vysočany (T/3) je v konceptu 
ÚP hl. m. Prahy řešena jako přestavbové území T/6 
Vysočany. 

• Navržená koncepce transformace území vychází 
z tradiční městské struktury, respektuje prostorovou 
hierarchii území a doplňuje zejména chybějící příčné 
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pěší) a zeleně s nezbytnou prostupností území ve 
směru sever - jih, 

• využít potřebu retence srážkových vod 
v urbanistickém řešení navrhovaných obytných 
areálů. 

komunikační vazby ve směru sever-jih. Řešené 
území je členěno do menších vzájemně provázaných 
lokalit se specifickou náplní a prostorovou 
kompozicí. V území je rovněž očekáván rozvoj pěší 
dopravy. 

• Retenci srážkových vod v urbanistickém řešení 
navrhovaných obytných areálů je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Bohdalec-Slatiny (T/4) 

• Řešit komplexně návrh nové polyfunkční obytné 
čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních 
příležitostí, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, daným přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• ověřit možnosti obsluhy území MHD, 

• navrhnout způsob hospodaření s vodou za 
předpokladu využití retenčních možností území a 
vhodných technických prostředků s cílem ponechat 
a využít co největší množství dešťových vod 
v místě spadu a zpomalit odtok přívalových srážek 
ze spádového povodí. 

Transformační oblast Bohdalec-Slatiny (T/4) je  
v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako přestavbové 
území T/9 Bohdalec-Slatiny. Převážná část území  
je řešena v etapě E/10 Bohdalec – Slatiny, která  
je podmíněna realizací dostatečně kapacitní hromadné 
dopravy, vytvořením komunikační sítě území  
a vymístěním stávajícího provozního zázemí pro 
městskou autobusovou dopravu. Celé území  
je navrženo k prověření územní studií S/10 Bohdalec 
- Slatiny. 

• Návrh lokality je řešen komplexně s možností 
vytvoření plnohodnotné smíšené městské čtvrti 
včetně bydlení, potřebné občanské vybavenosti, 
pracovních příležitostí a ploch zeleně. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Obsluha území veřejnou dopravou bude zajištěna 
tramvajovou a autobusovou dopravou MHD. 

• Využití retenčních možností území a vhodných 
technických prostředků s cílem zadržet a využít co 
největší množství dešťových vod v místě spadu  
a zpomalit odtok přívalových srážek ze spádového 
povodí je nutné řešit v rámci podrobnější 
dokumentace. 

Nákladové nádraží Žižkov (T/5) 

• Řešit komplexně návrh nového polyfunkčního 
centra, včetně jeho vazeb, 

• navrhnout funkční využití  a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, místním podmínkám 
a v rozsahu odpovídajícím možnostem dopravní 
obsluhy, 

• ověřit možnosti využití opouštěného koridoru tratě 
Malešice – Žižkov pro dopravní obsluhu území 
(MHD nebo IAD). 

Transformační oblast Nákladové nádraží Žižkov (T/5) 
je v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako 
přestavbové území T/7 Nádraží Žižkov. Ve variantě 
je vymezena územní rezerva pro trasu metra D VD/II 
Žižkov - větev metra D. Část území je navrženo 
k prověření územní studií S/9 Žižkov – nákladové 
nádraží. 

• Navržené řešení zahrnuje velkoměstskou zástavbu 
s ambicemi nového centra nadmístního významu 
s potřebným veřejným vybavením a zapojení do 
existující urbánní struktury. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Opuštěný koridor žel. tratě Malešice-Žižkov bude 
sloužit pro dopravní obsluhu území formou nové 
komunikace a tramvajové linky. 
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Malešicko-hostivařská průmyslová oblast (T/6) 

• Řešit komplexně návrh nového polyfunkčního 
území, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající charakteru území a poloze ve městě, 

• ověřit vymístění, event. zrekonstruování provozů, 
jejichž odpadní vody způsobují prostřednictvím 
dešťového odlehčovače OK 83K časté havárie ve 
zvláště chráněném území meandrů Botiče. 

Transformační oblast Malešicko-hostivařská 
průmyslová oblast (T/6) je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy řešena jako přestavbové území T/11 
Malešicko-hostivařská oblast. V území jsou 
navrženy územní rezervy UD/10 Komunikační 
propojení Počernická–Tiskařská a UD/11 
Terminál Malešice. Do území částečně zasahuje 
technická infrastruktura řešená ve variantě VTP/III 
Zrušení nadzemního vedení 110 kV Jih – Malešice. 

• Navržené řešení transformační oblasti spočívá v její 
kvalitativní přeměně na polyfunkční území spíše 
smíšeného způsobu využití. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Vymístění, příp. zrekonstruování provozů, jejichž 
odpadní vody způsobují prostřednictvím dešťového 
odlehčovače OK 83K časté havárie ve zvláště 
chráněném území meandrů Botiče, je nutné řešit 
v rámci podrobnější dokumentace. 

Nádraží Smíchov (T/7) 

• Řešit komplexně návrh nové obytné čtvrti včetně 
občanské vybavenosti, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě a možnostem 
dopravní obsluhy, 

• prověřit dopravní terminál, jehož součástí bude 
rekonstruované nádraží, 

• řešit návrh technických opatření a rekonstrukcí na 
stokové síti (hlavní sběrače I a II) koordinovaně a 
v souladu s novým generelem odvodnění, 

• respektovat v návrhu nové zástavby zaklenutý 
Radlický potok. 

Transformační oblast Nádraží Smíchov (T/7) je v 
konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako přestavbové 
území T/18 Nádraží Smíchov. Část území je řešena 
v etapě E/32 Smíchov. Do území okrajově zasahuje 
územní rezerva UD/1 Výtoňský most. Převážná 
většina území je navržena k prověření územní studií 
S/19 Smíchov – nádraží. 

• Navržené řešení zahrnuje smíšené obytné území 
včetně potřebné vybavenosti, parkových ploch a 
pracovních příležitostí. 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• V transformačním území je navržen dopravní 
terminál s autobusovým nádražím a záchytným 
parkovištěm P+R, které jsou napojeny na 
prodloužené podchody železničního nádraží a na 
stanici metra. 

• Řešení návrhu technických opatření a rekonstrukcí 
na stokové síti (hlavní sběrače I a II) je nutné 
prověřit v rámci podrobnější dokumentace 

• Zachování Radlického potoka, příp. úpravy jeho 
toku v nové zástavbě je nutné prověřit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Holešovice-Bubny-Zátory (T/8) 

• Navrhnout polyfunkční využití rozšířeného 
celoměstského centra, zajistit vyrovnané funkční 
využití, 

• navrhnout charakter a strukturu nové zástavby, 

Transformační oblast Holešovice-Bubny-Zátory (T/8) 
je v konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako 
přestavbové území T/3 Bubny. Cca 3 ha území je 
řešeno ve variantě VU/4 Bubny. Celé území je 
navrženo k prověření územní studií S/4 Holešovice – 
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která bude reagovat na charakter navazujících čtvrtí 
při západní a východní straně území, 

• navrhnout nové využití, resp. transformaci 
památkově chráněných objektů a jejich začlenění 
do nové zástavby, 

• navrhnout výškovou regulaci pro novou zástavbu 
odpovídající poloze v centrální části města,  

• ověřit dostatečné plošné rezervy pro vysokoškolská 
zařízení a pro významnou parkovou plochu. 

Bubny-Zátory . 

• V území je navrženo založení nové čtvrti určené pro 
rozvoj funkcí typických pro celoměstské centrum, 
které propojí dosud oddělené čtvrti – Letnou a 
Holešovice.  

• Převládající kompaktní struktura zástavby i charakter 
zástavby nově založené čtvrti tvořené centrálním 
parkem a zástavbou po jeho obvodě reaguje na 
charakter navazujících čtvrtí při západní a východní 
straně území. 

• Návrh nového využití, resp. transformace památkově 
chráněných objektů a jejich začlenění do nové 
zástavby je nutné provést v rámci podrobnější 
dokumentace. 

• Převažující výšková hladina transformačního území 
je do 8 NP, což odpovídá okolní stávající zástavbě. 
Zároveň se počítá s umístěním funkčně i prostorově 
významných objektů, kde ve vymezené části 
nepřekročí výšková hladina zástavby 18 NP. 

• V centrální části transformačního území je navržena 
parková plocha o rozloze více jak 6 ha. Dále jsou 
navrženy další menší parkové plochy.  

• Umístění vysokoškolského zařízení je navrženo ve 
variantním řešení. 

Masarykovo nádraží (T/9) 

• Řešit komplexně doplnění celoměstského centra, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě a návaznostem na 
okolí,  

• navrhnout funkční využití území v rozsahu 
odpovídajícím možnostem dopravní obsluhy s 
cílem maximálně redukovat dopravu generovanou 
v centrální oblasti města. 

Transformační oblast Masarykovo nádraží (T/9) je v 
konceptu ÚP hl. m. Prahy řešena jako přestavbové 
území T/1 Masarykovo nádraží. Dvě dílčí části jsou 
řešeny v územní rezervě UU/1 Masarykovo nádraží 
a UD/2 Železniční diametr. Celé území je navrženo 
k prověření územní studií S/2 Masarykovo nádraží. 

• Transformační území je řešeno komplexně s cílovým 
stavem funkčního městského prostředí se smíšenými 
funkcemi a parkem. 

• Funkční využití s převažující smíšenou zástavbou a 
prostorové regulativy dané kompaktní strukturou 
zástavby s výškovou hladinou do 8 NP odpovídají 
poloze ve města a návaznostem na okolí. 

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

Rozvojové plochy zeleně 

V následujících plochách  je nutné respektovat a 
ověřit využití vymezené plochy zeleně: 

1. Rohanský ostrov (Z/1) 

2. Zalesnění u Březiněvsi (Z/2) 

1. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci přestavbového území T/2 Maniny . 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V západní části 
transformačního území, přiléhající k Vltavě, jsou 
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3. Zalesnění u Čakovic (Z/3) 

4. U zlámaného kříže (Z/4) 

5. V panenkách (Z/5) 

6. Lítožnice (Z/6) 

7. Zalesnění Kolovraty (Z/7) 

8. Zalesnění u Křeslic (Z/8) 

9. U Kunratické spojky (Z/9) 

10. Zalesnění Šeberov (Z/10) 

11.  Za hospodou (Z/11) 

vymezeny plochy parkové a nelesní, které budou 
zároveň součástí celoměstského systému zeleně. 
Navržený park v prostoru Manin bude základem 
vloženého regionálního biocentra NRBK Vltava. 
Do prostoru tzv. libeňských kos bude vloženo 
lokální biocentrum. Součástí území budou 
sportovně-rekreační plochy. 

2. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci rozvojového území krajinného Z/1 
Dolní Chabry - Ďáblice. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. V území 
je navržen regionální biokoridor včetně dvou 
vložených lokálních biocenter. Na něj se také 
napojí navržený lokální biokoridor. 

3. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci rozvojového území krajinného Z/2 
Březiněves - Čakovice. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. V území 
jsou dále navrženy prvky ÚSES na lokální úrovni a 
interakční prvky. 

4. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci rozvojového území krajinného Z/3 
Čakovice - Kbely. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. V území 
jsou dále navrženy prvky ÚSES na regionální a 
lokální úrovni a interakční prvky. 

5. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci rozvojového území krajinného Z/6 
Běchovice - Koloděje. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. Do 
území zasahuje větší počet prvků ÚSES. 

6. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena v rámci rozvojového území krajinného Z/7 
Jankov. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
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Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. Do 
území zasahuje větší počet prvků ÚSES. 

7. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena jak součást rozvojového území krajinného 
Z/8 Kolovraty . 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně, které budou začleněny do 
uvažovaného zeleného pásu kolem Prahy. 
Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. V území 
vede stávající interakční prvek, který bude 
integrován do navržených ploch lesních. 

8. Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. Ve výhledovém stavu je 
navrženo funkční využití ZL – plochy lesní. 

9. V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena jak součást rozvojového území rekreačního 
R/5 U Kunratické spojky. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. Zároveň jsou doplněny plochy 
vodní. Celoměstský systém zeleně bude rozšířen. 
Do území zasahuje větší počet prvků ÚSES na 
lokální a regionální úrovni. 

10.  Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována pouze částečně. Ve 
výhledovém stavu je navrženo funkční využití ZL 
– plochy lesní a RP – plochy rekreace. 

11.  V konceptu ÚP hl. m. Prahy je daná plocha zeleně 
řešena jak součást rozvojového území krajinného 
Z/15 U Kunratické spojky. 

Vymezená plocha zeleně je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy respektována. V území jsou navrženy plochy 
lesní i nelesní zeleně. Je předpoklad, že území by 
mohlo být začleněno do zeleného pásu kolem 
města a celoměstského systému zeleně. Územím 
prochází větší počet prvků ÚSES na lokální a 
nadregionální úrovni. 

Návrh na vymezení rozvojových os nadmístního významu hl. m. Prahy 

Osa jih - ve vazbě na trasu D metra (O/1) 

• Řešit komplexně návrh zástavby a využití území u 
koncové stanice metra D a v okolí depa metra, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze ve městě, přírodním 
podmínkám a možnostem dopravní obsluhy, 

• upřesnit podobu příměstského terminálu a zohlednit 
možnosti rozvoje kolejové dopravy do regionu, 

• Z hlediska funkčního využití území jsou v širším 
okolí navrženy obytné a smíšené plochy doplněné 
nelesní zelení. Návrh zástavby u koncové stanice 
metra D a v okolí depa je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

• Úkol je v konceptu ÚP hl. m. Prahy respektován. 

• Na konci rozvojové osy O/1 je v rámci konceptu ÚP 
hl. m. Prahy umístěn příměstský autobusový 
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Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a 
nadmístních rozvojových os, které svým 
významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

• vyřešit odkanalizování území a odvádění 
srážkových vod,  

• řešit kompenzační opatření formou dostatečné 
retence srážkových vod s ohledem na malou 
kapacitu místních vodních toků. 

terminál. Kolejová doprava je zastoupena navrženým 
metrem D. 

• Odkanalizování území a odvádění srážkových vod je 
nutné řešit v rámci podrobnější dokumentace. 

• Navržení vhodných kompenzačních opatření formou 
dostatečné retence srážkových vod s ohledem na 
malou kapacitu místních vodních toků je nutné řešit 
v rámci podrobnější dokumentace. 

Osa Radlice-Západní Město-Zličín (O/2) 

• Navrhnout funkční využití  a prostorové regulativy 
pro jednotlivé části rozvojové osy odpovídající 
poloze ve městě, přírodním  podmínkám a v rozsahu 
odpovídajícím možnostem dopravní obsluhy, 

• řešit komplexně návrh transformace areálu Walter 
na novou obytnou čtvrť včetně občanské 
vybavenosti, pracovních příležitostí a dopravní 
obsluhy,  

• vysokoškolský areál řešit komplexně včetně 
dopravní obsluhy a vazby na stanici metra, 
prostorové regulativy navrhnout s ohledem na 
umístění v exponované poloze, 

• ověřit dopravní zatížení na rozhranní MČ Praha 13 a 
Praha–Zličín jako podmínky možného rozvoje 
v areálu Siemens KV a na severním okraji 
Západního Města,  

• řešit kapacitní problémy dopravního terminálu 
Zličín, 

• řešit bezpečné odvedení přívalových srážkových 
vod z nově urbanizovaného území. 

• Funkční využití a prostorové regulativy jsou 
navrženy s ohledem na polohu ve městě, přírodní 
podmínky a v rozsahu odpovídající možnostem 
dopravní obsluhy. 

• Transformace areálu Walter na novou obytnou čtvrť 
včetně občanské vybavenosti, pracovních příležitostí 
a dopravní obsluhy je konceptem ÚP hl. m. Prahy 
respektována. V území jsou navrženy převážně 
plochy smíšené a obytné s potřebnou občanskou 
vybaveností doplněné nelesními a parkovými 
plochami.  

• Vysokoškolský areál je navržen v rámci rozvojového 
území městského M/9 Dívčí hrady. Základ obsluhy 
území MHD bude tvořit trasa B metra se stanicemi 
Radlickou a Jinonice. Maximální rozsah zástavby a 
její prostorová regulace jsou vymezeny na základě 
analýz pohledových horizontů historického jádra 
města. 

• Ověření dopravního zatížení na rozhranní MČ Praha 
13 a Praha-Zličín (zejména Radlická radiála) jako 
podmínky možného rozvoje v areálu Siemens KV 
(přestavbová plocha T/20 Zličín) a na severním 
okraji Západního města (M/10 Západní město) je 
nutné řešit v rámci podrobnější dokumentace. 

• Kapacitní problémy dopravního terminálu Zličín je 
nutné řešit v rámci podrobnější dokumentace. 

• Bezpečné odvedení přívalových srážkových vod 
z nově urbanizovaného území je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Vymezení specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu 

Oblast stávajícího celoměstského centra (SC) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám ve 
městě, 

• ověřit podmínky pro omezení vjezdu individuální 
dopravy do centrální části města, zejména PPR.  

• Funkční využití i prostorové regulativy 
celoměstského centra jsou v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy navrženy tak, aby odpovídaly poloze  
a specifickým podmínkám ve městě.  

• Podmínky pro omezení vjezdu individuální dopravy 
do centrální části města, zejména PPR je nutné řešit 
v rámci podrobnější dokumentace. Koncept ÚP hl. 
m. Prahy navrhuje v oblasti celoměstského centra 
omezení průjezdů individuální automobilové 
dopravy v úseku Divadelní-Platnéřská a v ulici 
Karmelitské v úseku Tržiště-Malostranské náměstí. 
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

Oblasti osvětové, vzdělávací a rekreačně 
společenské - plochy  
a zařízení pro významné politické,  sportovní a 
kulturní aktivity nadmístního,  celostátního a 
mezinárodního významu (SO) 

Draháň-Troja-Bubeneč (SO/1) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
oblasti ve městě, 

• vyřešit dopravní obsluhu území při preferování 
dopravy hromadné. 

Pražské výstaviště Letňany (SO/2) 

• Prověřit potřebný rozsah ploch určených pro 
výstaviště v návaznosti  na stanici metra, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
výstaviště ve městě,  

• vyřešit dopravní obsluhu území při preferování 
dopravy hromadné. 

Strahov (SO/3) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající specifické poloze a určení dané oblasti,  

• vyřešit dopravní obsluhu území při preferování 
dopravy hromadné. 

Draháň-Troja-Bubeneč (SO/1) 

• Funkční využití a prostorové regulativy navržené 
konceptem ÚP hl. m. Prahy odpovídají poloze a 
specifickým podmínkám oblasti ve městě. V území 
převládají plochy nelesní, parkové a rekreace. 

• Obsluha území veřejnou hromadnou dopravou je 
založena na systému metra, tramvají a autobusové 
dopravy doplněné železniční dopravou. Nižší 
podrobnost ÚP je nutné řešit v rámci podrobnější 
dokumentace. 

Pražské výstaviště Letňany (SO/2) 

• Potřebný rozsah ploch určených pro výstaviště 
v návaznosti na stanici metra bude prověřen v rámci 
podrobnější dokumentace (území je navrženo 
k prověření územní studií S/7 Letňany – výstaviště). 

• Funkční využití a prostorové regulativy navržené 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy odpovídají poloze a 
specifickým podmínkám výstaviště ve městě. 

• Dopravní obsluha území automobilovou dopravou 
bude řešena napojením na stávající komunikační síť 
v okolí. Základním prvkem obsluhy území veřejnou 
dopravou bude trasa C metra s koncovou stanicí 
Letňany, kde je stabilizován významný přestupní 
terminál na autobusové spojení MHD, další vybrané 
spoje do regionu a záchytné parkoviště P+R. 

Strahov (SO/3) 

• Funkční využití i prostorové regulativy navržené 
konceptem ÚP hl. m. Prahy odpovídají specifické 
poloze a určení dané oblasti. Navrženy jsou plochy 
sportovní, bydlení, smíšené a rekreace. 

• Základní komunikační osou zůstane ulice 
Vaníčkova, na kterou budou napojeny další 
komunikace pro obsluhu území. Veřejnou dopravu 
území budou zajišťovat autobusové linky MHD. 

Oblasti, kde se střetávají podmínky ochrany 
přírody a krajiny s požadavky na rekreaci 
obyvatel, případně s požadavky na těžbu surovin 
(SP) 

Rekreační území Dolní Počernice-Běchovice-
Černý Most (SP/1) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
oblasti ve městě,  

• vytvořit vhodný přechod mezi intenzivně 
zastavěným územím a volnou krajinou. 

Trojmezí (SP/2) 

• Vymezit limity ploch pro případnou novou zástavbu 

Rekreační území Dolní Počernice-Běchovice-
Černý Most (SP/1) 

• Navržené funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídají poloze oblasti ve městě a daným 
přírodním podmínkám. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy vytváří vhodné podmínky 
pro přechod mezi intenzivně zastavěným územím a 
volnou krajinou. Dojde k rozšíření přírodně-
rekreačního území v návaznosti na Xaverovský háj. 
Předpokládá se zvyšování ekologické stability 
krajiny ve prospěch vhodnějších forem zeleně (např. 
trvalé travní porosty, lesy apod.), podpora 
celoměstského systému zeleně. V souvislosti 
s návrhem funkce sportovně rekreačního území, lze 
očekávat nárůst návštěvníků daného území a zvýšení 
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

v souladu s potřebou zajištění ploch pro rekreaci 
obyvatel, s krajinářskými a přírodními podmínkami 
a s možnostmi dopravní obsluhy území. 

Soutok Vltavy a Berounky (SP/3) 

• Ověřit umístění rekreačního areálu celoměstského 
významu na soutoku Vltavy a Berounky a v údolní 
nivě Berounky, 

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám ve 
městě,  

• ověřit rozsah těžby štěrkopísků v souladu 
s podmínkami ochrany přírody a krajiny, 

• vyřešit dopravní obsluhu území při preferování 
dopravy hromadné, 

• vyřešit dopravní propojení Zbraslav – Lipence – 
město Černošice, 

• ověřit rozsah a podmínky rozvoje nového přístavu 
v Radotíně. 

Radotínské údolí (SP/4) 

• Ověřit možnost rozšíření rekreačního využití při 
respektování podmínek ochrany přírody a krajiny,  

• navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám ve 
městě, 

• navrhnout postupnou rekultivaci lomů, 

• řešit návaznost na přilehlou část Pražského regionu. 

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí (SP/5) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
v přírodním parku. 

Vidoule-Cibulka-Motol (SP/6) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
v přírodním parku. 

Šárka (SP/7) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
v přírodním parku. 

atraktivity dané městské části z hlediska rekreačního 
zázemí.  

Trojmezí (SP/2) 

• Daná oblast je součástí navrženého rozvojového 
území Z/5 Trojmezí. Území je v konceptu ÚP hl. m. 
Prahy chápáno jako nezastavitelné, s potenciálním 
rozvojem zeleně, rekreace a sportu.  Navrženy jsou 
plochy nelesní (součást celoměstského systému 
zeleně), rekreace a vodní. Z hlediska individuální 
automobilové dopravy zůstanou vazby na 
komunikační systém spádového území omezené, což 
vyplývá z charakteru území a založení stávající 
zástavby. 

Soutok Vltavy a Berounky (SP/3) 

• Daná oblast je součástí navrženého rozvojového 
území R/5 Velká Chuchle – Radotín - Zbraslav. 

• Ve vymezeném území je navržen rekreační areál 
celoměstského významu. 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám ve městě. Jsou zde 
zastoupeny převážně plochy vodní, dále rekreace, 
nelesní a sportu. 

• Na území Prahy jsou od nejstarších dob používány 
ke stavebním účelům písky a štěrkopísky různého 
stáří a původu. Pleistocénní písky a písčité štěrky 
vytvářejí poměrně rozsáhlé akumulace v inundačním 
území, v terasovém systému Vltavy a na soutoku 
Vltavy a Berounky, kde vznikaly v různých 
obdobích akumulační činností řeky. Pokud nejsou 
příliš hlinité, poskytují dobrý stavební i betonářský 
materiál. Do budoucna se počítá se zahájením těžby 
štěrkopísků pro stavební účely v nivě Berounky. 

Rozsah těžby štěrkopísku bude stanoven vymezením 
dobývacího prostoru a jeho těžba bude s největší 
pravděpodobností podléhat zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. v platném 
znění. 

• Dopravní obsluha území bude řešena napojením na 
stávající komunikační síť v území. Plošnou obsluhu 
území budou zajišťovat autobusové linky PID. 

• Dopravní propojení Zbraslav – Lipence – město 
Černošice je konceptem ÚP hl. m. Prahy řešeno 
převážně ostatními vybranými komunikacemi. 

• V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou mezi levým 
břehem Berounky a ulicí Výpadovou v Radotíně 
navrženy dvě vodní plochy, kde bude možné umístit 
ochranný přístav Radotín a přístav pro rekreační 
plavidla. 

Radotínské údolí (SP/4) 
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

• Oblast je součástí přírodního parku Radotínsko-
chuchelský háj s velkým rekreačním potenciálem. 
Současně jde o významnou těžební oblast 
v hranicích hlavního města. Ve výhledovém stavu 
jsou v území navrženy především plochy lesní a 
nelesní. Těžební činnost bude pokračovat. 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám ve městě. 

• Postupnou rekultivaci lomů je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

• Směrem do Pražského regionu pokračuje CHKO 
Český kras. Návaznost je zajištěna. 

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí (SP/5) 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám v přírodním parku. 
Převážně jsou navrženy plochy lesní a nelesní.  

Vidoule-Cibulka-Motol (SP/6) 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám v přírodním parku. 
Převážně jsou navrženy plochy lesní a rekreace.  

Šárka (SP/7) 

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám v přírodním parku. 
Převážně jsou navrženy plochy lesní a nelesní.  

Oblasti zasažené provozem letišť Ruzyně a Kbely 
(SL) 

Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně (SL/1) 

• Navrhnout funkční a prostorové regulativy 
respektující podmínky provozu letiště. 

Oblast zasažená provozem letiště Kbely (SL/2) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
respektující podmínky provozu letiště. 

Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně (SL/1) 

• Koncept ÚP vycházel ze znalosti vymezeného 
ochranného hlukového pásma, které bylo vztaženo 
ke stavu bez paralelní dráhy, v němž nejsou 
vymezeny plochy zastavitelného území zasažené 
nadlimitními hladinami akustického tlaku A. 
Zároveň však vymezuje plochy zastavitelné zejména 
na území Lysolají a Nebušic, které jsou zasaženy 
nadlimitními hladinami akustického tlaku A vlivem 
působení paralelní dráhy. V rámci podrobnější 
dokumentace je nutné upravit ochranné hlukové 
pásmo letiště Ruzyně, aby zahrnovalo i paralelní 
dráhu VPD 06R/24L a na tomto podkladě případně 
redukovat zastavitelná území. 

Oblast zasažená provozem letiště Kbely (SL/2) 

• Koncept ÚP vychází ze znalostí o území zasaženém 
nadlimitními hladinami akustického tlaku A  
a v tomto území nevymezuje plochy zastavitelného 
území. 

Údolní niva Berounky a Vltavy (SN) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám 
v jednotlivých částech města,  

• Funkční využití a prostorové regulativy odpovídají 
poloze a specifickým podmínkám v jednotlivých 
městských částech. Jsou zde zastoupeny převážně 
plochy vodní, dále rekreace, nelesní a sportu. 
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

• navrhnout vhodnou míru a skladbu rekreačních a 
doplňkových aktivit vázaných na vodu, 

• ověřit rozsah rozvoje přístavů na území města, 

• navrhnout cesty pro pěší a cyklisty. 

• Skladbu rekreačních a doplňkových aktivit vázaných 
na vodu je vhodné navrhnout v rámci podrobnější 
dokumentace. 

• V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou mezi levým 
břehem Berounky a ulicí Výpadovou v Radotíně 
navrženy dvě vodní plochy, kde bude možné umístit 
ochranný přístav Radotín a přístav pro rekreační 
plavidla. 

• Údolní nivou Berounky a Vltavy prochází několik 
cyklistických tras. V rámci podrobnějších 
dokumentací realizací staveb/záměrů v daném území 
je nutné navrhnout dostatečné množství cest pro pěší 
napříč i podél územím. 

Trasa VRT v oblasti NATURY – Horní Počernice 
– Jih (SZ) 

• Navrhnout funkční využití a prostorové regulativy 
odpovídající poloze a specifickým podmínkám dané 
lokality. 

• V konceptu ÚP hl. m. Prahy se jedná o VRT Praha–
Vídeň/Rakousko. Na území Klánovického lesa a 
v oblasti Letňan je trasa vedena v tunelu.  

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního a 
celoměstského významu – dopravní infrastruktura 

Koridory pro silni ční dopravu navržené 
v Zásadách územního rozvoje kraje hl. m. Praha: 

Nadřazený komunikační systém (NKS) Prahy 

• Podrobně ověřit trasu západního úseku Vysočanské 
radiály v úseku Kbelská - Balabenka,  

• sledovat možnost zkvalitnit řešení Břevnovské 
radiály, 

• sledovat možnost zkvalitnit řešení východní části 
Městského okruhu v koridoru Pelc Tyrolka - 
Balabenka - Jarov - Rybníčky.  

Koridory pro prvky nad řazeného komun. 
systému Prahy: 

Pražský okruh 

• Respektovat vymezený koridor,  

• přípustné je lokální upřesnění na základě 
podrobnějšího řešení v úseku mezi Březiněvsí a 
Horními Počernicemi. 

Koridory dálnic, rychlostních silnic a ostatních 
silnic I. třídy napojené na Pražský okruh 

• Respektovat vymezené koridory. 

Městský okruh 

• Respektovat vymezený koridor, 

• upřesnit řešení východní části Městského okruhu 
v koridoru Pelc Tyrolka - Balabenka - Jarov - 
Rybníčky s cílem omezit negativní vlivy Městského 

Koridory pro silni ční dopravu navržené 
v Zásadách územního rozvoje kraje hl. m. Praha: 

Nadřazený komunikační systém (NKS) Prahy 

• Pro úsek Kbelská–Balabenka je vymezena územní 
rezerva zachovávající možnost výhledového 
převážně tunelového pokračování Vysočanské 
radiály k Balabence, kde by se napojila na Městský 
okruh. 

• Břevnovská radiála je vedena v úsecích Řepy–Bílá 
Hora a Břevnov–Malovanka v tunelu. Řešení 
mimoúrovňové křižovatky s ulicí Slánskou je 
variantní – v diamantovém uspořádání s částečným 
zakrytím křižovatkových větví a ve variantě 
v podobě přizpůsobené tunelovému řešení úseku 
ulice Slánské (navrženému ve variantě) v sídlišti 
Řepy.   

• Koncept ÚP hl. m. Prahy sleduje dvě varianty řešení 
stavby Pelc-Tyrolka-Balabenka (tunelové řešení 
jednoho jízdního směru a patrové uspořádání 
jízdních pruhů) a variantní založení tunelu v úseku 
Balabenka-Štěrboholská radiála (ražený vs. hloubený 
tunel). 

Koridory pro prvky nad řazeného komunikačního 
systému Prahy: 

Pražský okruh 

• Koridor Pražského okruhu vymezen v ZÚR je 
respektován. 
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

okruhu  na území. 

Vysočanská radiála 

• Prověřit možnosti návrhu urbanisticky a územně 
vhodného vedení trasy západního úseku Kbelská-
Balabenka jako podmínky jejího začlenění do 
územního plánu. 

Břevnovská radiála 

• Ověřit možnosti prostorově příznivějšího řešení 
Břevnovské radiály.   

Radlická radiála 

• Respektovat vymezený koridor,    

• Prověřit mimoúrovňovou křižovatku Radlická 
radiála - Řeporyjská. 

Radiály Chodovská, Chuchelská, Prosecká 
a Štěrboholská 

• Respektovat vymezené koridory.  

Libeňská spojka, Spořilovská spojka 

• Respektovat vymezené koridory. 

Koridory a plochy pro železniční dopravu 
navržené v Zásadách územního rozvoje hl. m. 
Prahy: 

Železniční uzel Praha (ŽUP) 

• Respektovat všechny koridory železničních tratí 
zaústěné do hl. m. Prahy,  

• řešit výhledové uspořádání železničního uzlu Praha 
v centrální oblasti města,  

• prověřit situování  nových zastávek pro zlepšení 
plošné obsluhy území a přestupních vazeb.  

Železniční koridory evropského významu - 
tranzitní železniční koridory 

• Upřesnit trasu a územní rozsah železničního 
koridoru. 

Koridor pro novou železniční trať Praha-
Bystřice u Benešova (Benešov) 

• Prověřit výhledový průběh železniční trati na území 
Prahy. 

Železniční koridory evropského významu - síť 
AGTC, TEN 

• Upřesnit vymezené koridory.   

Modernizace trati Praha-Kladno včetně 
III. Etapy 

• Prověřit a stabilizovat výhledový průběh železniční 
trati na území Prahy. 

• Možnost lokálního upřesnění je konceptem ÚP hl. m. 
Prahy respektováno. 

Koridory dálnic, rychlostních silnic a ostatních 
silnic I. třídy napojené na Pražský okruh 

• Koridory vymezené v ZÚR jsou respektovány. 

Městský okruh 

• Koridor Městského okruhu vymezen v ZÚR je 
respektován. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy sleduje dvě varianty řešení 
stavby Pelc-Tyrolka-Balabenka (tunelové řešení 
jendoho jízdního směru a patrové uspořádání 
jízdních pruhů) a variantní založení tunelu v úseku 
Balabenka-Štěrboholská radiála (ražený vs. hloubený 
tunel). 

Vysočanská radiála 

• Pro úsek Kbelská–Balabenka je vymezena územní 
rezerva zachovávající možnost výhledového 
převážně tunelového pokračování Vysočanské 
radiály k Balabence, kde by se napojila na Městský 
okruh.  

Břevnovská radiála 

• V rámci konceptu ÚP hl. m. Prahy byla ověřena 
možnost prostorově příznivějšího řešení Břevnovské 
radiály.   

Radlická radiála 

• Koridor Radlické radiály vymezen v ZÚR je 
respektován. 

• V rámci konceptu ÚP hl. m. Prahy byla prověřena 
mimoúrovňová křižovatka Radlická radiála - 
Řeporyjská.  

Radiály Chodovská, Chuchelská, Prosecká 
a Štěrboholská 

• Koridory výše uvedených radiál vymezené v ZÚR 
jsou respektovány. 

Libeňská spojka, Spořilovská spojka 

• Koridory výše uvedených radiál vymezené v ZÚR 
jsou respektovány. 

Koridory a plochy pro železniční dopravu 
navržené v Zásadách územního rozvoje hl. m. 
Prahy: 

Železniční uzel Praha (ŽUP) 

• Všechny koridory železničních tratí zaústěné do hl. 
m. Prahy vymezené v ZÚR jsou respektovány. 

• V konceptu ÚP hl. m. Prahy je navržena řada 
pozitivních změn výhledového uspořádání železniční 
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Železniční koridory evropského významu - 
vysokorychlostní tratě (VRT): 

Vysokorychlostní trať Praha-Brno-hranice ČR (-
Wien/Bratislava) 

• Upřesnit trasu v rámci koridoru,  

• dořešit problém ve spojitosti s průchodem trasy 
lokalitou Natura 2000. 

Koridor vysokorychlostní trat ě Praha-hranice 
ČR (-Dresden) 

• Upřesnit trasu VRT v rámci koridoru. 

Koridor vysokorychlostní trat ě Praha-Plzeň-
hranice ČR (-Nürnberg) 

• Respektovat vymezený koridor. 

Kombinovaná doprava - veřejná logistická 
centra (VLC): 

• Prověřit možnosti lokalizace terminálů city-
logistiky na území Prahy,  

• prověřit možnost umístění těchto terminálů na 
Smíchově a v Malešicích, 

• ověřit případnou lokalizaci veřejného logistického 
centra na základě politiky územního rozvoje. 

Letecká doprava: 

Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně 

• Upřesnit výhledový územní rozsah letiště. 

Letiště Praha-Kbely 

• Upřesnit výhledový územní rozsah letiště. 

Letiště Praha-Letňany 

• Upřesnit výhledový územní rozsah letiště. 

Vodní doprava: 

• Respektovat vymezený koridor, 

• upřesnit rozsah přístavů na území města.  

Městská hromadná doprava: 

Systém metra 

• Upřesnit v rámci navrženého koridoru prodloužení 
trasy metra A v úseku Nemocnice Motol - Letiště 
Ruzyně, 

• upřesnit trasu metra D v úseku Nám. Míru - Hlavní 
nádraží v závislosti na  dalším průběhu trasy v širší 
centrální oblasti města, 

• upřesnit trasu metra D v úseku Nádraží Krč - 

uzlu Praha v centrální oblasti města, díky kterým by 
mělo dojít ke zlidnění v přilehlé oblasti. (Např. plně 
průjezdný systém železničních linek pod centrem 
města s propojením protilehlých předměstí včetně 
nových zastávek.) 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy umisťuje do ŽUP nové 
zastávky. 

Železniční koridory evropského významu - 
tranzitní železniční koridory 

• Trasa a územní rozsah železničního koridoru 
evropského významu jsou konceptem ÚP hl. m. 
Prahy upřesněny. 

Koridor pro novou železniční trať Praha-Bystřice 
u Benešova (Benešov) 

• Výhledový průběh železniční trati byl v rámci 
podrobnosti ÚP hl. m. Prahy prověřen. 

Železniční koridory evropského významu - síť 
AGTC, TEN 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje trasy vedení 
daných železničních koridorů. 

Modernizace trati Praha-Kladno včetně III. etapy 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje trasu dané trati. 

Vysokorychlostní trať Praha-Brno-hranice ČR (-
Wien/Bratislava) 

• Trasa dané VRT je konceptem ÚP hl. m. Prahy 
upřesněna. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy respektuje územní 
celistvost lokality NATURA 2000. V rámci 
podrobnější dokumentace je třeba upřesnit výškové 
řešení trati, aby záměrem nebyl ohrožen předmět 
ochrany této lokality. 

Koridor vysokorychlostní trat ě Praha-hranice ČR 
(-Dresden) 

• Trasa dané VRT je konceptem ÚP hl. m. Prahy 
upřesněna. 

Koridor vysokorychlostní trat ě Praha-Plzeň-
hranice ČR (-Nürnberg) 

• Trasa dané VRT v rámci koridoru vymezeného ZÚR 
je konceptem ÚP hl. m. Prahy respektována. 

Kombinovaná doprava - veřejná logistická centra 
(VLC): 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje terminály city-
logistiky v Praze – Malešicích a Praze – Smíchově. 

• PÚR ČR neuvažuje s umístěním veřejného 
logistického centra na území hl. m. Prahy. 
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Písnice, 

• případné další nové úseky metra upřesnit 
v závislosti na navrženém rozvoji hl. m. Prahy. 

Celoměstsky významné záměry kolejové dopravy 
k prověření v rámci územního plánu: 

Propojení MČ Praha 4 a MČ Praha 5 kolejovým 
systémem 

• Prověřit možnost nové trasy kolejového propojení 
mezi MČ Praha 4 a MČ Praha 5. 

Kolejové propojení Praha-Brandýs nad 
Labem/Stará Boleslav 

• Prověřit a případně stabilizovat trasu nového 
kolejového propojení na území hl. m. Prahy. 

Zkapacitnění železniční dopravy mezi centrální 
oblastí města a Smíchovským nádražím 

• Prověřit a případně stabilizovat trasu nového 
železničního propojení. 

Vnější autobusová doprava 

• Prověřit umístění terminálů příměstské dopravy na 
území hl. m. Prahy. 

Letecká doprava: 

Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně 

• Výhledový územní rozsah letiště je konceptem ÚP 
hl. m. Prahy upřesněn. 

Letiště Praha-Kbely 

• Výhledový územní rozsah letiště je konceptem ÚP 
hl. m. Prahy upřesněn. 

Letiště Praha-Letňany 

• Výhledový územní rozsah letiště je konceptem ÚP 
hl. m. Prahy upřesněn. 

Vodní doprava: 

• Koridor vodní dopravy vymezen v ZÚR je 
respektován. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy definuje rozsah přístavů na 
území města.  

Městská hromadná doprava: 

Systém metra 

• Prodloužení trasy metra A v úseku Nemocnice Motol 
- Letiště Ruzyně je v konceptu ÚP hl. m. Prahy 
upřesněno. 

• V rozsahu Náměstí Míru – Hlavní nádraží je 
vymezena trasa územní rezervy pro ověření 
možnosti budoucího pokračování trasy D metra do 
centra města.  

• Trasa metra D je v úseku Nádraží Krč – Písnice 
upřesněna.  

• Případné další nové úseky metra jsou upřesněny 
v závislosti na navrženém rozvoji hl. m. Prahy. 

Celoměstsky významné záměry kolejové dopravy 
k prověření v rámci územního plánu: 

Propojení MČ Praha 4 a MČ Praha 5 kolejovým 
systémem 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy prověřil možnost nové 
trasy kolejového propojení mezi MČ Praha 4 a MČ 
Praha 5. Na základě toho bylo navrženo tramvajové 
spojení mezi Zlíchovem a Dvorci přes Vltavu.  

Kolejové propojení Praha-Brandýs nad 
Labem/Stará Boleslav 

• Kolejové propojení Praha-Brandýs nad Labem/Stará 
Boleslav je v konceptu ÚP hl. m. Prahy navrženo 
v územní rezervě. Reálnost tohoto záměru bude 
ověřena studií.  
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Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

Zkapacitnění železniční dopravy mezi centrální 
oblastí města a Smíchovským nádražím 

• Traťový úsek  Hlavní nádraží – Smíchov je 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy navržen k optimalizaci. 

Vnější autobusová doprava 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje 13 terminálů 
příměstské a vnější autobusové dopravy. 

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - technická infrastruktura 

Zpřesnění dalších ploch a koridorů nadmístního 
a celoměstského významu: 

Zásobování vodou 

• Ověřit územní rezervu pro vodojemy Kopanina a 
Vypich. 

Odkanalizování 

• Urychleně prověřit a optimalizovat technicko – 
architektonický návrh nové části ÚČOV 
zpracovaného řešení „Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově“ s ohledem na 
podmínky lokality, minimalizaci vlivu na životní 
prostředí a podmínky územního plánu, 

• dopracovat technologické a územní řešení dostavby 
kalového hospodářství tak, aby ve stávajícím areálu 
ÚČOV mohlo v horizontu let 2015 – 2025 dojít 
k totálnímu vymístění celého komplexu kalového 
hospodářství, 

• nadále sledovat dlouhodobý ideový záměr vymístit 
ÚČOV mimo urbanizované území hl. m. Prahy, 

• ověřit podmínky pro postupné připojování 
splaškových odpadních vod z okrajových oblastí 
města odkanalizovaných do lokálních ČOV na 
soustavnou stokovou síť, stejně jako připojování 
dosud neodkanalizovaných území města a území 
nově urbanizovaných (prodloužení stoky „G“, stoky 
„H“, prodloužení stoky „P“) v návaznosti na využití 
dostatečné kapacity stávajících systémů 
nadřazených stok a zrekonstruovanou čistírenskou 
kapacitu ÚČOV, 

• navrhnout rekonstrukce kapacitně či stavebně 
nevyhovujících stok nadřazeného stokového 
systému (kmenová stoka „B“, sběrač Folimanka a 
další), 

• ověřit prostorové a technické podmínky 
k uskutečnění předpokladu výhledové realizace 
podzemních retenčních nádrží na dešťových 
výpustech z odlehčovacích komor na jednotné 
kanalizaci v centrální oblasti města s účelem 

Zpřesnění dalších ploch a koridorů nadmístního a 
celoměstského významu: 

Zásobování vodou 

• Územní rezervy pro vodojemy Kopanina a Vypich 
jsou v konceptu ÚP hl. m. Prahy ověřeny. Pro 
zajištění výhledových potřeb v oblasti zásobení 
vodou z vodojemu Vypich se vymezuje územní 
rezerva pro jeho rozšíření. Dále se vymezuje územní 
rezerva pro případné rozšíření vodojemu Kopanina 
vzhledem k jeho důležité funkci v nadřazeném 
systému zásobování vodou a k významnému 
výškovému umístění vodojemu. 

Odkanalizování 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje rozšíření stávající 
plochy ÚČOV, která není schopna při 
dvoustupňovém mechanicko-biologickém způsobu 
čištění dosáhnout takové kvality vypouštěné vody do 
Vltavy, aby splnila přísné parametry stanovené 
Evropskou unií. Po dokončení intenzifikace bude 
tato čistírna schopna vyčistit veškerou přiváděnou 
odpadní vodu v dostatečné kvalitě a s určitou 
rezervou v kvantitě.  

• Z důvodu vymístění kalového hospodářství ze 
stávajícího areálu ÚČOV je navržen štolový 
přivaděč do lokality Drasty. 

• Dříve uvažované vymístění ústřední čistírny za 
hranice hl. m. Prahy není v současné době ani v 
blízké budoucnosti reálné. Lze však konstatovat, že 
stávající umístění ÚČOV je mimo urbanizované 
území hl. m. Prahy. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy počítá s postupným 
připojováním splaškových odpadních vod 
z okrajových oblastí města odkanalizovaných do 
lokálních ČOV na soustavnou stokovou síť i 
s připojováním dosud neodkanalizovaných území 
města a území nově urbanizovaných. Některé lokální 
čistírny odpadních vod zůstanou však i nadále 
v provozu, ale s ohledem na rozrůstající se zástavbu 
v jejich spádovém území budou muset být 
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umožnit čištění části objemu dešťových vod 
v čistírenském procesu, 

• ověřit možnosti regulace přívalových dešťových 
odtoků v morfologicky problematických oblastech 
nevhodných k vytváření retenčních prostorů na 
tocích uplatňováním výstavby retenčních nádrží na 
dešťové kanalizaci před vyústěním do toku, 
využíváním kombinace dostupných technických 
opatření a akumulačních schopností území, 
optimalizací retenční funkce stokové sítě (např. 
severovýchodní oblast v povodí Labe). 

Vodní toky: 

Vltava a Berounka 

• Optimalizovat podmínky pro průchod velkých vod, 

• soustavně upřesňovat vymezení záplavových území 
a jejich kategorizace,  

• ověřit umístění, rozsah a výškové hladiny nových 
vodních ploch s vazbou na hlavní toky. 

Drobné vodní toky 

• Zpracovávat vodohospodářské studie jako součást 
podrobnější územně plánovací dokumentace, 

• navrhovat retence (vodní nádrže a suché poldry) a 
revitalizační úpravy koryt toků, 

• navrhovat veřejně prospěšná protipovodňová 
opatření nestavebního charakteru jako kompenzační 
opatření v souvislosti s navrhovanou urbanizací 
vedoucí ke zhoršení odtokových poměrů, 

• řešit problematiku odvádění a hospodaření 
s dešťovými vodami ve vztahu k vodním tokům 
v souvislosti se zvyšujícím se trendem nárůstu 
zpevněných ploch v povodích drobných toků, 
zejména v pramenných oblastech. 

Zásobování teplem 

• Ověřit možnost napojení nově navrhované zástavby 
na CZT, 

• ověřit na levém břehu Vltavy napojení propojené 
soustavy lokálních plynových kotelen na 
mimopražský kogenerační zdroj tepla, případně 
umístění nového kogeneračního zdroje 
centralizovaného zásobování teplem při západním 
okraji Prahy. 

Zásobování elektrickou energií 

• Zajistit územní podmínky pro umístění potřebných 
plošných zařízení a liniových vedení elektrizační 
soustavy. 

 

modernizovány a jejich kapacita posílena. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy zahrnuje navrhuje 
rekonstrukci kapacitně či stavebně nevyhovujících 
stok nadřazeného stokového systému. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy navrhuje na území Prahy 
22 podzemních záchytných nádrží, jejichž účelem je 
zachycovat zředěné odpadní vody v období 
intenzivních dešťů, které se doposud vypouštěly z 
odlehčovacích komor jednotné kanalizace do 
recipientu bez čištění. Po skončení dešťových srážek 
budou tyto odpadní vody přečerpány nebo gravitačně 
odvedeny na ÚČOV. Uvedeným opatřením nebudou 
drobné vodní toky na území hl. m. Prahy zatěžovány 
organickými nečistotami. 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy ověřuje možnosti regulace 
přívalových dešťových odtoků. Koncept navrhuje 
řadu veřejně prospěšných staveb typu retenčních 
nádrží a suchých poldrů.  

Vodní toky: 

Vltava a Berounka 

• Veškeré úkoly vytýčené ZÚR je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Drobné vodní toky 

• Veškeré úkoly vytýčené ZÚR je nutné řešit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

Zásobování teplem 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy konvenuje s napojením 
nově navrhované zástavby na CZT. 

• Systém CZT na levém břehu Vltavy tvoří ostrovní 
soustavy CZT a blokové kotelny. U sídlištních 
kotelen v Řepích a na Jihozápadním Městě 
je navrhováno jejich propojení do integrované 
soustavy. V rozvojovém území Západního Města je 
ve variantě navrhováno vybudování uhelného 
kogeneračního zdroje tepla, který by jako základní 
zdroj zásoboval teplem propojenou soustavu 
stávajících lokálních plynových kotelen sídlišť Řepy 
a Jihozápadního Města. Většina kotelen by byla 
přebudována na předávací stanice a nový 
kogenerační zdroj by rovněž sloužil jako zdroj tepla 
pro část budoucí kapacitní zástavby Západního 
Města. 

Zásobování elektrickou energií 

• V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou navržena nová 
plošná zařízení i liniová vedení elektrizační 
soustavy. 
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Zásobování zemním plynem 

• Orientovat rozvoj v oblasti městských VTL 
plynovodů především na zabezpečení spolehlivého 
provozu systému, jeho posílení novými regulačními 
stanicemi včetně přípojek,  

• zabezpečit podmínky pro umístění přeložek 
vyvolaných výstavbou nadřazených dopravních 
komunikací. 

Elektronické komunikace 

• Nestanovují se. 

Zásobování zemním plynem 

• V oblasti nadřazených vysokotlakých plynových sítí 
a zařízeni jsou navrženy přeložky plynovodů 
vyvolané navrhovanou výstavbou nadřazených 
dopravních staveb, nové plynovody a regulační 
stanice pro zásobování nové zástavby a rekonstrukce 
plynovodu pro zvýšení kapacity a bezpečnosti 
dodávek.  

• Koncept ÚP hl. m. Prahy zabezpečuje, z důvodu 
výstavby nadřazených dopravních komunikací 
podmínky pro umístění přeložek VTL a VVTL 
plynovodů.  

Elektronické komunikace 

• Nestanovují se. 

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstskéhoí významu - Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

• Nejsou specifikovány úkoly pro podrobnější 
územně plánovací dokumentaci. 

• Územní systém ekologické stability obsahuje 
nadregionální a regionální prvky, jak byly stanoveny 
v Zásadách územního rozvoje Prahy, a doplňuje je 
podle celkové koncepce územního plánu. K této 
hierarchicky nadřazené úrovni připojuje lokální 
(místní) úroveň včetně interakčních prvků.  

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot 

• Navrhnout vyvážené funkční využití 
s odpovídajícím podílem ploch pro bydlení, 
školství, zdravotnictví, sociální péči, pro  kulturní 
zařízení, sport, rekreaci a zeleň na celém území 
města, 

• ověřit podmínky pro omezení vjezdu individuální 
dopravy do centrální části města, jmenovitě do PPR,  

• prověřit úpravy na severojižní magistrále vedoucí ke 
zklidnění v centru města a k opětovnému funkčnímu 
a prostorovému scelení Václavského náměstí,  

• ověřit možnosti umístění a realizace hromadných 
garáží zejména pro trvale bydlící v PPR a 
v navazujících památkových zónách, 

• respektovat míru využití území a měřítko struktury 
zástavby obvyklé ve stabilizovaných územích, v 
památkových rezervacích, zónách a v jejich 
kontaktním území, 

• ověřit možnosti výškové regulace především pro 
centrální část města, pro její horizont, pro 
památkové zóny, pro ucelené architektonické 
soubory a vymezené charakteristické částí 
městských čtvrtí, 

• Při zpracování konceptu ÚPn hl. m. Prahy byl brán 
velký zřetel na návrh vyváženého funkčního využití 
území s odpovídajícím podílem ploch pro bydlení,  
školství, zdravotnictví, sociální péči,  pro  kulturní 
zařízení, sport, rekreaci i zeleň. 

• Navržená koncepce dopravní infrastruktury 
konceptem ÚP hl. m. Prahy vytvoří podmínky 
k výraznému uplatnění regulačních opatření vůči 
individuální automobilové dopravě zejména v oblasti 
rozšířeného celoměstského centra. Mimo podrobnost 
a obsah územního plánu jsou další nástroje možné 
regulace individuální automobilové dopravy 
(zavedení mýtného systému, uplatňování 
telepatického systému řízení dopravy, atd.). 

• Koncept ÚP hl. m. Prahy počítá s přeložením 
severojižní magistrály za Národní muzeum (v úseku 
Wilsonova–Nezábranská), čímž dojde k dopravnímu 
zklidnění prostor u Muzea s vazbou na Václavské 
náměstí, vytvoří se podmínky k novému 
tramvajovému propojení Vinohradská/Škrétova – 
Václavské náměstí a zlepší se pěší vztahy v relaci 
Vinohradská – Václavské náměstí v úrovni parteru 
stávající zástavby. Vzhledem k tomu, že v době 
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• vytvořit podmínky pro zachování typické střešní 
krajiny se subtilními věžovými dominantami, která 
je součástí genia loci staré Prahy a navázat na tuto 
tradici i v rozšířeném celoměstském centru. 

zpracování územního plánu nebyla stanovena 
celková koncepce zklidnění severojižní magistrály, 
územní plán pro nalezení nejoptimálnější podoby 
zklidnění severojižní magistrály předepisuje 
prověření tohoto koridoru územní studií (S/3 
Severojižní magistrála). 

• Možnost umístění a realizace hromadných garáží 
zejména pro trvale bydlící v PPR a v navazujících 
památkových zónách je ve funkčních plochách, ve 
kterých jsou tyto stavby přípustné nebo podmínečně 
přípustné. Konkrétnější řešení však směřuje do 
podrobnější dokumentace. 

• Koncept ÚP vymezuje zóny prostorové regulace a 
pro I. zónu, což je území památkových rezervací, 
jsou stanoveny požadavky na posouzení změn 
prostorového uspořádání individuálně. Přísnější 
podmínky regulace jsou stanoveny zejména pro 
území PPR s cílem zabránit zásahům 
nerespektujícím historickou a urbanistickou 
strukturu. Změny staveb a využití území uvnitř 
památkových rezervací je nutné posuzovat jednotlivě 
v režimu „zvláštního posouzení přípustnosti“. 

• První zóna prostorové regulace: Pro území 
památkových rezervací s výjimkou zastavitelných 
ploch a ploch přestavby nejsou určeny prostorové 
regulace ani výšková hladina. Při změnách v území 
je nutno postupovat vždy individuálně s důrazem 
kladeným na uchování specifické prostorové formy. 
Druhá zóna prostorové regulace (území se zákazem 
výškových a rozměrných staveb památkové zóny): 
Území je stanoveno v těsném kontaktu s historickým 
jádrem města. 

Hranice výškových a rozměrných staveb byla určena 
na základě tzv. pohledových horizontů dle analýzy 
vizuálních podmínek území v ÚAP hl. m. Prahy. 
Zohledňuje částečně pohledový horizont 
historického jádra města a těsně navazující 
vyhlášené památkové zóny, platnost stanovených 
podmínek je rozšířena na všechny vyhlášené 
památkové zóny na území města.   

• Vytvoření podmínek pro zachování typické střešní 
krajiny se subtilními věžovými dominantami, která 
je součástí genia loci staré Prahy je dáno vymezením 
I. zóny prostorové regulace s individuálními 
požadavky na posouzení změn prostorového 
uspořádání. 

Vymezení cílových charakteristik krajiny 

• Nejsou specifikovány úkoly pro podrobnější 
územně plánovací dokumentaci. 

• ÚP hl. m. Prahy typy krajiny speciálně nevymezuje  
a nedefinuje pro ně žádné cílové charakteristiky. 
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Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

• Nejsou specifikovány úkoly pro podrobnější 
územně plánovací dokumentaci. 

• Jako základ veřejně prospěšných staveb v konceptu 
ÚP hl. m. Prahy přejímá územní plán stavby již 
vyhlášené v platném územním plánu. 

• K novému vyhlášení jsou definovány stavby 
celoměstského významu navržené v Zásadách 
územního rozvoje hlavního města Prahy a další 
stavby pro potřebu obsluhy území, které vyplývají z 
celkové koncepce rozvoje města. 

• Jako základ veřejně prospěšných opatření přejímá 
územní plán ta opatření, která jsou navržena 
v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy. 

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovacích činností a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci pro vymezené části hlavního města Prahy, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

Zásady územního rozvoje tvoří souhrn požadavků  
celoměstského významu, které lze  současně označit 
za požadavky na podrobnější územně plánovací 
dokumentaci.   

Podmínky obnovy a rozvoje struktury: 

• Respektovat vymezený rozsah kompaktního města, 

• preferovat transformaci území před rozvojem 
v nezastavěném území, 

• preferovat v centrální části města kvalitativní změny 
před kvantitativními, 

• zachovat rozvolněnou sídelní strukturu ve vnějším 
pásmu města, zamezit nežádoucímu srůstání 
tradičních jader osídlení, 

• zamezit dalšímu rozšiřování zastavěného území 
kolem hranic města, a tím zachovat možnost 
propojení pásů zeleně uvnitř města se zelení v 
příměstské krajině, 

• omezit vznik nových monofunkčních území 
generujících dopravní zátěž,  

• podporovat transformaci monofunkčních ploch na 
polyfunkční 

• vytvořit předpoklad pro zvýšení ekologické stability 
a snížení prašnosti v příměstské krajině 
navrhováním vhodných funkčních ploch zeleně na 
úkor orné půdy. 

Koordinace:  

Respektovat, koordinovat a na úrovni městských částí 
i mezi nimi navzájem zajišťovat vazby všech 
celoměstských systémů, a to zejména: 

• celoměstské koncepce polycentrického uspořádání 

Všechny tyto úkoly, které jsou shodné s cíli 
územního plánování i s úkoly stanovenými PÚR ČR 
2008 nebo jsou s nimi v souladu, jsou v konceptu ÚP 
beze zbytku respektovány. Úkol zamezení dalšímu 
rozšiřování zastavěného území kolem hranic města a 
tím zachování možnosti propojení pásů zeleně uvnitř 
města se zelení v příměstské krajině vyžaduje 
respektování i za hranicemi správního území Prahy 
na území sousedících obcí Středočeského kraje, a 
proto je podmíněn účinnou koordinací s příslušnými 
orgány sousedního kraje. 

Koncept ÚP byl zpracován se znalostí pracovního 
znění ZÚR Středočeského kraje. Protože ani ZÚR 
Středočeského kraje nejsou dosud projednány a 
vydány, mají i pro řešení vazeb na obsah konceptu 
ÚP hl. m. Prahy pouze orientační charakter. Budou-
li ZÚR Středočeského kraje vydány před 
dokončováním návrhu ÚP hl. m. Prahy, promítnou 
se změny v nich i do tohoto návrhu zejména ve 
výkresu a popisu širších vztahů řešeného území. 
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významem přesahují více městských částí hl. m. 
Prahy 

Způsob zapracování do ÚP hl. m. Prahy 

území, 

• systému lokalizace významných rozvojových 
oblastí, 

• systému lokalizace koncentrovaných celoměstsky 
významných funkcí,  

• nadřazeného systému dopravní a technické 
infrastruktury, 

• územního systému ekologické stability, 

• celoměstského systému zeleně, 

• celoměstského systému protipovodňové ochrany. 

Vytvářet podmínky pro územní návaznost spojitých 
systémů: 

• respektovat koridory nadmístního významu 
vymezené v zásadách územního rozvoje, 

• respektovat vymezení zelených klínů, 

• zajistit územní rezervy pro rozvoj všech systémů. 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, včetně stanovení lhůty pro jejich pořízení, schválení územní studie 
pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 

Nevymezuje se. 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu krajským 
úřadem jako podmínka pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení lhůty pro jeho 
pořízení a předložení zastupitelstvu kraje 

Nevymezuje se. 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude podmínkou při rozhodování o změnách jejich využití 
pořízení a vydání regulačního plánu na žádost 

Nevymezuje se. 

Zadání regulačního plánu pro plochu nebo koridor vymezený podle bodu 13 a 14 Zásady územního 
rozvoje 

Zásady územního rozvoje kraje hl. m. Prahy neobsahují zadání regulačních plánů. 

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

V Zásadách územního rozvoje kraje hl. m. Prahy není stanoveno pořadí změn v území. 

 
Závěr 

Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území definované v Politice územního 
rozvoje 2008 a Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy jsou konceptem ÚP hl. m. Prahy naplněny. 
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

F.I. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na vyváženost vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje 

Na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obsaženém v Rozborech 
udržitelného rozvoje ÚAP hl. m. Prahy jsou vyhodnoceny disproporce vzájemné vyváženosti pilířů 
udržitelného rozvoje, které jsou plně v kompetenci ÚP. 

Jsou posouzeny vlivy hodnoceného konceptu ÚP hl. m. Prahy na tyto disproporce z hlediska možných 
dopadů na vyváženost vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území.  

 

Disproporce pilířů udržitelného rozvoje 
Vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy z hlediska možných 
dopadů na vyváženost vztahu územních podmínek 
udržitelného rozvoje území 

Disproporce mezi ekonomickým a environmentálním pilířem 

Disproporce mezi zájmem na dalším převážně 
extenzivním plošném rozvoji zástavby města 
na úkor přírodních složek krajiny 
v nezastavěném území města či městské zeleně, 
a zájmem na zlepšující se kvalitě životního 
prostředí a životních podmínek (nakládání 
s odpady, zdroje energií, mikroklima - 
provětrávání, přehřívání povrchů, vysoušení, 
zrychlený odtok vody, znečištění ovzduší a 
hluk z generované dopravy, dostupnost 
bydlení, práce, příležitostí k rekreaci a 
regeneraci sil).  

Vzhledem k současné suburbanizaci při hranicích hlavního 
města již s podobným procesem „dotování“ Prahy nově 
připojenou krajinou nelze počítat. Důraz, kladený na 
zachování udržitelného rozvoje, staví volnou krajinu uvnitř 
města do nezastupitelné role. Koncepce územního plánu 
směřuje k chápání krajiny jako prostoru plnícího svébytné 
městské funkce, nikoli pouze jako zásobárny potenciálních 
rozvojových ploch, i když ani tuto funkci nelze zcela 
vyloučit. Vzhledem k nepříliš dynamickému 
demografickému vývoji je však možné uspokojit potřeby 
města především „recyklací“ území, tj. opětovným využitím 
tzv. brownfields, a transformací území, což umožní volnou 
krajinu zachovat pro rekreaci obyvatel města i jako 
stabilizující prvek ekologického systému. 

Přírodní složky krajiny koncept ÚP hl. m. Prahy zachovává. 
Složky podléhající zvláštnímu režimu dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny (ZCHÚ, VKP) jsou vyčleněny ze 
zastavitelného území a nepředpokládají se v nich 
významnější změny plošné regulace. Koncept ÚP hl. m. 
Prahy umožňuje zachování přírodních složek a fungování 
jejich systémů (ÚSES) i při současném rozvoji dopravní a 
technické infrastruktury. 

Větší fragmentaci krajiny, kterou tato infrastruktura vytváří a 
s ní spojené možné negativní ovlivnění přírodních systémů 
řeší koncept posílením přírodních prvků v území zejména ve 
vnějším pásmu města, kde je významně posílena role 
celoměstského systému zeleně vytvořením zeleného pásu 
kolem Prahy, který tak vytváří nový ucelený systém a který 
by měl poskytovat potřebné přírodní a rekreační zázemí, 
stejně tak jako stabilizaci životního prostředí a např. 
mikroklimatických podmínek. 
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Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje. 

Disproporce mezi zájmem na udržení 
kontinuity vazeb přírodního prostředí a 
prostorů pro krátkodobou regeneraci sil, 
rekreaci uvnitř města, v jednotlivých 
městských částech a v jeho okolí (pilíře 
sociální a environmentální) a urbanizačních 
tendencích uvnitř, na hranici i za hranicí města 
(pilíře sociální a ekonomický). 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje zejména 
svojí urbanistickou koncepcí. 

Hlavní zásadou urbanistické koncepce Konceptu ÚP hl. m. 
Prahy je vytvořit podmínky preferující „recyklaci“ území 
před expanzí do krajiny a tím i zachovat dostatečný prostor 
pro přírodní prvky a rekreační zázemí v území. 

Rozvojový potenciál historického jádra města tvoří převážně 
dílčí přestavby a rekonstrukce, výjimečně pak dostavba 
proluk. Významným přestavbovým územím je pouze 
Masarykovo nádraží. Rozvojový potenciál na území 
historického jádra však nelze chápat pouze jako plošný 
rozvoj, ale je třeba sledovat jeho kvalitativní zlepšení 
především u veřejných prostranství. 

Součástí kompaktního města, které tvoří převážnou část 
území Prahy, jsou plochy s možnou a žádoucí funkční i 
strukturální transformací a zastavitelné plochy určené pro 
městskou zástavbu rozličného charakteru a různé hustoty. 

Rozvojový potenciál vnitřního kompaktního města tvoří 
především plochy přestavby včetně brownfields, zejména v 
původních průmyslových areálech a na železničních 
nádražích. Nevyužívaná industriální zástavba je vhodná pro 
funkční a částečně i prostorovou transformaci. 

Součástí vnějšího kompaktního města jsou významné obytné 
celky doplněné o síť center, rekreační zázemí a plochy s 
nabídkou pracovních příležitostí vytvářející podmínky pro 
fungující městskou strukturu. Území představuje zásadní 
potenciál pro rozvoj města, a to jak na plochách přestavby, 
tak v zastavitelných plochách navazujících často 
na neukončenou výstavbu obytných celků a jejich center. 

Ve vnějším pásmu, kde zůstávají doposud zachovány lokality 
s vysokým podílem nezastavěného území přírodního či 
zemědělského charakteru, stanovuje zastavitelné plochy, 
které umožní rozvoj jednotlivých, původně samostatných 
obcí bez jejich vzájemného srůstání. 

Rozvojový potenciál tak spočívá v posílení rekreačního 
zázemí města a pouze v omezené možnosti rozvoje. 
V budoucnu, po využití potenciálu vnitřních pásem, může 
sloužit jako rezerva pro další vývoj města. 
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Disproporce mezi environmentálním a sociálním pilířem 

Disproporce mezi nedostatečnou lesnatostí a 
nízkým zastoupením přírodních prvků v 
některých částech města a potřebami 
dostupných příležitostí pro krátkodobou a 
denní rekreaci, udržení příznivého 
mikroklimatu a také z toho vyplývající 
přetěžování a poškozování přírody a krajiny 
rekreací. 

Celoměstsky významné areály krátkodobé rekreace jsou 
navrženy rovnoměrně na území města v jeho vnějším pásmu 
tak, aby byly časově dostupné pro obyvatele jednotlivých 
městských částí. Jsou navrženy především při stávajících 
vodních tocích a plochách a na významných plochách zeleně 
stávající i navrhované. 

Mezi nejvýznamnější záměry pro posílení rekreačních 
možností zejména kompaktního města patří návrh na využití 
území Rohanského ostrova, Trojské kotliny, tzv. Trojmezí na 
rozhranní městských částí Prahy 11, 10 a 15, oblast Motol –
 Vidoule. Část přestavbových území je rovněž navržena pro 
plochy sportu a rekreace.  

Plošně nejrozsáhlejší jsou tradiční rekreační území hlavního 
města ve vnějším pásmu, jejichž vymezení je v zásadě 
shodné s vymezením přírodních parků a zvláště chráněných 
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Jsou to zejména Prokopské a Dalejské údolí, Tichá a 
Divoká Šárka, Kunratický les, Radotínsko-Chuchelský háj a 
Modřanská rokle – Cholupice. Plán tato území potvrzuje v 
jejich historické funkci a vytváří podmínky pro vymístění 
funkcí, které rekreační využitelnost území nepodporují nebo 
narušují. Zvolené formy rekreace musí ctít předmět ochrany 
dotčených území. 

Vznik rozsáhlého rekreačního areálu je potvrzen v oblasti 
soutoku Vltavy a Berounky, na území mezi Černým Mostem 
a Dolními Počernicemi; další významné rekreační plochy 
jsou vymezeny zejména na severu města v městských částech 
s jejich největším deficitem – v Dolních Chabrech, Ďáblicích, 
Čakovicích, ve Vinoři. 

Plochy rekreace byly vymezeny zejména v územích s vazbou 
na stávající nebo nově zakládané vodní plochy, tam, kde jako 
„nárazníkové zóny“ mohou napomoci odlehčení přetížených 
přírodních parků, v přestavbových územích, která jsou 
vhodná pro rekreaci v první řadě svou polohou, a která jsou 
zdevastovaná nebo využívaná nevhodným způsobem, pro 
vytváření nových rekreačních příležitostí v oblastech s jejich 
největším deficitem, zejména jako zázemí velkých sídlištních 
celků cestou přeměny orné půdy, jako kultivace vytěžených 
prostorů a ukončených městských skládek, pro speciální 
záměry jako jsou zoologické a botanické zahrady, golfová 
hřiště apod. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tedy rozšiřuje celkové zastoupení 
přírodních prvků, zejména v rámci tzv. zeleného pásu kolem 
Prahy. Posiluje rekreační možnosti využití území v některých 
oblastech (např. severovýchod Prahy), kde přetváří 
zemědělsky využívanou krajinu na krajinu s přírodní tváří, 
poskytující rekreační zázemí a stabilizaci mikroklimatických 
a environmentálních podmínek. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje. 
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Disproporce mezi sociálním a ekonomickým pilířem 

Bez disproporcí ve vztahu ke kompetencím ÚP. 

Disproporce mezi všemi pilíři 

Disproporce mezi potřebou funkční, 
ekonomické a environmentálně přijatelné 
dopravní obsluhy města (ekonomický, sociální 
i environmentální pilíř) a stávajícím stavem 
dopravní infrastruktury a obsluhy v hlavním 
městě Praze a okolí, zejména dlouhodobou 
absencí Pražského okruhu. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci řeší ve své 
dopravní koncepci, která předpokládá dobudování obou 
okruhů a radiálních propojení. Realizací tohoto dopravního 
systému je možné zajistit odpovídající dopravní obslužnost 
území a zároveň odlehčit stávající dopravní síti, zejména 
v centru města se současným zlepšením životního prostředí 
v těchto dopravně odlehčených územích. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci odstraňuje. 

Zjišt ěné nerovnováhy uvnitř pilířů 
udržitelného rozvoje 

Vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy z hlediska možných 
dopadů na vyváženost vztahu územních podmínek 
udržitelného rozvoje území 

Ekonomický pilíř 

Chybějící koordinace výstavby na okrajích 
města a v suburbanizačním území za jeho 
hranicemi. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy nedokáže plně zajistit koordinaci 
rozvoje území na okraji Prahy a na území Středočeského 
kraje, které nespadá již do jeho kompetence. Proto předchází 
případným negativním trendům jako je např. srůstání 
jednotlivých urbanizačních celků přes hranice samosprávních 
jednotek vytvořením zeleného pásu kolem Prahy. 

Tento pás je součástí celoměstského systému zeleně a jeho 
hlavním pozitivem je poskytnutí odpovídajícího přírodního 
zázemí rychle se rozvíjejícím oblastem ve vnějším pásmu 
města, oddělení těchto území od navazujících ploch 
Středočeského kraje a odstínění tak vzájemných negativních 
interakcí a zamezení živelné suburbanizaci spojené se 
srůstáním jednotlivých funkčních celků (např. skladových a 
logistických areálů, průmyslových areálů či ploch obytných.) 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje. 

Disproporce spočívající v mimořádném tlaku 
investorů na výstavbu bytů mimo plochy 
určené pro bydlení územním plánem města 
(nezastavitelná území - zejména zeleň) a na 
neúměrné využití stavebních ploch 
(maximalizace ekonomického zhodnocení 
investic s hrozbou nepříznivé a nevratné zátěže 
lokalit) a nedostatečná podpora rozvoje na 
rozvojových a přestavbových plochách 
v souladu s ÚPn HMP. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje, zejména 
koncepcí bydlení, kdy vymezuje zastavitelná území, 
regulativy pro jednotlivé plochy a koncepčně řeší celou 
problematiku rozvoje bydlení v jednotlivých částech města. 

V kompaktním městě je soustředěn nejen převažující podíl 
stávajícího bydlení, ale i navrhovaný rozvojový 
a přestavbový potenciál města, ve kterém je zastoupen podíl 
bydlení. Územní plán upřednostňuje rozvoj bydlení jako 
součást obytného území s městským charakterem zástavby, a 
to především na zastavitelných plochách v zastavěném území 
města a na přestavbových plochách v kompaktním městě. 
Předpokladem je plnohodnotné zastoupení vybavenosti, 
zeleně, kvalitního prostředí a dopravní dostupnost. 

Mezi významná rozvojová území městská s podílem bydlení 
patří zejména Západní Město a Východní Město. Mezi 
významná přestavbová území patří zejména Maniny, nádraží 
Smíchov, nákladové nádraží Žižkov a Vysočany. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny zastavitelné plochy 
v omezené míře tak, aby byl umožněn rozvoj jednotlivých, 
původně samostatných obcí, bez jejich vzájemného srůstání, 
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při zachování příměstské krajiny, zajištění vybavenosti a 
dopravní dostupnosti a koordinace s rozvojem přilehlých 
částí Středočeského kraje. 

Sociální pilíř 

Disproporce vyplývající ze ztrát stávajících 
ploch a rezerv pro veřejné vybavení 
v urbanisticky vhodných lokalitách v procesu 
změn úprav územního plánu a budoucí 
potřebou po odstranění výkyvů 
demografického vývoje (v kompetenci ÚP). 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje zejména 
díky koncepci rozvoje veřejné infrastruktury. 

K zajištění veřejného vybavení koncept ÚP hl. m. Prahy 
vymezuje plochy veřejného vybavení. Využití ploch 
veřejného vybavení nespecifikuje pro jednotlivé druhy 
veřejného vybavení, vyjma ploch s využitím určeným 
prostřednictvím navržených veřejně prospěšných staveb; 
důvodem je možnost pružnějšího využití ploch dle měnících 
se potřeb obyvatel obytného území, například podle 
demografického vývoje společnosti. 

V případě, že je veřejné vybavení začleněno do městské 
struktury a není možnost jej vymezit plochou, 
je ve stabilizovaných územích vymezena prostřednictvím 
pevné podměrečné značky plochy veřejného vybavení, 
v rozvojových a transformačních územích potom plovoucí 
značkou. 

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny za účelem 
ochrany stávajícího vybavení zastavěného území, a dále 
k zajištění nezbytné vybavenosti na zastavitelných plochách a 
plochách přestavby v obytných územích. 

Ochranou stávajícího vybavení se rozumí omezení možnosti 
změny využití stavby, zařízení či pozemků veřejného 
vybavení, které jsou často umístěny v lukrativní poloze 
obytného území. 

V rozvojových a přestavbových územích plán vymezuje 
nezbytné plochy pro veřejné vybavení odpovídající 
navrhované kapacitě budoucích obyvatel s umístěním v 
optimální docházkové vzdálenosti. 

V lokalitách, ve kterých není možné vymezení samostatné 
plochy veřejného vybavení, je požadavek zajištění veřejného 
vybavení vyjádřen prostřednictvím plovoucí značky v rámci 
jiné plochy s rozdílným způsobem využití. Plovoucí značka 
vyjadřuje závazný požadavek konceptu umístit v jiné ploše 
s rozdílným způsobem využití stavby, zařízení či pozemky 
veřejného vybavení, jejichž rozloha ani umístění není plánem 
specifikována a musí být prověřena podrobnějším podkladem 
podle specifiky lokality. 

Umístění staveb, zařízení a pozemků veřejného vybavení nad 
rámec ploch veřejného vybavení je možné i na jiných 
plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s 
regulativy využití ploch, zejména za předpokladu 
slučitelnosti provozu veřejného vybavení s hlavním využitím 
vymezené plochy. Při umísťování veřejného vybavení na 
plochách bydlení nesmí být provozem veřejného vybavení 
zhoršena kvalita prostředí pro bydlení. 

Environmentální pilí ř 

Rozpor mezi veřejným zájmem na ochraně 
zemědělského půdního fondu, pozemků 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje, zejména 
koncepcí bydlení, kdy vymezuje zastavitelná území a 
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určených k plnění funkcí lesa, obecně 
nezastavěného území a přírodního prostředí 
mimo město mj. i pro rekreaci, s veřejným 
zájmem na nezastavování zelených ploch 
uvnitř města, nezvyšování hustoty a 
podlažnosti zástavby, s negativními důsledky 
na oslunění, osvětlení, provětrávání ulic a 
veřejných prostranství, hluk a kvalitu ovzduší 
v přízemní vrstvě i vlivem rostoucích 
dopravních zátěží. 

koncepčně řeší celou problematiku rozvoje bydlení 
v jednotlivých částech města, koncepcí prostorové regulace, 
jež stanovuje regulativy pro jednotlivé plochy a koncepcí 
krajinné infrastruktury, která se zaměřuje zejména na 
vybudování krajinných složek v území a jejich zapojení do 
funkčního celku. 

V konečném důsledku je tato disproporce výrazně posunuta 
zejména do polohy disproporce mezi zábory ZPF (které při 
řešení konceptu ÚP posloužily jako hlavní zdroj obnovy 
území, resp. byly ve velké míře začleněny do celoměstského 
systému zeleně) a  tvorbou krajinných složek území (které 
mají tlumit negativní dopady zvyšujícího se využití území). 

Uvnitř města pak dochází k preferenci rozvoje na 
rozvojových plochách a zejména na plochách přestavby, kde 
je mj. prostor pro rozvoj zelených ploch. Koncept zmírňuje 
trendy zvyšování hustoty podlažnosti zástavby v jednotlivých 
pásmech města na základě prostorové regulace území. 

Rozpor mezi zájmem na ochraně přírody a 
krajiny a tlakem na rekreační využívání 
přírodního prostředí při jeho reálném ubývání 
zábory uvnitř i vně zástavby a tím i 
nevhodnému vzdalování příležitostí pro 
regeneraci sil a rekreaci od ploch pro bydlení i 
výrobu. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto disproporci zmírňuje koncepcí 
rozvoje rekreace, v rámci které mj. vymezuje a zachovává 
stávající prvky zájmu ochrany přírody, doplňuje ÚSES a dále 
rozvíjí celoměstský systém zeleně, který má zároveň sloužit 
pro možnost krátkodobé rekreace. 

Celoměstsky významné areály krátkodobé rekreace jsou 
navrženy rovnoměrně na území města tak, aby byly časově 
dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. Jsou 
navrženy především při stávajících vodních tocích a plochách 
a na významných plochách zeleně stávající i navrhované. 

Nutno poznamenat, jak již bylo uvedeno výše, že i řešení této 
problematiky (možnost krátkodobé rekreace na plochách 
celoměstského systému zeleně) je umožněno zejména díky 
záborům ZPF, čímž vzniká určitá disproporce v užívání 
krajiny k zemědělským účelům a jiným využitím krajiny. 

 

F.II. Shrnutí p řínosu konceptu ÚP hl. m. Prahy k vytváření podmínek pro předcházení 

• zjištěným rizik ům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území, 

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

Na základě určení problémů k řešení v rámci Rozborů udržitelného rozvoje území ÚAP hl. m. Prahy je 
provedeno vyhodnocení, jak posuzovaný koncept ÚP hl. m. Prahy daným problémům předcházím, 
popřípadě je řeší. 
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Nedostatečná koordinace zájmů a záměrů v rozvoji i 
ochraně se Středočeským krajem a se sousedními 
obcemi. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy koordinuje svůj rozvoj ve 
vazbě na Středočeský kraj a sousední obce, a to zejména 
v oblasti krajinné infrastruktury (ÚSES, CSZ, Zelený 
pás kolem Prahy), dopravní infrastruktury (silniční 
doprava, veřejná hromadná doprava osob, železniční 
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doprava, cyklistická a pěší doprava, letecká doprava a 
vodní doprava) a technické infrastruktury (zásobování 
vodou, odkanalizování, vodní toky, zásobování teplem, 
zásobování zemním plynem, produktovou a ropovody, 
zásobování elektrickou energií, elektrické komunikace a 
odpadové hospodářství). 

Absence aktuální podrobnější územně plánovací 
dokumentace pro Pražskou památkovou rezervaci. 

Mimo kompetence konceptu ÚP hl. m. Prahy. Pro 
Pražskou památkovou rezervaci je nutné zpracovat 
podrobnější dokumentaci, která bude vycházet ze 
schváleného ÚP hl. m. Prahy. 

Zvyšující se tlak na změny územního plánu 
v nezastavitelných plochách a využití přírodně 
hodnotných území. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy zpřísňuje režim změn ÚP. Ty 
budou pořizovány jednou za 4 roky v závislosti na 
vyhodnocování územního plánu podle § 55 odst. (1) 
stavebního zákona, s výjimkou tzv. celoměstsky 
významných změn pořizovaných v obecném zájmu. 
Nebude tak docházet k negativnímu ovlivňování 
celkové koncepce ÚP a tedy i tlaku na nezastavitelné 
plochy a využití přírodně hodnotných území. 

Nedostatečná aktivní podpora při hledání vhodného 
funkčního využití pro transformační území, 
devastovaná území a brownfields. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje transformaci 
nevhodně využívaných ploch (plochy přestavby včetně 
brownfields) před plošným rozvojem zastavitelných 
ploch ve vnějším pásmu. Koncept ÚP hl. m. Prahy 
vymezuje významná přestavbová území, v rámci 
kterých jsou nastavené regulativy pro jejich možnou 
transformaci. 

Nedostatečná prostorová a výšková regulace 
zástavby ve vazbě na požadavky ochrany kulturních 
hodnot města a zejména jeho vizuální stránky ve 
vztahu k Památkové rezervaci v hlavním městě Praze 
a ve vazbě na omezení dalšího zatěžování systémů 
dopravní a technické infrastruktury v exponovaných 
lokalitách. 

Navržené výškové hladiny, struktura a kapacita 
zástavby jsou odvozeny od polohy v jednotlivých ve 
městě vymezených pásmech, zohledňují utváření terénu, 
navazující charakter zástavby a případný vliv na 
pohledové horizonty města. Pro ochranu hodnot 
historického jádra Prahy je navrženo území se zákazem 
výškových a rozměrných staveb. 

Pro I. zónu prostorové regulace - území památkových 
rezervací s výjimkou zastavitelných ploch a ploch 
přestavby nejsou určeny prostorové regulace ani 
výšková hladina. Při změnách v území je nutno 
postupovat vždy individuálně, s důrazem kladeným na 
uchování specifické prostorové formy.   

Území II. zóny prostorové regulace je stanoveno v 
těsném kontaktu s historickým jádrem města (PPR - 
Památkovou rezervaci v hl. m. Praze). Toto velmi 
citlivé území je bezprostředně viditelné v 
panoramatických pohledech a veškeré prostorové 
změny mohou přímo ovlivnit vnímání historického jádra 
města.    

Hranice zákazu výškových a rozměrných staveb byla 
určena na základě tzv. pohledových horizontů dle 
analýzy vizuálních podmínek území v UAP hl. m. 
Prahy. Zohledňuje částečně pohledový horizont 
historického jádra města a těsně navazující vyhlášené 
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památkové zóny, platnost stanovených podmínek je 
rozšířena na všechny vyhlášené památkové zóny na 
území města. Sledován byl optimální rozsah viditelnosti 
do cca 4 km z Pražské památkové rezervace. 

Stanovená pravidla pro umísťování staveb ve třetí zóně 
prostorové regulace zohledňují kontext struktury a 
výšek stávající zástavby, jsou založena na principu 
podmíněně přípustném, případně nepřípustném umístění 
stavby a jsou rozšířena o pravidla zvláštního posouzení 
přípustnosti výškových a rozměrných staveb v území. 
Při umisťování staveb je nutné brát zřetel na vizuální 
podmínky historického jádra města, zejména pohledově 
exponované lokality a území viditelné z Památkové 
rezervace v hl. m. Praze a jejího ochranného pásma, 
vymezené v UAP hl. m. Prahy. 

Nedostatečná ochrana bydlení v centrální části 
města, trvající pokles trvale bydlících obyvatel. 

Jedním z principů historického jádra města uplatněným 
v konceptu ÚP hl. m. Prahy je uchování bydlení. 

Nedostatečné kapacity vybraných druhů zařízení 
sociální a zdravotní péče, nedostatečná ochrana 
územních rezerv pro tato zařízení. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje formou veřejně 
prospěšných staveb občanského vybavení celkem 22 
nových zařízení pro zdravotní a sociální služby. Další 
obdobná zařízení lze umístit v rámci ploch VV – 
veřejných vybavení a s jistou mírou omezení i v rámci 
jiných ploch s rozdílným způsobem využití. 

Nedostatečná podpora územní přípravy pro umístění 
vědeckotechnických/technologických parků, 
inkubátorů a dalších zařízení výzkumu, vývoje a 
inovací. 

Vědecká a výzkumná pracoviště jsou na základě 
konceptu ÚP hl. m. Prahy součástí ploch veřejného 
vybavení určeného pro vysoké školy a smíšených 
obytných území. Některá zařízení pro vědu a zejména 
pro aplikovaný výzkum mohou být součástí ploch 
produkce ve vazbě na výrobu nebo na podnikatelské a 
technologické parky. Současné plochy výzkumných a 
vývojových ústavů i Akademie věd ČR jsou 
stabilizované a případně využívají svého rezervního 
potenciálu. 

Nedostatečná regulace rozvoje velkokapacitních 
nákupních center. 

Maloobchodní stavby a zařízení jsou součástí zejména 
ploch obytného území ve smyslu jejich regulativů, 
mohou se však umísťovat i na ostatní plochy s 
rozdílným způsobem využitím, pro které znamenají 
menší zátěž a jsou slučitelné s jejich hlavním využitím. 
V plochách OB – bydlení se obvykle umisťují 
maloobchodní prodejny sloužící převážně pro denní 
nákupy v pěší docházkové vzdálenosti, anebo v případě 
nákupů do auta není dojezdová vzdálenost větší než 5 
minut. Vedle drobných prodejen v rámci zástavby jde o 
volně stojící prodejny, jejichž kapacita se pohybuje 
zpravidla mezi 800–2 000 m2. 

Větší prostor je pro maloobchod ve smíšených 
plochách, ve kterých se umísťují vedle malých a 
středních prodejen v rámci jiných objektů i zařízení pro 
týdenní i měsíční nákupy. Jsou to volně stojící prodejny 
typu supermarketů a hypermarketů o kapacitě mezi 5-
15 000 m2 nebo nákupní centra, která mohou mít 
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kapacitu 20 000 až 100 000 m2. Dojezdová vzdálenost 
osobních aut nepřekračuje zpravidla 20 minut. Tato 
velkokapacitní zařízení však musí být vždy posuzována 
jako podmíněně přípustná, neboť představují pro území 
velkou zátěž a jejich slučitelnost s územními 
podmínkami musí být prokázána. 

Vzhledem k tomu, že jsou velká obchodně-společenská 
centra s regionálním dosahem již realizována v 
severním, východním, jižním i západním sektoru Prahy 
s vyhovující dostupností jak kapacitní městskou 
hromadnou dopravou, tak i osobními auty, nepočítá 
územní plán s dalšími velkoplošnými a 
velkokapacitními maloobchodními zařízeními, která 
představují enormní zátěž komunikační sítě. 

Nedostatečná podpora pro rozvoj vysokoškolské 
funkce v rámci jádrové oblasti městské struktury, 
nevyhovující prostorová struktura stávajících 
zařízení. 

Plán potvrzuje stávající lokalizace areálů vysokých škol 
na plochách s rozdílným způsobem využití pro VV - 
veřejné vybavení, menší lokality jsou zahrnuty do 
smíšených ploch. Pro návrh nových ploch územní plán 
vychází z bilančních předpokladů rozvoje vysokého 
školství územně analytických podkladů. 

Plán umožňuje rozšíření ploch VV pro dostavbu nebo 
rozšíření vysokoškolských areálů v 5 lokalitách. 
Umožňuje založení nových vysokoškolských areálů ve 
4 lokalitách: v Ďáblicích, Praze 5 v Jinonicích, v Praze 6 
v Ruzyni. Lokality v Ďáblicích jsou určeny pro 
Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Lokalita 
v Jinonicích umožňuje založení rozsáhlého kampusu 
Univerzity Karlovy s kapacitou 6 000-10 000 studentů, 
část ploch je v územní rezervě. V lokalitě Ruzyně se 
počítá s alternativou přemístění stávajícího komplexu 
ČVUT ze Strahova. 

Variantně se počítá s výstavbou vysokoškolského 
komplexu v lokalitě Holešovice-Bubny v Praze 7. 

S dalšími plochami pro vysoké školy se počítá v 
územních rezervách v Praze-Dubči a v Praze 5. 

Problém deficitů parkovacích stání v rozsáhlých 
částech území hl. m. Prahy a deficitů územních 
příležitostí pro realizaci nových odstavných ploch. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje cca 40 parkovišť 
P+R (v kontaktu s kapacitními komunikacemi a s 
kolejovými systémy veřejné dopravy) formou veřejně 
prospěšných staveb, čímž bude tak podpořeno snížení 
počtu radiálních cest osobních automobilů, počet 
zaparkovaných vozidel v centru města. 

Malá ochrana územní rezervy pro multimodální 
způsoby zásobování centrální části města. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje pro multimodální 
způsoby zásobování centrální části města city-logistický 
terminál Praha-Smíchov. 

Postupující fragmentace volné příměstské krajiny a 
zhoršování její prostupnosti v souvislosti se 
zahušťováním dopravní sítě a rozšiřováním 
urbanizovaného území. 

Pro zlepšování prostupnosti krajiny je konceptem ÚP hl. 
m. Prahy respektován a zároveň rozšířen ÚSES a dále 
významná pěší a cyklistická propojení, která zlepší 
migraci krajinou jak pro lidi, tak pro živočichy. 

Problém nedostatečného radiálního propojení Problém nedostatečného radiálního propojení městské 
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městské zeleně na středočeský region 
a tangenciálního propojení v rámci města, oslabující 
systémový charakter celoměstského systému zeleně. 

zeleně na středočeský region je konceptem ÚP hl. m. 
Prahy řešen vymezením zeleného pásu kolem Prahy 
podél hranice města.  

Problém přetrvávajícího překračování imisních 
limitů znečištění ovzduší na značné části území hl. 
m. Prahy pro vybrané polutanty. 

Pro naplnění myšlenky zeleného pásu se navrhuje 
zejména kompenzace deficitu ekologicky stabilních 
ploch založením ploch ZL - lesních a ZN - nelesních na 
úkor stávající orné půdy. Zemědělské a pěstební plochy 
- PZ lze do zeleného pásu zahrnout jen doplňkově, 
stejně tak plochy ZP - parkové a RP - rekreace.  

Problém přetrvávající hlukové zátěže zejména 
v okolí významných dopravních koridorů. 

V plánu je prozatím vymezen vhodný prostor pro 
naplnění zeleného pásu hl. m. Prahy z důvodu absence 
relevantních podkladů pro navazující území 
Středočeského kraje. Předpokládá se postupná 
koordinace rozvoje ploch zeleně v okolí hranic 
zmíněných krajů, bez níž nelze uvedené zásady naplnit. 
Po této koordinaci bude možné potvrdit zelený pás v 
závazné části plánu. Zelený pás je nezbytné ideově 
promítnout do Zásad územního rozvoje pro Středočeský 
kraj a konkrétně jej pak zapracovat do územních plánů 
přilehlých obcí.  

 

Dále je provedeno posouzení přínosu posuzovaného konceptu ÚP hl. m. Prahy k omezení rizik  
a ohrožení vymezených v rozboru udržitelného rozvoje území (zda koncept ÚP přispěl k jejich 
odstranění, omezení či k jejich prevenci v současnosti i do budoucna) a posouzeno, zda navrhované 
řešení nepředstavuje pro území jiná rizika či ohrožení. Je posouzeno i případné nehospodárné či 
nevratné využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v území. 

 
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

Závěry SWOT analýzy Účinek ÚP Komentář  

1. Horninové prostředí a geologické podmínky 

Rizika sesuvů (zejména na okrajích křídových 
plošin a v důsledku antropogenních vlivů) 

0  

2. Vodní režim 

Riziko nevhodných „technicistních“ břehových 
úprav Vltavy a Berounky v úsecích s dosud 
přírodním charakterem v souvislosti se záměrem 
splavnění obou řek 

0  

3. Hygiena životního prostředí 

Další výrazný rozvoj leteckého provozu a s tím 
související akustické zatížení leteckým hlukem a 
z navazující dopravy 

S Letiště Ruzyně je potvrzeno jako 
nejvýznamnější letiště celostátního významu 
s předpokládanou částečnou přestavbou jeho 
dráhového systému tak, aby bylo možné při 
vyšších nárocích na přepravu odklonit letový 
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provoz mimo silně urbanizované oblasti 
města. Výstavba nové paralelní vzletové a 
přistávací dráhy je v územním plánu nově 
podmíněna realizací kolejového spojení 
Letiště Ruzyně s centrem Prahy. Provoz 
letiště musí zohledňovat hygienické limity, 
které budou ve vzájemném souladu s 
životem města a jeho rozvojem. 

Vyčerpání kapacity stávající skládky 
komunálních odpadů 

S Variantní návrh konceptu ÚP hl. m. Prahy 
navrhuje rozšíření skládky S-OO Ďáblice. 

Vznik nepovolených skládek S Samotná existence ÚP umožňuje snižovat 
tuto hrozbu – umožňuje využití území, které 
zamezuje jeho degradaci. Právě degradace 
území nejčastěji vyvolává zmíněnou hrozbu. 

4. Ochrana přírody a krajiny  

Tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor 
stávající vegetace spolu se zábory rezerv pro 
monofunkční plochy zeleně 

S Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl 
korigován dle stávajícího podílu zeleně na 
základě aktualizované blokové mapy. Cílem 
regulace na stabilizovaných plochách je 
zachování minimálně stávajícího podílu 
zeleně. 

Postupující suburbanizace pražského okolí a s tím 
související narušení rázu krajiny, zhoršení 
prostupnosti a častá ztráta vazeb (ÚSES, systém 
zeleně atd.) do Středočeského kraje 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází realizací zeleného pásu kolem 
Prahy. Místně však k tomuto jevu může 
docházet. 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vysoká míra poškození lesních porostů 
v důsledku nadměrného a často i nedostatečně 
ohleduplného rekreačního využívání pražských 
lesů 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá 
rozšíření plochy lesních pozemků v rámci 
celoměstského systému zeleně. Intenzita 
rekreačního využití tak bude rozptýlena do 
více ploch.  

6. A. Veřejná dopravní infrastruktura  

Pokračující rozšiřování území zasažených 
kongescemi na komunikační síti v důsledku 
zvyšujícího se automobilového zatížení a 
omezené kapacity systému 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského a Městského okruhu. 

Živelná suburbanizace v kontaktním území 
kolem Prahy s enormními nároky na individuální 
automobilovou dopravu zvyšující zatížení 
komunikační sítě města 

S K částečnému snížení rizika nárůstu 
individuální dopravy v Praze přispěje 
realizace Pražského okruhu, která případné 
zvýšení dopravy převede mimo komunikační 
síť v osídlených částech. 

Značný nárůst tranzitní automobilové dopravy s 
vysokým podílem kamionů 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu. 

Snižování podílu nákladní lodní dopravy v rámci 
celé ČR a její náhrada nákladní automobilovou 
dopravou 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy pouze udržuje 
stávající stav infrastruktury pro nákladní 
lodní dopravu. 

Tlak investorů na novou převážně monofunkční 
zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištěna kvalitní kolejová veřejná 
doprava a tím zvyšující se nároky na individuální 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy např. vymezuje 
územní rezervu pro tramvajovou trať 
Opatov-Šeberov-Čestlice, čímž část těchto 
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automobilovou dopravu (např. Šeberov, Hrnčíře, 
Újezd, Křeslice, Pitkovice) 

rizik pokrývá. 

Velkokapacitní nákupní centra v přilehlé části 
regionu bez vazby na kapacitní kolejové systémy 
veřejné dopravy 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy neovlivní tuto 
hrozbu, která je závislá na rozvoji 
Středočeského kraje. Částečným řešením 
může být rychlodráha Praha-Ruzyně - 
Kladno nebo vymezení územní rezervy pro 
vlakové spojení Praha - Brandýs n. L. 

Nárůst těžké tranzitní nákladní automobilové 
dopravy s vysokým podílem kamionů v jižní části 
města (Jižní spojka, ul. K Barrandovu, ul. 
Brněnská) s častými rozsáhlými kongescemi 

S Ke snížení hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu. 

Tlak na další výstavbu podél kapacitních 
nadřazených komunikací (podél D1 na území 
města i přilehlé části regionu, D5, R6, R7, D8, 
R10, D11 na území regionu) s rizikem nárůstu 
individuální automobilové dopravy v Praze 

S Ke snížení rizika nárůstu individuální 
dopravy v Praze přispěje realizace Pražského 
okruhu, která případné zvýšení dopravy 
převede mimo komunikační síť v osídlených 
částech. 

6. B. Veřejná technická infrastruktura  

Ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti 
energetického zásobování v krajních havarijních 
a krizových situacích (např. povodně) 

S Pro zvýšení zabezpečení napájení zejména 
severních částí Prahy se navrhuje 
vybudování transformovny 400/110 kV 
Sever, která bude připojena odbočkou 
z vedení celostátní přenosové soustavy 
V 410. Pro zlepšení spolehlivosti napájení 
centrální části Prahy je v přípravě i realizaci 
několik dalších staveb. 

Ohrožení území změnou přirozených odtokových 
poměrů následkem soustředěné urbanizace 
způsobuje ve spádových povodích, rychlé 
odvádění přívalových srážkových vod kanalizací 
do vodoteče, omezení přirozeného zasakování (i 
vlivem nevhodných geologických podmínek na 
území města), pokles hladiny podzemních vod a 
vysychání koryt potoků, vznik lokálních povodní 
při přívalových srážkách zaplavujících stávající 
zástavbu 

Z Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto hrozbu přímo 
neodvrací, naopak vzhledem k nárůstu 
zastavěného území lze očekávat celkový 
nárůst zpevněných ploch, kde k tomuto jevu 
může docházet. Místně je možné očekávat 
zlepšení – zejména v plochách brownfields, 
jejichž přestavbou může dojít ke snížení 
zpevněných ploch a následně ke zlepšení 
odtokových poměrů vlivem přirozeného 
zasakování. 

Koncept ÚP hl. m. Prahy k minimalizaci 
uvedených hrozeb navrhuje 22 podzemních 
záchytných nádraží, jejichž účelem je 
zachycovat zředěné odpadní vody v období 
intenzivních dešťů, dále řadu nových 
dešťových usazovacích nádrží a suchých 
poldrů. 

Neúměrný rozvoj v některých lokalitách za 
hranicemi Prahy (např. Čestlice, Průhonice) s 
negativními vlivy na pražské úseky drobných 
vodních toků 

0 Tuto hrozbu koncept ÚP hl. m. Prahy 
neovlivní, protože nedokáže regulovat rozvoj 
mimo území. Možné negativní vlivy může 
pouze mírnit snížením negativního vlivu na 
území Prahy. 

Ohrožení až likvidace drobných vodních toků v 
místech, kde jsou prováděny hluboké podzemní 
liniové stavby (kanalizační sběrače, kolektory, 
tunelové stavby dopravní i jiné) 

0 Vyloučení, resp. omezení této hrozby je 
v kompetenci zákona o ochraně přírody a 
krajiny, který ochranu drobných toků, jako 
VKP ze zákona vymezuje. 
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7. Sociodemografické podmínky 

Vystěhovávání trvale bydlících obyvatel za 
hranice města při pokračujícím využívání 
obslužné infrastruktury Prahy 

S Možné snížení rizika může přinést rozšíření 
nabídky bytových prostor v okrajových 
částech Prahy doprovázené potřebným 
rozvojem infrastruktury. 

8. Bydlení 

Tlak investorů na výstavbu bytů mimo plochy 
určené pro bydlení územním plánem města a na 
neúměrné využití stavebních ploch s hrozbou 
nepříznivé a nevratné zátěže lokalit 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy upřednostňuje 
rozvoj bydlení jako součást obytného území 
s městským charakterem zástavby, a to 
především na zastavitelných plochách 
v zastavěném území města a na 
přestavbových plochách v kompaktním 
městě. Předpokladem je plnohodnotné 
zastoupení vybavenosti, zeleně, kvalitního 
prostředí a dopravní dostupnost. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny 
zastavitelné plochy v omezené míře tak, aby 
byl umožněn rozvoj jednotlivých, původně 
samostatných obcí, bez jejich vzájemného 
nežádoucího srůstání, při zachování 
příměstské krajiny, zajištění vybavenosti a 
dopravní dostupnosti a koordinace s 
rozvojem přilehlých částí Středočeského 
kraje. 

Nekoordinovaná bytová výstavba na okraji města 
a v jeho zázemí bez návaznosti na odpovídající 
dopravní a technickou infrastrukturu, 
neprovázanost realizace bytů a kapacit obslužné 
sféry zajištujících celkovou kvalitu bydlení 

 K zajištění veřejného vybavení koncept ÚP 
hl. m. Prahy vymezuje plochy veřejného 
vybavení. 

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny 
za účelem ochrany stávajícího vybavení 
zastavěného území, a dále k zajištění 
nezbytné vybavenosti na zastavitelných 
plochách.  

Především v rozvojových a přestavbových 
územích koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje 
nezbytné plochy pro veřejné vybavení 
odpovídající navrhované kapacitě budoucích 
obyvatel s umístěním v optimální 
docházkové vzdálenosti. 

9. Rekreace 

Příklady pompézních staveb pro vrcholový sport 
v zahraničí jako riziko pro neuváženou výstavbu 
naddimenzovaných diváckých arén bez 
perspektivy trvalé návštěvnosti 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tato rizika de facto 
neovlivní, vymezené plochy SP mohou 
umožnit i obdobné využití, jejich realizace je 
však často spíše politickým rozhodnutím, 
než záležitostí územního plánování. 

10. Hospodářské podmínky 

Konkurence rozvojových záměrů realizovaných 
na území Středočeského kraje 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto tendence 
nemůže ovlivnit, protože spadají do 
působnosti Středočeského kraje. 

11. Sídelní struktura a urbanismus 
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Pokračující nároky na provedení změn volných 
ploch na zastavitelné území s rizikem omezení 
přístupnosti a ztráty rekreačních ploch a zeleně 

S V kompaktním městě je soustředěn 
navrhovaný rozvojový a přestavbový 
potenciál města. Územní plán upřednostňuje 
rozvoj především na zastavitelných plochách 
v zastavěném území města a na 
přestavbových plochách v kompaktním 
městě. Předpokladem je plnohodnotné 
zastoupení vybavenosti, zeleně, kvalitního 
prostředí a dopravní dostupnost. 

Ve vnějším pásmu města jsou stanoveny 
zastavitelné plochy v omezené míře tak, aby 
byl umožněn rozvoj jednotlivých, původně 
samostatných obcí, bez jejich vzájemného 
srůstání, při zachování příměstské krajiny, 
zajištění vybavenosti a dopravní dostupnosti 
a koordinace s rozvojem přilehlých částí 
Středočeského kraje. 

Tlak na využití území bez ohledu na potřeby 
vyváženosti, limity a podmínky území a s 
vyššími nároky na dopravní i technickou 
infrastrukturu 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby – vznik nových ploch s 
polyfunkční strukturou na okrajích Prahy a 
ploch dopravní a technické infrastruktury. 

Zvyšující se hustoty, výšky a objemy nové 
výstavby oproti předpokladům Územního plánu 
hl. m. Prahy a z toho vyplývající nároky na 
dopravní obsluhu a občanské vybavení 

S 

Zásahy do měřítka stávající zástavby i do jejího 
výškového členění a navazující ohrožení 
panoramat města, kompozice a charakteru 
stávající zástavby 

S 

Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází plošnými a prostorovými 
regulativy pro jednotlivé zóny města, pro 
které dále definuje jednotlivé podmínky. 

Zvýšený tlak na dostavby a nástavby ve 
stabilizovaných částech zástavby na úkor 
veřejného parteru a zeleně a koncepce založení 

S Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl 
korigován dle stávajícího podílu zeleně na 
základě aktualizované blokové mapy. Cílem 
regulace na stabilizovaných plochách je 
zachování minimálně stávajícího podílu 
zeleně. 

Pokračující suburbanizace v okolí Prahy, srůstání 
zástavby přes hranici Prahy 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy této hrozbě 
předchází realizací zeleného pásu kolem 
Prahy. Místně však k tomuto jevu může 
docházet. 

Pokračující nárůst rozvojových ploch v okolí 
Prahy s nároky na vybavenost i infrastrukturu 
města 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby. Navrhuje regulovaný vznik 
nových ploch na okrajích Prahy a ploch 
dopravní a technické infrastruktury. 

Tendence realizovat skladové a obchodní haly v 
zastavitelných plochách těsně za hranicí Prahy 
způsobující ztrátu kontaktu města do volné 
krajiny 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tyto tendence 
nemůže ovlivnit, protože spadají do 
působnosti Středočeského kraje. 

Tlak na rozšiřování a výstavbu dalších nákupních 
center ve vnějším pásmu města 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje výstavbu 
nových obchodních zařízení do 5 000 m2 
hrubé podlažní plochy na plochách SM. 
Obchodní zařízení nad 5 000 m2 hrubé 
podlažní plochy vymezuje jako podmíněně 
přípustné za podmínky, že bude prokázána 
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přijatelná míra zátěže vymezené smíšené 
plochy a souvisejících ploch  vyvolanou 
automobilovou dopravou. 

Tlak na využití oblasti související s řekou 
způsobující přetěžování nábřežních poloh 
v centru 

S Pro plnohodnotný život ve městě je nezbytná 
možnost krátkodobé rekreace jeho obyvatel. 
Územní plán navrhuje celoměstsky 
významná rozvojová území rekreační 
rozmístěná rovnoměrně na území města tak, 
aby byla časově dostupná pro obyvatele 
jednotlivých městských částí. Umísťuje je 
především ve vazbě na stávající vodní toky 
a na rozsáhlé plochy zeleně. Jsou to: R/6 - 
rekreační areál na soutoku Vltavy a 
Berounky v celoměstsky významném 
rozvojovém území Velká Chuchle, Radotín, 
Zbraslav, dále pak R/1 - Troja, R/2 - Dolní 
Chabry, R/3 - Miškovice, R/4 - Vinoř, R/5 - 
U Kunratické spojky, R/7 - Niva Berounky, 
R/8 - Vidoule a R/9 - Nebušice. 

Tlak na využití oblasti související s řekou, 
resp. nábřežních poloh je patrný především 
v oblasti Modřan. 

12. Využití území 

Lokalizace kapacitních obchodních, skladovacích 
a distribučních ploch i kapacitních obytných 
celků v kontaktním území Prahy a ve vnějším 
pásmu města způsobující nadměrné zatížení 
komunikační sítě Prahy a v některých případech 
zhoršení podmínek pro revitalizaci a transformaci 
velkých monofunkčních obytných celků 

S Ke snížení této hrozby přispěje realizace 
Pražského okruhu, který bude převádět 
značnou část dopravních intenzit mimo 
komunikační síť nižšího řádu. 

Tlak na preferenci ekonomické výhodnosti 
funkčního využití území na úkor urbanistických 
hledisek a hledisek ochrany životního prostředí 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší podrobné 
plošné a prostorové regulativy území, které 
uvádějí přípustné využití území s limity pro 
zachování environmentálních a 
urbanistických charakteristik. 

Ztráta polyfunkčního charakteru celoměstského 
centra z hlediska historického i funkčního 
využití, čelícího zvyšujícímu se tlaku komerčních 
aktivit a turistického ruchu, provázeného 
úbytkem bytů a obyvatel 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy potvrzuje 
polyfunkční využití centra a zařazuje jeho 
převážnou část do ploch smíšených, pouze 
ve vybraných částech potvrzuje plochy 
bydlení. 

Tlak na využití objektů a ploch veřejného 
vybavení pro komerční funkce, zejména v 
celoměstském centru 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy v regulativech 
ploch VV – veřejné vybavení jasně definuje 
hlavní, přípustné a podmíněně přípustné 
využití, které využití pro „komerční funkce“ 
omezuje. 

Hlavní využití ploch VV: vybrané občanské 
vybavení zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu jako část veřejné 
infrastruktury, tj. stavby a zařízení pro 
vzdělávání a výchovu všech stupňů včetně 
vysokoškolského, zdravotní služby, sociální 
služby, městskou správu, kulturu, církev, 
ochranu a bezpečnost obyvatelstva. 
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Tlak na kapacitní bytovou výstavbu na okraji 
města a v jeho zázemí, bez návaznosti na 
dopravní a technickou infrastrukturu, potřebné 
občanské vybavení zajištující celkovou kvalitu 
bydlení. 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby. Vznik nových ploch bydlení 
na okrajích Prahy koncept ÚP hl. m. Prahy 
mnohdy podmiňuje etapizací (např. 
dobudováním příslušné technické a dopravní 
infrastruktury, výstavbou potřebné občanské 
vybavenosti odpovídající rozsahu 
vymezených ploch bydlení apod.). 

13. Kulturní hodnoty  

Enormní zájem investorů vedoucí k razantním 
zásahům do stavební struktury zejména v 
historickém jádru Prahy (PPR), ale i v přilehlých 
památkových zónách 

S 

Tlak investorů na využití archeologicky cenného 
podzemí zejména v historickém jádru Prahy pro 
stavební aktivity a funkce, které se nedaří 
prosadit nad zemí 

S 

Systém památkové ochrany na území hl. m. 
Prahy zahrnuje památkově chráněná území 
(památkové rezervace, památkové zóny), 
nemovité kulturní památky, národní kulturní 
památky, historická jádra, významné 
historické objekty, významné 
architektonické objekty a významné 
urbanistické soubory. Rovněž je vymezena i 
archeologická ochrana. Koncept ÚP hl. m. 
Prahy vymezuje k zajištění ochrany 
archeologického dědictví veřejně prospěšná 
opatření pro národní kulturní památky, 
archeologické lokality, Památkovou 
rezervaci v hl. m. Praze a další. 

V historickém jádru města územní plán 
prostorovou regulaci nestanovuje, protože 
jakýkoliv případný rozvoj podléhá 
ustanovením zákona o památkové péči a 
vyžaduje v každém případě zvláštní 
posouzení. 

Tlak na zvyšování automobilového provozu s 
negativními důsledky na památky 

S Hrozbu by měla snížit navržená dopravní 
koncepce, zejména realizace Městského a 
Pražského okruhu 

Nepříznivé přírodní vlivy (zejména povodně), 
které mohou narušovat stavební památkový fond 

S Koncept ÚP vymezuje řadu veřejně 
prospěšných staveb k zajištění ochrany před 
povodněmi (vodní a retenční nádrže, suché 
poldry a stavby protipovodňových opatření) 
a dále veřejně prospěšná opatření nestavební 
povahy, kterými se rozumí revitalizace 
drobných vodních toků. 

Tlak na další zahušťování zástavby na území 
historického jádra Prahy zastavováním 
historických nádvoří a vnitrobloků 

S Koncept ÚP vymezuje pro tuto oblast I. zónu 
prostorové regulace. Přísnější podmínky 
regulace jsou stanoveny zejména pro území 
Památkové rezervace v hl. městě Praze s 
cílem zabránit zásahům nerespektujícím 
historickou urbanistickou strukturu, která je 
mimo jiné předmětem památkové ochrany. 

Přesunutí tradičních vysokoškolských zařízení do 
vnějšího pásma města v důsledku 
komercionalizace historického jádra Prahy 

0 Koncept ÚP se snaží této hrozbě předcházet 
vytvářením nových ploch VV, kde je možný 
případný rozvoj těchto zařízení. V 
historickém centru Prahy se však jedná 
pouze o 4,3 ha ploch. 
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14. Občanské vybavení 

Zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na 
využívání zařízení občanské vybavenosti na 
území Prahy 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy přináší částečné 
snížení hrozby – vznik nových ploch 
veřejného vybavení na okrajích Prahy – 
zejména v jižní a západní části hl. m. Prahy. 

Tlak na využití rozvojových ploch veřejného 
vybavení pro jinou funkci 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy definuje možnosti 
využití ploch VV. 

Degradace částí města bez dostatečné občanské 
vybavenosti, především panelových sídlišť a 
nové kapacitní obytné zástavby 

S Koncept ÚP hl. m. Prahy předpokládá vznik 
plnohodnotných obytných souborů s 
potřebným občanským vybavením. Jako 
nezbytnou součást rozvoje bydlení navrhuje 
lokální a městská centra. 

Městská centra, stávající i nově navrhovaná, 
rozšiřují nabídku lokalizace celoměstsky 
významných funkcí v kompaktním městě. 
Lokální centra, která identifikují jednotlivé 
městské čtvrti a původní připojené obce, 
navazují převážně na území jejich 
historických jader. Soustřeďují se zde 
zařízení místní správy, služeb a kulturně-
společenského života. 

Ztráta polyfunkční struktury některých částí 
města, zejména historického jádra, v důsledku 
změn ve způsobu využívání původně 
neadministrativních objektů pro uspokojení 
rostoucích plošných požadavků orgánů státní a 
městské správy 

S V konceptu ÚP hl. m. Prahy jsou navrženy 
lokality pro případné umístění významné 
celoměstské funkce s celostátním nebo 
městským významem. Jsou to lokality 
zpravidla ve vazbě na navrhovaná centra s 
celoměstským významem nebo ve vazbě na 
velká rozvojová a transformační území, ve 
kterých mohou být doplněny případné 
deficity zařízení pro veřejnou správu, a tím 
by byla podpořena polycentrická struktura 
tak, aby se historické jádro města dále 
uvolňovalo od monofunkčních 
administrativních ploch. 

15. Produkční odvětví 

Vznik nadměrného převisu nabídky 
kancelářských ploch nad poptávkou 

S 

Vznik monofunkčních kancelářských komplexů S 

Převažující preference investorů na maximální 
zhodnocení vložených prostředků při výstavbě 
nových kancelářských objektů bez ohledu na 
potřeby obyvatel, prostorové možnosti a potřeby 
památkové péče 

S 

Koncept ÚP hl. m. Prahy umožňuje výstavbu 
nových administrativních komplexů do 
20 000 m2 hrubé podlažní plochy na 
plochách SM. Administrativní komplexy nad 
20 000 m2 hrubé podlažní plochy vymezuje 
jako podmíněně přípustné za podmínek, že 
bude prokázána přijatelná míra zátěže 
vymezené smíšené plochy a souvisejících 
ploch  vyvolanou automobilovou dopravou. 

Budování skladovacích, obslužných a výrobních 
areálů v okolí Prahy, které znehodnocují 
kontaktní území 

0 Koncept ÚP hl. m. Prahy tuto hrozbu 
nemůže ovlivnit, protože spadá do 
působnosti Středočeského kraje. 

Zhoršení nákupních možností a nabídky služeb v 
historickém jádru města pro místní obyvatele 

S V rámci historického jádra města dojde 
k následujícím změnám v plochách SM: 

- 30,8 ha ploch SM bude převedeno na jiné 
funkce, 
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- 129,8 ha ploch s jiným funkčním využitím 
bude převedeno na funkci SM. 

Zábory zemědělského půdního fondu v rozporu s 
veřejným zájmem 

S Hrozbu nelze nikdy vyloučit, nicméně ji 
koncept ÚP hl. m. Prahy snižuje vymezením 
veřejně prospěšných staveb. 

16. Bezpečnost 

Bezpečnostní hrozby definované v ÚAP nejsou řešitelné na úrovní územního plánování. 

 

K budoucímu omezení rizik a ohrožení plynoucích z navrženého základního i variantního řešení 
konceptu ÚP hl. m. Prahy přispívá rovněž stanovení pořadí a podmínek změn v území, tzv. koncepce 
„etapovitosti“.  

Etapou je chápán časový posun možného navrhovaného funkčního využití území, který je většinou 
podmíněn splněním podmínek nezbytných pro jeho rozvoj. Vzhledem k tomu, že koncept územního 
plánu je zpracován v základním i variantním návrhu, jsou rovněž etapy navrženy pro základní  
i variantní návrh.  

Koncept ÚP hl. m. Prahy vymezuje celkem 33 lokalit řešených v etapě (E/1 – E/33) o celkové rozloze 
588,7 ha a 15 lokalit řešených v etapě v rámci variant (VE/1 – VE/15) o celkové rozloze 540,3 ha. 

Rozvojové a přestavbové aktivy v území řešené v rámci etap bude tedy možné zahájit až po splnění 
podmínek, které budou vázány na uvolnění prostředků z veřejných zdrojů nad stávající rámec 
schválených a v rozpočtu města či příslušné městské části zahrnutých investic.  

Stanovení pořadí a podmínek změn v území v konečném důsledku přispívá k udržitelnému rozvoji 
území hl. m. Prahy. 

 

Závěr 

Závěry komplexního vyhodnocení environmentálního, sociálního a hospodářského pilíře udržitelného 
rozvoje významných rozvojových a přestavbových území, území řešených v etapě a dílčích variant 
územního plánu jsou uvedeny v Závěrech dokumentace VVURÚ. 
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Závěr 

Koncept Územního plánu hl. m. Prahy je v souladu se zadáním řešen s dílčími variantami s cílem 
podrobit tyto varianty posouzení v rámci konceptu.  

V rámci předložené dokumentace „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj 
území“ byly posouzeny následující varianty: 

• Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

• Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy 

Rozdíl mezi oběma variantami konceptu ÚP hl. m. Prahy je tvořen souborem dílčích ploch řešených 
ve variantě. Jedná se o 50 lokalit urbanizovaného území (plochy VU), 15 lokalit dopravních (plochy 
VD) a 3 lokality technické infrastruktury (plochy VT). 

Předložené základní a variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy bylo posouzeno komplexně 
z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, resp. jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje. 
Speciální pozornost byla při tom věnována např. porovnání vlivu navržených řešení konceptu ÚP hl. 
m. Prahy na akustickou situaci a znečištění ovzduší. 

Zpracovatel VVURÚ dále detailně prověřil vliv konceptu ÚP hl. m. Prahy i na nižší úrovni, než je 
územní celek hl. m. Prahy. Samostatně byly posouzeny předpokládané vlivy na udržitelný rozvoj 
území (environmentální, sociální a hospodářský pilíř) u 11 významných rozvojových území 
městských, 9 významných rozvojových území rekreačních, 15 významných rozvojových území 
krajinných a 21 významných přestavbových území. 

Detailněji bylo posouzeno 1 832 ha významných přestavbových území, 4 428 ha významných 
rozvojových území městských, 720 ha významných rozvojových území rekreačních a 2 354 ha 
významných rozvojových území krajinných. Celkem se jedná o plochu 9 334 ha, což je 19 % území 
hl. m. Prahy. 

V rámci variantního posouzení byly dále prověřeny předpokládané vlivy na udržitelný rozvoj území 
(environmentální, sociální a hospodářský pilíř) u 50 urbanizovaných území, 10 dopravních ploch, 
5 dopravních variant bez plošného vyjádření a 3 variant technické infrastruktury. 

Zpracovatel VVURÚ vyhodnotil, zda jsou předložené varianty z hlediska vlivů na trvale udržitelný 
rozvoj akceptovatelné a na základě zpracované SWOT analýzy vybral preferovanou variantu. 

V následujícím textu jsou uvedeny závěry komplexního vyhodnocení environmentálního, sociálního  
a hospodářského pilíře udržitelného rozvoje jednotlivých významných rozvojových a přestavbových 
území, území řešených v etapě a dílčích variant konceptu ÚP hl. m. Prahy: 

Přestavba a rozvoj území 

Významná přestavbová území 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

T/1 – Masarykovo nádraží • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/2 - Maniny • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 
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T/3 - Bubny • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/4 – Letňany - Avia • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/5 – Letňany- Letov • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/6 - Vysočany • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/7 – Nádraží Žižkov • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/8 – Nusle - sladovna • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/9 – Bohdalec - Slatiny • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/10 - Švehlova • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/11 – Malešicko-Hostivařská oblast • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/12 – Nové Dvory • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/13 – Braník - pivovar • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/14 - Hodkovičky • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/15 – Modřany - Nestlé • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/16 – Modřany - cukrovar • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/17 - Lipence • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/18 – Nádraží Smíchov • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/19 – Radlické údolí • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/20 - Zličín • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

T/21 - Strahov • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Významná rozvojová území městská 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

M/1 – Letňany • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/2 – Východní Město • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/3 - Petrovice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/4 – Jižní město – KIZ II • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/5 - Kr č • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/6 - Novodvorská • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/7 - Libuš • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/8 – Barrandov – Slivenec • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/9 – Dívčí hrady • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/10 – Západní Město • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

M/11 – Ruzyně - Drnovská • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Významná rozvojová území rekreační 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

R/1 – Troja • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/2 – Dolní Chabry • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 
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R/3 – Miškovice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/4 – Vinoř • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/5 – U Kunratické spojky • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/6 – Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/7 – Niva Berounky • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/8 - Vidoule • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

R/9 - Nebušice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Významná rozvojová území krajinná 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

Z/1 – Dolní Chabry - Ďáblice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/2 – Březiněves - Čakovice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/3 – Čakovice - Kbely • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/4 – Horní Počernice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/5 – Dolní Počernice - Vinice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/6 – Běchovice – Koloděje • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/7 – Jankov • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/8 – Kolovraty • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/9 – Křeslice • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/10 - Trojmezí • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/11 - Lipence • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/12 - Slivenec • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/13 – Dívčí hrady • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/14 – Západní Město • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

Z/14 - Sobín • Návrh je akceptovatelný s podmínkami. 

 

Území řešená ve variantě 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VU/1 - Albertov • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/2 - Vinohradská • Doporučuje se základní návrh. 

VU/3 - Revoluční • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/4 - Bubny • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/5 - Dolní Chabry • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/6 - Skládka Ďáblice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/7 - Třeboradice • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/8 - Čakovice (U Kbel) • Doporučuje se základní návrh. 

VU/9 - Vysočany • Doporučuje se variantní návrh. 
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VU/10 - Hloubětín- Hut ě  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/11 - Hloubětín – Kejřův mlýn  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/12 - Horní Počernice - východ • Doporučuje se základní návrh. 

VU/13 - Hrdlořezy  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/14 - Hrdlořezy - Tábor • Doporučuje se základní návrh. 

VU/15 - Dolní Počernice - Běchovice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/16 - Klánovice golf  • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/17 - Běchovice jihovýchod • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/18 - Dubeč  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/19 - Dolní Měcholupy  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/20 - Královice  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/21 - Uhříněves - východ  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/22 - Uhříněves - jih  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/23 - Kolovraty  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/24 - Lipany  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/25 - Pitkovice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/26 - Háje • Doporučuje se základní návrh. 

VU/27 - Bohdalec – Slatiny • Doporučuje se základní návrh. 

VU/28 – Šeberov • Doporučuje se základní návrh. 

VU/29 – Kunratice • Doporučuje se základní návrh. 

VU/30 – Opatov • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/31 – Nové Dvory • Doporučuje se základní návrh. 

VU/32 - Belárie  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/33 – Točná  • Doporučuje se základní návrh.  

VU/34 – Radotínská jezera • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/35 – Barrandov - Högerova • Doporučuje se základní návrh. 

VU/36 – Barrandov - park • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/37 - Slivenec • Doporučuje se základní návrh. 

VU/38 - Řeporyje • Doporučuje se základní návrh. 

VU/39 – Západní Město  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/40 - Poštovka • Doporučuje se základní návrh. 

VU/41 – Nad Turbovou • Doporučuje se základní návrh. 

VU/42 - Podbělohorská • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/43 - Homolka • Doporučuje se základní návrh. 

VU/44 - Strahov • Doporučuje se základní návrh. 

VU/45 – Vokovice - Krutec  • Doporučuje se základní návrh. 
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VU/46 – Nebušice - Vízerka  • Doporučuje se základní návrh. 

VU/47 – Nebušice – západ • Doporučuje se základní návrh. 

VU/48 – Bubeneč - papírny • Doporučuje se základní návrh. 

VU/49 - Výhledy • Doporučuje se variantní návrh. 

VU/50 – Strahovské hradby • Doporučuje se základní návrh. 

Varianty dopravní s plošným vyjádřením 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VD/1 – Tramvajová trať Praha 6 – Praha 8 • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/2 – MO Pelc-Tyrolka - Balabenka • Doporučuje se základní návrh. 

VD/3 – MO Balabenka – Štěrboholská 
radiála 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/4 – Propojení Střížkov - Letňany • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/5 – Letiště Letňany • Doporučuje se základní návrh. 

VD/6 – Metro D – napojení depa Písnice • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/7 – Vozovna Modřany - Hodkovičky • Doporučuje se základní návrh. 

VD/8 – Údolí Berounky – východní obchvat 
Radotína 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/9 - Řepy • Doporučuje se variantní návrh. 

VD/10 – Troja – komunikace k ZOO Praha • Doporučuje se základní návrh. 

Varianty dopravní bez plošného vyjádření 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VD/I – Tramvajové propojení Muzeum – Hl. 
nádraží 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/II – Žižkov – větev metra D • Doporučuje se základní návrh. 

VD/III – Východní tramvajová tangenta – 
úsek Vršovická - Želivského 

• Doporučuje se variantní návrh. 

VD/IV – Břevnov – Řepy – Zličín – větev 
metra A 

• Doporučuje se základní návrh. 

VD/V – Břevnov – Ruzyně – letiště Ruzyně – 
větev metra A 

• Doporučuje se základní návrh. 

Varianty technické infrastruktury bez plošného vyjádření 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

VT/I – Vodovodní řad Jesenice – Uhříněves, 
variantní úseky na území Křeslic 

• Doporučuje se základní návrh. 

VT/II – Tepelný napáječ Západní Město  • Doporučuje se základní návrh. 

VT/III – Zrušení nadzemního vedení 110 kV 
Jih - Malešice 

• Doporučuje se variantní návrh. 
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Území řešená v etapě 

Lokalita Závěry posouzení VVURÚ 

E/1 - Letňany • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/2 – Čakovice - jih • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/3 – Čakovice - sever • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/4 - Třeboradice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/5 – Miškovice - sever • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/6 – Miškovice - jih • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/7 - Kbely • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/8 – Satalice - západ • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/9 – Horní Počernice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/10 – Bohdalec - Slatiny • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/11 - Spořilov • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/12 – Roztyly • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/13 – Dolní Měcholupy • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/14 – Uhříněves – sever • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/15 – Uhříněves - střed • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/16 - Královice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/17 - Pitkovice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/18 – Křeslice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/19 – Krč – Pod Višňovkou • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/20 - Braník – vrbová • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/21 - Braník • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/22 - Hodkovičky • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/23 – Libuš • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/24 – Písnice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/25 - Cholupice • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/26 - Šabatka • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/27 – Lipence - západ • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/28 – Velká Chuchle – osada Lahovská • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/29 – Slivenec - západ • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/30 – Barrandov - západ • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/31 – Západní Město - Horka • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/32 - Smíchov • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 

E/33 – Ruzyně – rozšíření letiště • Etapa je akceptovatelná s podmínkami. 
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Zpracovatel VVURÚ s řešením všech významných rozvojových a přestavbových území souhlasí, 
avšak při respektování podmínek uvedených v jednotlivých tabulkách přílohy č. 1 dokumentace 
VVURÚ. 

U většiny hodnocených variantních lokalit došel zpracovatel VVURÚ k závěru, že obě předložené 
varianty jsou z komplexního hlediska VVURÚ akceptovatelné a doporučil upřednostnit jednu  
z variant k realizaci. Ve dvou případech  zpracovatel VVURÚ nedoporučuje realizovat předložený 
základní návrh (VU/3 – Revoluční, VU/9 – Vysočany). Ve dvou případech naopak nedoporučuje 
realizovat předložený variantní návrh (VU/47 – Nebušice – západ, VD/10 – Troja – komunikace  
k ZOO Praha). U žádné z posuzovaných lokalit nenastal případ, kdy by zpracovatel VVURÚ 
nedoporučil ani jednu z předložených variant k realizaci. 

Zpracovatel VVURÚ s řešením všech předložených etap souhlasí, avšak při respektování podmínek 
uvedených v jednotlivých tabulkách přílohy č. 2 dokumentace VVURÚ. 

Zpracovatel VVURÚ s navrženým řešením Základního / Variantního řešení konceptu ÚP hl. m. 
Prahy souhlasí. 
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