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2. Koncepce m ěsta 

Praha se po staletí vyvíjela jako sídlo postupně se rozrůstající velikostí i významem. Byla založena v krajině 
vltavské kotliny s výrazně tvarovaným reliéfem, který se stal podnětným i determinujícím faktorem její dnešní 
tváře. 

Vývoj města v minulých obdobích probíhal jednak přirozeným směrem od středu, při němž historické jádro města 
na sebe nabalovalo další vrstvy, jednak jako dostředný proces přidávající k městu další, dříve samostatná, sídla, 
která se při vlastním autonomním růstu dotkla hranic tehdejší Prahy a ta je přirozeně pohltila. Tak vznikla dnešní 
podoba několika pásem města s vlastní historií, odlišnou urbanistickou strukturou, různým měřítkem a charakterem. 

Územní plán proto musí na tyto rozdílné charakteristiky městských pásem reagovat rozdílným přístupem 
při stanovování konkrétních regulativů ploch s rozdílným způsobem využití, struktury a výšky zástavby, dopravní 
a technické infrastruktury apod. 

Urbanistická koncepce je zobrazena ve výkresech: 
V1     - Výkres základního členění území 
V2     - Hlavní výkres 
V2v   - Hlavní výkres – varianty 
V3    - Prostorová regulace a veřejná prostranství 
V3v  -  Prostorová regulace a veřejná prostranství – varianty 
O1    -  Koordinační výkres 
O1v  - Koordinační výkres – varianty 

a ve schématech: 
S2     - Koncepce města 
S3     - Základní typy území 
S4     - Schéma identifikační 

Koncepce krajiny 

Praha, hlavní město České republiky, představuje v zemi největší koncentraci městského obyvatelstva, 
pracovních příležitostí, státních a mezinárodních institucí, občanského vybavení, zejména vysokého školství, vědy 
a výzkumu a dalších ekonomických aktivit pro široké zázemí přesahující v některých aspektech hranice 
Středočeského kraje. Současně je i významným dopravním uzlem a vzhledem k poloze v srdci Čech křižovatkou 
evropských a důležitých vnitrostátních dopravních cest. 

Ke dni 1. 1. 2008 žilo v Praze 1 212 tisíc trvale bydlících osob, tedy 11,7 % obyvatel České republiky, včetně asi 
90 tisíc cizinců s povolením k trvalému pobytu. Za prací a studiem do hlavního města dojíždí kolem 220 tisíc osob, 
především ze Středočeského kraje. Dalších více než 200 tisíc osob v hlavním městě denně z různých důvodů 
pobývá (zahraniční i domácí návštěvníci, pracovníci na služebních cestách, nelegálně pobývající cizinci). 
V běžném dni se v hlavním městě pohybuje kolem 1,6 milionu osob. 

Na základě analýz demografického vývoje zpracovaných v UAP 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. 

Hlavní město Praha je místem s vysokou koncentrací pracovních příležitostí a poměrně malou mírou nezaměstnanosti. 
Z celkového počtu pracovních příležitostí na území města nabízí téměř 80 % pracovních míst v terciérní 
sféře - administrativě, bankovnictví, pojišťovnictví, komunálních službách, obchodu a kultuře. Průmysl produkuje jen 
11 % pracovních příležitostí. V příštích letech se předpokládá další rozvoj obslužné sféry, vědy a výzkumu a vybraných 
oborů průmyslu s vysokým zhodnocením materiálových a energetických vstupů, s vysokým podílem přidané hodnoty 
a výraznou inovační úrovní, s vazbami na vědu, výzkum a vývoj. Důležité je také zajistit rezervy pro veřejnou 
vybavenost, dlouhodobé záměry výstavní a veletržní politiky města a nabídnout další atraktivity související s cestovním 
ruchem. 

Praha je významným historickým městem, jehož jádro (Památková rezervace v hl. m. Praze) bylo zapsáno 
na Seznam světového dědictví (UNESCO). Je městem, na jehož území jsou vedle památkových rezervací a zón, 
souborů a jednotlivých nemovitých kulturních památek i další kvalitní stavební unikáty a také po staletí 
se vytvářející subtilní prostorové vztahy a vazby mezi přírodními a lidmi vytvořenými dominantami. 

Praha je bohatá na přírodní hodnoty vyžadující ochranu, které spolupůsobí při vytváření jejího obrazu a přispívají 
ke zlepšení stavu životního prostředí. Jsou to především řeky Vltava a Berounka včetně jejich přítoků, terénní 
morfologie, nezastavěné svahy se zelení uvnitř souvisle zastavěného města, dochovaná rozsáhlá území 
s přírodními a přírodě blízkými ekosystémy. 

Mezi hl. m. Prahou a navazujícími částmi Středočeského kraje je velmi těsný vztah, který ovlivňuje prostorové 
uspořádání, využití ploch a dimenzování občanské, dopravní a technické infrastruktury na území města. Vzájemná 
koordinace rozvoje na území Prahy a Středočeského kraje je nezbytná při návrhu zastavitelných ploch podél 
hranic hl. m. Prahy, rekreačních území, zeleného pásu kolem Prahy a především při návrhu dopravní a technické 
infrastruktury. 
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2.1 Urbanistická koncepce  

Urbanistická koncepce obsažená v územním plánu vychází z vývoje města, z kontinuity jeho dlouhodobého 
územního plánování a z požadavků, které jsou kladeny na jeho další rozvoj. Urbanistická koncepce navazuje na 
kapitolu č. 1 Koncepce uspořádání krajiny. 

Potvrzuje členění města na pásma: historické jádro, kompaktní město a vnější pásmo. Kompaktní město je dále 
rozděleno na vnitřní a vnější kompaktní město. Územní plán současně vymezuje ve smyslu polycentrického 
uspořádání města systém jeho center. Potvrzuje význam celoměstského centra, tvořeného historickým jádrem města 
a předpokládá jeho rozšíření do navazujících území Smíchova, Holešovic-Bubnů a Karlína. Současně navrhuje 
rozvoj dalších městských center Libeň, Pankrác, Nové Butovice, Dejvice a posílení již existujících center lokálních. 

Uvnitř jednotlivých pásem je navržen rozvoj podél historických a urbanizačních os, především těch, jejichž směr 
je podpořen vedením kapacitní veřejné hromadné dopravy, zejména kolejové. Vymezenými pásmy paprskovitě 
procházejí z příměstské krajiny do městské struktury zelené klíny vázané především na vodní plochy, terénní 
hrany a strmé svahy. Zelené klíny, které jsou navzájem propojeny zelenými (rozvojovými) osami, potvrzují 
dlouhodobě respektovanou zásadu nezastavování zelených svahů. Nově je podél hranice města vymezeno území 
pro další upřesnění zeleného pásu kolem Prahy. 

Hlavní zásadou tohoto plánu je vytvořit podmínky preferující „recyklaci“ území před expanzí do krajiny. 

Historické jádro města, které je totožné s vymezením Památkové rezervace v hl. m. Praze, je charakterizované vysokou 
hustotou 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. Toto 
významné pásmo se dále dělí na vnitřní a vnější kompaktní město. 

Vnitřní kompaktní město zahrnuje části města navazující na jeho historické jádro, které byly založené převážně 
na konci 19. a na počátku 20. století jako samostatná předměstí a městské čtvrti. Součástí vnitřního kompaktního 
města jsou dále území zahradních měst a enklávy novodobější volné zástavby. Rozvojový potenciál 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. 

Vnější kompaktní město tvoří souvisle zastavěné území městských čtvrtí založených převážně po druhé světové 
válce. Jeho součástí jsou významné obytné celky doplněné o síť center, o 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. 

Pro zajištění navrženého rozvoje je vnější kompaktní město rozšířené oproti současnému stavu na úkor vnějšího 
pásma. Vnější pásmo, které jinak tvoří prstenec podél hranic města, je v prostoru Západního Města a Zličína 
přerušené a kompaktní město se dotýká hranice Prahy. Tato koncepce, potvrzená v Zásadách územního rozvoje, 
byla obsažena i v předchozích územních plánech, kde byla navržena výstavba Jihozápadního a Západního Města 
podél trasy B metra tak, aby vyvážila rozvoj na druhém břehu Vltavy. 

Vnější pásmo vymezuje územní plán mezi hranicí kompaktního města a hranicí hl. m. Prahy. 

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. 

Hranice jednotlivých pásem města a vymezení center jsou vyznačené ve schématu S2 – Koncepce města. 

 

2.2 Koncepce plošného uspo řádání města 

Územní plán navrhuje rovnoměrný rozvoj všech funkcí města rozdělených do 4 typů území s odlišnými 
charakteristikami, tj. do území krajinného, rekreačního, obytného a produkčního. Území krajinné se dělí na plochy 
lesní, nelesní, zemědělské a pěstební; území rekreační se dělí na plochy parkové, rekreace a sportu; území 
obytné na plochy veřejného vybavení, bydlení a smíšené; území produkční zahrnuje plochy dopravní infrastruktury 
vyjma komunikací, plochy produkce a technické infrastruktury.  

Podrobnější členění těchto území je popsáno v kapitole 3. Koncepce plošné a prostorové regulace.  

Největší rozvoj se předpokládá v plochách bydlení, jejichž celkový navrhovaný rozsah je 11489,77 ha. Lokality pro 
různé formy bydlení jsou navrženy ve všech pásmech města, nejčastěji pak v kompaktním městě. Obecnou 
snahou je přednostně umísťovat bydlení ve vazbě na stávající zástavbu, v lokalitách s kvalitním životním 
prostředím a dobrou dopravní obsluhou, z níž nejdůležitější je veřejná hromadná doprava. 

V protikladu s rozvojem bydlení v transformačních a rozvojových územích probíhá dlouhodobý úbytek bytů 
v celoměstském centru, konkrétně na území historického jádra Prahy (Památkové rezervace v hlavním městě 
Praze). Územní plán zde proto navrhuje regulaci bydlení tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu nežádoucímu 
úbytku.  

Územní plán předpokládá vznik plnohodnotných obytných souborů s potřebným občanským vybavením. Jako 
nezbytnou součást rozvoje bydlení navrhuje lokální a městská centra. Výjimečné postavení má celoměstské 
centrum. 

Celoměstské centrum leží převážně na území Památkové rezervace v hlavním městě Praze. Jeho součástí jsou 
i nová centra, která vznikla v navazujících historických čtvrtích Smíchov, Holešovice, Karlín a Vinohrady. 
Celoměstské centrum je specifické způsobem využití a koncentrací historických památek, z nichž některé jsou 
vnímány jako hlavní symboly státu, např. Pražský hrad, Vyšehrad, Národní divadlo atd. Kumulují se zde instituce 
celoměstského a celostátního významu včetně úřadu prezidenta republiky, úřadu vlády a Parlamentu ČR. Je zde 
soustředěna největší nabídka občanského vybavení, pracovních příležitostí a správy města. Koncentrace těchto 
funkcí a výrazné zatížení turistickým ruchem zvyšují objem automobilové dopravy, ovlivňují systém veřejné 
hromadné dopravy, jsou v protikladu s požadavky na zachování bydlení a na památkovou ochranu městské 
struktury i jednotlivých objektů.  

Územní plán potvrzuje polyfunkční využití centra a zařazuje jeho převážnou část do ploch smíšených, pouze 
ve vybraných částech potvrzuje plochy bydlení. 

Městská centra, stávající i nově navrhovaná, rozšiřují nabídku lokalizace celoměstsky významných funkcí 
v kompaktním městě. Jsou to přirozená centra městských čtvrtí 19. a 20. století a velkých obytných celků. 
Soustřeďují občanské vybavení, tj. zařízení veřejné správy, obchodu, kanceláří, služeb, společenského života 
a aktivit volného času. Jsou rovněž velkým zdrojem pracovních příležitostí. Územní plán vymezuje tato městská 
centra: Pankrác, kde vývoj nepotvrdil přeměnu lokality na celoměstské centrum především z důvodů prostorového 
odtržení od historického jádra města, dále Nové Butovice, Libeň – Palmovka, Dejvice, Žižkov a Opatov. 

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.  

Územní plán vymezuje lokální centra Bohnice, Dolní Chabry, Kobylisy, Ládví, Ďáblice, Březiněves, Třeboradice, 
Miškovice, Čakovice, Vinoř, Kbely, Střížkov, Prosek, Vysočany, Satalice, Černý Most, Horní Počernice, Hloubětín, 
Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad lesy, Zahradní Město, Zahradní Město východ, Uhříněves, 
Kolovraty, Jižní Město, Nové Dvory, Budějovická, Kunratice, Modřany, Kamýk, Zbraslav, Radotín, Barrandov I, 
Barrandov II, Luka, Lužiny, Západní Město – Stodůlky, Západní město – Horka, Řepy, Vokovice, Bořislavka, 
Nebušice, Suchdol, Lipence a Malešice. Vedle městských a lokálních center se předpokládá vznik nových center 
bez konkrétního umístění v rozvojových a přestavbových územích s charakterem budoucích nových městských 
celků. Jsou to lokality: Malešicko-hostivařská průmyslová oblast, Štěrboholy, Dubeč, Hostivař, Bohdalec, Horní 
Měcholupy, Jinonice a Zličín. 

Městská a lokální centra jsou navržena na plochách smíšených, která umožňují široké využití na celém území 
města. Územní plán navrhuje na území města plochy smíšené o celkové rozloze 5375,79 ha. 
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Rozvoj bydlení nezbytně provází nárůst ploch veřejného vybavení určených pro realizaci zařízení, která jsou 
zřizována nebo užívána ve veřejném zájmu. Ta jsou určena především pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, 
mimoškolní činnost pro děti a mládež, zdravotní a sociální služby, pro kulturu, církev, ochranu a pro bezpečnost 
obyvatelstva (policii, hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu).  

Důležitou součástí ploch veřejného vybavení jsou ty, které umožňují rozvoj vysokých škol. Územní plán potvrzuje 
stávající vysokoškolské areály v celoměstském centru a ve zbývajících částech města s výjimkou areálu na 
Strahově, kde se ověřuje variantní využití. Nové plochy vymezuje na plochách přestavby (např. v Praze 7 
v Holešovicích-Bubnech při variantním řešení) a v nových rozvojových územích, např. v západní části Dívčích 
hradů v Praze 5 - Jinonicích. Vysokoškolské areály jsou navrženy na území města především ve vazbě 
na kapacitní veřejnou hromadnou dopravu.  

Územní plán vymezuje plochy veřejného vybavení o celkové rozloze 1637,09 ha. 

Rozložení míst soustředěné nabídky pracovních míst je poměrně rovnoměrné a odpovídá morfologii Prahy 
a hlavním rozvojovým osám. Největší koncentrací pracovních příležitostí nadále zůstává rozšířené celoměstské 
centrum s celkovou nabídkou cca 200 000 pracovních míst. Na ně téměř bezprostředně navazují významná 
přestavbová území, tj. centrum Smíchova včetně zbývajících přestavbových ploch, Holešovický meandr a Karlín 
s dalšími plochami vhodnými pro vznik pracovních míst. 

Významnými zdroji by se měla stát městská centra Pankrác, Nové Butovice, Žižkov, Opatov a Dejvice. 
Nejvýznamnějším soustředěním pracovních míst by však měla být přestavbová území dále od celoměstského 
centra, tj. Vysočany - Hloubětín, Malešice - Hostivař (včetně hostivařské části průmyslové oblasti) a Radlické údolí 
včetně navazující části podél Radlické radiály. 

V těchto původně tradičních průmyslových oblastech, s výjimkou ploch v Radlickém údolí, se restrukturalizuje 
nabídka výrobních pracovních míst podle kvalitativní přeměny území na kapacitnější pracovní nabídku z oblasti 
obslužné sféry. 

Ve vnějším kompaktním městě jsou navrženy důležité zdroje pracovních míst ve vazbě na obchodně-společenská 
centra, na důležité dopravní osy a na rozvojové a produkční možnosti dané lokality. Jsou to například 
Letňany - obchodní zóna s výstavištěm, Jižní Město – Chodov s rozvojem na nových plochách 
komerčně-administrativní zóny při dálnici D1 a Zličín – obchodní komplexy a průmyslové závody včetně 
administrativních pracovišť. Poměrně výjimečnými zdroji pracovních příležitostí jsou mezinárodní Letiště Ruzyně 
se souvisejícími pozemky a Hornopočernický průmyslový a logistický komplex. 

Uvedené lokality včetně celoměstského centra umožňují vznik celkového počtu cca 450 000 pracovních 
příležitostí. 

Uvedené kapacity pracovních příležitostí jsou pouze částečně realizované na plochách produkce, podstatná část 
je umístěna na plochách smíšených. Na dalších neuvedených plochách produkce se předpokládá výrazně nižší 
koncentrace pracovních míst. 

Územní plán navrhuje plochy produkce o celkové rozloze 458,15 ha. 

Koncepce plošného uspořádání je vyznačená ve schématu S3 – Základní typy území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1  BYDLENÍ 

Bydlení jako důležitá a městotvorná složka zaujímá největší podíl zastavěného území, patří spolu s plochami 
veřejného vybavení a plochami smíšenými do kategorie obytného území, které představuje 37,3% území Prahy.  

Bydlení je zastoupeno ve všech 3 pásmech města, v historickém jádru, kompaktním městě i vnějším pásmu, která 
se liší urbanistickou strukturou, různým charakterem a hustotou bytové zástavby. V historickém jádru města 
převažuje rostlá zástavba, v kompaktním městě je zástavba kombinovaná, kompaktní bloková, volná zástavba 
vilových čtvrtí i kapacitní obytné celky panelové sídlištní zástavby, ve vnějším pásmu města je venkovská rostlá 
zástavba původních samostatných sídel, doplněná převážně nízkopodlažní zástavbou rodinných domů. 

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 - viz kapitola 4. Koncepce rozvoje a přestavby města. 

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. 

V protikladu k probíhajícímu a navrhovanému rozvoji bydlení v kompaktním městě dlouhodobě dochází v centru 
města, zejména v historickém jádru, k jeho úbytku a vylidňování. Dlouhodobě je zaznamenán úbytek trvale 
bydlících obyvatel i úbytek bytů ve prospěch komerčního, zejména hotelového a z části i administrativního využití. 
Tento trend je patrný v počtu trvale bydlících obyvatel na území Prahy 1 a Prahy 2, kde v letech 1991-2008 ubylo 
dle statistických údajů ČSÚ celkem 25 500 trvale bydlících obyvatel. Územní plán proto stanovuje pro území 
Památkové rezervace v hl. m. Praze regulaci bydlení, jejímž cílem je ochrana před dalším nežádoucím úbytkem 
této důležité složky historického jádra města, tzn. snaha o zachování minimálně stávajícího rozsahu bydlení 
v centru, optimálně snaha o jeho zvýšení na úkor zbytných nebytových funkcí – viz kapitola 3.2 Další regulativy 
a podmínky pro využití ploch. 

V souladu se stávajícím charakterem obytných území a jejich strukturou je navržena i prostorová regulace 
rozvojových a přestavbových ploch - viz kapitola 3.3 Prostorová regulace.  

Plochy bydlení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 501/2006 jsou jednou z ploch s rozdílným způsobem 
využitím. 

Bydlení patří mezi hlavní využití ploch bydlení OB a ploch smíšených SV – viz závazná část plánu, kapitola 
3.1 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití. 
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2.2.2  OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

Občanským vybavením ve řejné infrastruktury  se ve smyslu zákona 183/2006 Sb. § 2, písm. k) bod 3 rozumí 
občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, jako jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící 
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu 
nebo pro ochranu obyvatelstva. Pro potřeby územního plánu se tato infrastruktura nazývá „veřejné vybavení“. 

K zajištění veřejného vybavení plán vymezuje plochy veřejného vybavení. Využití ploch veřejného vybavení 
územní plán nespecifikuje pro jednotlivé druhy veřejného vybavení, vyjma ploch s využitím určeným 
prostřednictvím vyhlášených 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 značky podměrečné 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 uspořádání plánu podloženo dostatečným podkladem pro vymezení 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 plánu 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. 

Vzdělávání a výchova 

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny pro pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a zákonem 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

V rozvojových a přestavbových obytných územích plán zpravidla vymezuje plochy veřejného vybavení určené pro 
základní školskou vybavenost, která podle místních podmínek představuje zejména základní školy a mateřské 
školy. Další zařízení pro předškolní výchovu a mimoškolní činnost je možné umísťovat na plochách bydlení 
a plochách smíšených. 

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 buď jako 
samostatného zařízení, nebo v areálu s mateřskou školou, nebo jinou vybaveností. Pozemky pro mateřské školy 
jsou vymezeny plochou veřejného vybavení a veřejně prospěšnými stavbami v 15 lokalitách, kde je uspořádání 
plánu podloženo podrobnější dokumentací. 

Při výpočtu potřeby ploch pro veřejné vybavení pro základní školskou vybavenost územní plán vychází 
z orientační potřeby 100 žáků v základní škole na 1000 obyvatel a 36 dětí v mateřské škole na 1000 obyvatel. 
Minimální potřeba plochy pozemku vychází z obecně platných předpisů.  

Střední a vyšší školy  jsou zařízení celoměstského významu a jejich spádové oblasti se vzájemně překrývají, 
proto není kladen takový důraz na potvrzení lokalizace na plochách veřejného vybavení jako pro základní 
a předškolní výchovu, které jsou závislé na docházkových vzdálenostech. 

Pozemky pro střední a vyšší školství jsou zpravidla vymezeny plochou veřejného vybavení a současně jsou 
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Celkem jsou vymezeny 4 lokality. Podle potřeby je možné střední 
a vyšší školy zřizovat nejen na plochách veřejného vybavení, ale zejména plochách smíšených.  

Plán potvrzuje stávající lokalizace areálů vysokých škol  na plochách s rozdílným způsobem využití pro veřejné 
vybavení VV, 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.  

Sociální služby  

Plochy veřejného vybavení jsou vymezeny pro stavby a zařízení sociálních služeb v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. S ohledem na stárnutí pražské populace a také vzrůst podílu sociálně 
problémových skupin občanů na území města je nezbytné sociální služby dále rozvíjet. I když prioritou rozvoje 
systému sociálních služeb je posílení terénní, rodinné, individuální, asistenční a neústavní péče, nezbytné je 
i zajištění dostatečné kapacity pobytových sociálních služeb na území města.  

Územní plán 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. 

Zdravotní služby 

Vymezením ploch veřejného vybavení územní plán podporuje zachování a dále i rozšíření sítě zdravotnických 
zařízení s cílem zajistit dostupnost zdravotních či zdravotně-sociálních služeb na celém území města. K ochraně 
je určena převážná část stávajících poliklinik, které jsou nedílnou součástí vybavenosti obytných území a dále 
stávající areály lůžkových zařízení. Výjimkou je areál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ve variantním 
řešení územního plánu je plocha veřejného vybavení pro nemocnici zmenšena na cca polovinu a zbývající část 
původního areálu nemocnice je navržena k využití jako plocha smíšená. 

Plán podporuje rozšiřování vybavenosti zejména ve vnějším kompaktním městě, mimo historické jádro Prahy 
a vnitřní kompaktní město.   

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. 

Kultura 

Kulturní stavby a zařízení všeho druhu nejsou v územním plánu zobrazeny samostatnou plochou a jsou součástí 
ploch smíšených a ploch veřejného vybavení. Kulturní zařízení jsou však významným městotvorným prvkem 
a nedílnou součástí metropolitní struktury. V historickém jádru města je soustředěna převážná část muzeí, galerií, 
divadel, kin, koncertních sálů, církevních zařízení, zábavních zařízení a klubů, které se vyznačují velkou diváckou 
návštěvností jak obyvatel, tak turistů. 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. Naplněním těchto smíšených ploch by byla podpořena zásada přeměny Prahy z centrální struktury 
na strukturu polycentrickou. 
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Veřejná správa 

Pro stavby a zařízení státní a městské správy jsou v územním plánu vymezeny některé plochy veřejného 
vybavení VV.  

Takto vymezené plochy zajišťují územní ochranu pro stávající zařízení, případně slouží jako rezerva pro potřebu 
lokalizace nového zařízení veřejné správy tak, aby byla dostupná všem jeho uživatelům a aby byla zajištěna její 
funkčnost. Veřejná správa představuje instituce zajišťující výkon státní správy v přímé nebo přenesené 
působnosti. Jsou to ministerstva, státní úřady, soudy všech stupňů, městské úřady, státní i městská policie apod. 

V plánu 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. 

Obrana a bezpe čnost státu, ochrana obyvatelstva  

Podkladem opatření pro obranu a bezpečnost státu a ochranu obyvatelstva je 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. Opatření jsou rozpracována v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. 

Obrana a bezpečnost státu je zajišťována objekty obranné infrastruktury a kritické infrastruktury. Jde o objekty, 
které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany, mají zásadní 
význam pro zachování funkcí území, plní opatření k zajišťování obrany na území, zejména zajištění základních 
životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil, a dále 
objekty, které mohou být napadeny nebo významně poškozeny. V rámci nové výstavby musí být vždy posouzena 
míra ovlivnění stávajících objektů obranné infrastruktury a kritické infrastruktury. 

Ochrana obyvatelstva je zajišťována objekty a opatřeními ochrany obyvatelstva, kterými jsou ochrana před vlivy 
nebezpečných látek, systém protipovodňové ochrany, ochranný systém metra, systém ukrytí obyvatelstva.  

Ochrana před vlivy nebezpečných látek v podobě zón havarijního plánování, definovaných ve smyslu zákona 
č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je metricky vymezena pro 2 subjekty na území hl. m. Prahy. 
Ve vymezených zónách musí být zohledněna ochrana před možným únikem nebezpečných látek skladovaných 
v těchto subjektech a opatření vyplývající z vnějších havarijních plánů těchto subjektů. 

Systém protipovodňové ochrany hl. m. Prahy zajišťuje maximální ochranu obyvatelstva a majetku před 
povodněmi. V rámci nové výstavby musí být zachovány přístupové komunikace a nezbytné plochy kolem linie 
protipovodňových opatření, aby mohly být v době hrozící povodně uvedeny do pohotovostního stavu. Rozsah 
nezbytných ploch je garantovaný odborem krizového řízení MHMP, v podrobnosti územního plánu nejsou 
vymezeny. 

Ochranný systém metra zahrnuje prvky ochrany před povodněmi a ochranu cestující veřejnosti při hrozbě 
terorismu, obsahuje kamerový systém a prvky preventivního varovného systému při použití otravných látek. 
V případě válečného stavu je možné využít ochranného systému metra jako stálý úkryt pro ochranu obyvatelstva 
ukrytím. Metro je součástí kritické infrastruktury hl. m. Prahy, tvoří významný komunikační systém využitelný pro 
evakuaci obyvatel hl. m. Prahy v případě rozsáhlých přírodních a průmyslových havárií nebo v případě 
teroristických útoků na území hl. m. Prahy. Rozsah opatření není v územním plánu plošně zobrazitelný. 

Systém ukrytí obyvatelstva je definován stávající legislativou a Koncepcí ochrany obyvatelstva, schválenou 
usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 22. 4. 2002. V případě ohrožení státu nebo ve válečném stavu bude k ukrytí 
obyvatelstva využit fond stálých úkrytů hl. m. Prahy a improvizované ukrytí budované v rámci nové výstavby 
v předem vytipovaných vhodných podzemních, suterénních a jiných částech objektů. V rámci nové výstavby musí 
být vždy vytvořeny podmínky pro zajištění a využití vhodných prostor pro improvizované ukrytí. S plánovanou 
výstavbou nových stálých úkrytů na území hl. m. Prahy se nepočítá. Systém není v územním plánu plošně 
zobrazen.  

Nově vymezené plochy stanic záchranného integrovaného systému odpovídají potřebám rovnoměrného pokrytí 
Prahy ve vyhovujících dojezdových vzdálenostech pro včasné poskytnutí potřebné pomoci. 
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2.2.3 OSTATNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

Ostatní občanské vybavení zahrnuje pozemky, stavby a zařízení pro obchodní prodej, rekreaci, sport 
a tělovýchovu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum apod. 

Ostatní občanské vybavení kromě rekreace a sportu nemá v územním plánu vymezen samostatný druh ploch 
se stanoveným způsobem využití, ale je zpravidla součástí smíšených ploch. 

Obchodní prodej 

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. 

Pro velkoobchodní zařízení jsou určeny především plochy produkce PR vzhledem k výhradnímu zásobování 
kamiony, které představují míru zatížení území neslučitelnou s obytným územím. Podmínkou je vždy možnost 
dobrého napojení na komunikační síť. 

Rekreace, t ělovýchova a sport 

Pro plnohodnotný život ve městě je nezbytná možnost krátkodobé rekreace. Té slouží jeden ze základních typů 
území - území rekreační, která jsou určena pro oddech, pasivní či aktivní relaxaci a pro sport od rekreačního přes 
tréninkový až k výkonnostnímu profesionálnímu sportu s diváckou účastí.  

Rekreační území je přechodem mezi volnou krajinou a obytným územím a současně se s nimi vzájemně prolíná. 
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. 

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.  

Základní kostra území vhodných k rekreaci vychází z krajinných daností města a ze systému zeleně.  

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.  

Ve vnitřním i vnějším kompaktním městě plán potvrzuje stávající parky, rekreační a sportovní areály. 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, oblasti 
Motol – Vidoule. Část přestavbových území je rovněž navržena pro plochy sportu a rekreace.  

Nejpříhodnější pro rozvoj rekreačních území tvořících zázemí celého města, jeho obyvatel i návštěvníků, 
je zejména jeho vnější pásmo. Plošně nejrozsáhlejší jsou tradiční rekreační území hlavního města, 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. Ve zvláště chráněných územích 
většinou jde pouze o možnost pasivního průchodu pěších turistů (místy výhradně po cestách), zato v méně 
cenných partiích přírodních parků se připouští umístění speciálních aktivit, pouze bez většího stavebního zázemí. 

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. 

Služby 

Pro výrobní a nevýrobní služby, které mohou být zdrojem zátěže pro území, jsou plánem určeny především 
produkční plochy. Ve smíšených plochách je možné umisťovat pouze nerušící výrobu a nerušící služby 
a v plochách bydlení jen nerušící služby, pokud je jejich provoz s bydlením slučitelný. Jedná se především 
o služby komunální, stravovací a ubytovací, drobné provozovny služeb pro obyvatele, jako jsou kadeřnictví, 
opravy oděvů, hodin, domácích spotřebičů nebo drobné řemeslnické provozovny.  

Věda a výzkum 

Stavby a zařízení pro vědu a výzkum nejsou v plánu zobrazeny samostatnou plochou. 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 parky. Současné plochy výzkumných a vývojových ústavů 
i Akademie věd ČR jsou stabilizované a případně využívají svého rezervního potenciálu. 
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2.2.4 PRODUKCE 

Do dalších ploch, které jsou součástí městské struktury, je nutné započítat plochy činností, které nejvíce zatěžují 
území a souvisejí s průmyslovou výrobou, skladováním nebo technologickými zařízeními, jejichž provozováním se 
zvyšuje hladina hluku, množství exhalací, prašnost nebo jiné vlivy neslučitelné s obytným, rekreačním a krajinným 
územím vzhledem k jejich negativnímu působení na životní prostředí a zdraví uživatelů. Tyto plochy byly a dále 
jsou významným zdrojem pracovních příležitostí. 

Tyto činnosti je možné umísťovat na plochách produkce PR v produkčních územích. Počítáme k nim zejména 
průmyslové provozy, výrobní služby, logistická a skladovací zařízení, opravárenská a údržbářská zařízení, 
stavební dvory, distribuci zboží, zařízení pro celní odbavování a dopravní areály. Dále je na těchto plochách 
možné umísťovat zařízení a provozy s těmito funkcemi souvisejícími nebo funkce s nižší zátěží, které jsou však 
s těmito funkcemi slučitelné, provoz automobilové dopravy, provoz PID, železniční dopravu, terminály nákladní 
dopravy včetně železničních vleček, letiště, čerpací stanice pohonných hmot a všechny typy parkování. Součástí 
těchto ploch jsou i zařízení technické vybavenosti pro energetiku, zásobování vodou a odvodnění, pro zásobování 
elektrickou energií, pro elektronickou komunikaci a odpadové hospodářství. 

Produkční území jsou historicky založena bez kontaktu s obytnou zástavbou, disponují napojením na dopravní síť 
jak silniční, tak železniční s obsluhou zpravidla železničními vlečkami a jsou většinou součástí významných 
průmyslových území v Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti a průmyslové oblasti Horních Počernic, 
v Letňanech, v Uhříněvsi a v Radotíně. Vedle těchto lokalit jsou menší průmyslové plochy v Dolních Chabrech, 
Vinoři, Písnici, Kunraticích, Modřanech, v Ruzyni apod. 

Produkční území procházejí přeměnou, během které se zmenšují podíly průmyslové výroby a zvyšují podíly 
obslužných funkcí, ke kterým můžeme počítat skladování a logistiku, nejrůznější výrobní a opravárenské služby, 
stavební a manipulační dvory nebo kancelářské a obchodní plochy s velkými nároky na dopravní obsluhu 
a souvisejícími s hlavním využitím. Tyto provozy není možné umístit v ostatních územích. Prostředí produkčních 
ploch je však 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. 

Další průmyslové plochy byly v důsledku ekonomického vývoje opuštěny a jsou předmětem transformace 
na obytné plochy nebo smíšené plochy městské struktury. Vzhledem k tomu, že se v průběhu času tato původně 
periferní území stala součástí kompaktního města, dává plán přednost naplnění těchto ploch před rozvojovými 
plochami v dosud nezastavěném území. Tato přeměna představuje koncepční přístup zvyšující kvalitu 
metropolitní struktury a zacelující bariéry v územích. Přispívá rovněž k vyváženému rozložení produkčních ploch 
zmenšováním původních průmyslových ploch na pravém břehu Vltavy. 

Transformace se týká především tradičních průmyslových čtvrtí Vysočan, Libně, Holešovic, Karlína, 
ale i Smíchova, kde již bylo realizováno centrum Prahy 5 s celoměstskými funkcemi. V ostatních jmenovaných 
lokalitách je transformace v různých stupních realizace, respektive územně plánovací přípravy.  

S novými rozvojovými průmyslovými a skladovacími plochami na území Prahy plán nepočítá. 
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2.3 Koncepce prostorového uspo řádání města 

Návrh prostorového uspořádání vychází z výjimečné morfologické a urbanistické konfigurace města Prahy jako 
celku s jeho unikátními soubory architektonických objektů, ze vztahů k historické struktuře zástavby a ke krajinným 
a přírodním elementům. Respektuje hodnoty území a zachovává významné územní celky města, které byly 
vyhlášeny památkovými rezervacemi, z nichž nejvýznamnější je Památková rezervace v hl. m. Praze zapsaná 
na Seznamu světového dědictví (UNESCO) se svým ochranným pásmem. Respektuje ochranu vyhlášených 
památkových zón i hodnoty jader původních historických obcí na území města. 

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. 

Vymezení vnitřních pásem města, tj. historického jádra, vnitřního a vnějšího kompaktního města a vnějšího 
pásma, vychází z vyhodnocení analýz obsažených v UAP. Souvisí především s poznáním postupného narůstání 
města v čase a vývojových názorů na jeho utváření i dobových potřeb rozvoje. Zásadními charakteristikami těchto 
pásem jsou míra stability a rozvojový potenciál území. 

Směrem od historického jádra k okraji města je možné sledovat postupnou proměnu území od stabilního 
historického města přes původně vzniklá předměstí zahrnutá do kompaktního města a dosud živě se vyvíjející 
oblast s často nedokončenými založeními a rozvojovými příležitostmi až po vnější pásmo se stabilní příměstskou 
krajinou. 

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 přestavbové území Masarykova nádraží, kde je regulace 
stanovena ve vztahu k okolní zástavbě. 

Vnitřní kompaktní město, tvořené převážně městskými čtvrtěmi navazujícími na historické jádro města, 
se vyznačuje prolínáním a vrstvením funkcí vytvářejících plnohodnotné městské prostředí. Časová stabilita vnitřní 
struktury je dlouhodobá, stabilizovaná jako celek na základě historického vývoje a společenského významu místa. 
Prostorová struktura je charakteristická méně výraznou kompaktní soustředěnou zástavbou s jednotlivými 
dominantami. Veškeré změny ve struktuře této zástavby se uplatňují v pohledech z historického jádra města. 
Proto je značná část vnitřního kompaktního města zahrnuta do území se zákazem výškových a rozměrných 
staveb a návrh prostorových regulativů tuto skutečnost zohledňuje.  

Vnější kompaktní město tvoří v současné době především souvisle zastavěné území městských čtvrtí založených 
po druhé světové válce, na které navazuje síť lokálních a obchodně-společenských center, ploch rekreačních, 
ploch produkce a dopravní a technické infrastruktury. Časová stabilita vnitřní struktury tohoto pásma je spíše 
krátkodobá a opírá se zejména o realizovanou infrastrukturu a založené stavební celky. Dlouhodobější stabilizace 
je typická jen pro dílčí lokality.  

Územní plán ve vnějším kompaktním městě navrhuje vedle významných přestavbových území významná 
rozvojová území městská, na která dále navazují významná rozvojová území rekreační a krajinná zasahující 
i do vnějšího pásma města. Pro transformační a rozvojová území navrhuje prostorovou regulaci, která by měla 
zajistit postupné snižování intenzity zástavby směrem k vnějšímu okraji města.  

Vnější pásmo tvořené příměstskou rekreační a zemědělskou krajinou s původně venkovským osídlením 
si uchovává dlouhodobou časovou stabilitu vnitřní struktury se značnou setrvačností na základě historického 
vývoje. V tomto pásmu jsou navržena významná rozvojová území rekreační a krajinná. Prostorová regulace nově 
navržených zastavitelných ploch je odvozena od okolní stávající zástavby. 

Dílčí prostorová koncepce významných rozvojových území a jednotlivých lokalit se odvíjí od místních podmínek při 
respektování lokálních urbanizačních a kompozičních os a místních dominant. Součástí návrhu je i vymezení 
veřejných prostranství včetně ploch zeleně, a to jak stávajících, které mají potenciál možného zvyšování kvality, 
tak nových veřejných prostranství, která jsou součástí rozvojových území.  

Návrh prostorové regulace je podrobněji popsán v kapitole 3. Koncepce plošné a prostorové regulace. 

 

2.4 Koncepce rozvoje a p řestavby 

Na území města je vymezeno zastavěné území zachycující stav k 1. 1. 2008 ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 
a dle vyhlášky č. 500 /2006 Sb. Uvnitř i vně zastavěného území jsou navrženy zastavitelné plochy (jinak také 
nazývané rozvojové). V územním plánu jsou dále vymezeny plochy přestavby včetně brownfields (jinak také 
plochy transformační), které zahrnují plochy určené jak pro funkční, tak pro strukturální transformaci. 

Návrh územního plánu 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“. 

Plochy přestavby, které mají díky svému rozsahu anebo umístění ve městě nadmístní význam, vymezuje územní 
plán jako významná přestavbová území. Takto vymezená území rozvíjejí nadmístní přestavbové oblasti vymezené 
v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR) a doplňují další možná přestavbová území.  

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

Specifický význam mají přestavbová území vymezená na pražských nádražích (nádraží Bubny, Žížkov, Smíchov 
a Masarykovo nádraží), která ve většině případů bezprostředně navazují na celoměstské centrum a jsou tak 
přirozenou rezervou jeho rozvoje. 

Celková rozloha významných přestavbových území je 1 831,71 ha. 

Přestože územní plán upřednostňuje využití zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území, navrhuje pro další 
plnohodnotný rozvoj města také systém významných rozvojových území, která se dělí na významná rozvojová 
území městská (zahrnující zastavitelné plochy), rekreační (s nízkým podílem zastavitelných ploch) a krajinná. 

Významná rozvojová území městská, která jsou odvozena od nadmístních rozvojových oblastí a rozvojových os 
definovaných v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a která jsou důležitá pro další rovnoměrný rozvoj města, 
jsou převáženě vymezena v místech, kde dochází k vysoké koncentraci zastavitelných ploch situovaných 
na trasách hromadné kolejové dopravy. 

V těchto územích se předpokládá koncentrace zástavby do takových 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 soudobého požadovaného standardu a na minimalizaci negativních 
důsledků na životní prostředí. Územní plán se tak snaží čelit vytváření nekoncepčních a nesystémových projevů anarchické 
zástavby volných ploch na okraji města a ve volné krajině jeho okolí („restituční urbanismus“, „urban sprawl“). 

Územní plán vymezuje tato významná rozvojová území městská: M/1 - Letňany, M/2 - Východní Město, 
M/3 - Petrovice, M/4 - Jižní Město - KIZ II, M/5 - Krč, M/6 - Novodvorská, M/7 - Libuš, M/8 - Barrandov - Slivenec, 
M/9 - Dívčí hrady, M/10 - Západní Město a M/11 - Ruzyně - Drnovská. 

Významná rozvojová území městská mají celkovou rozlohu 4 428,37 ha. 

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. 

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. 

Významná rozvojová území krajinná jsou navržena rovnoměrně na území města a především v místech, kde je v současné 
době nedostatek zeleně, umožňují vznik zeleného pásu kolem Prahy a posilují možnosti rekreačního využití pro obyvatele 
města. Územní plán navrhuje tato území: Z/1 - Dolní Chabry - Ďáblice, Z/2 - Březiněves - Čakovice, Z/3 - Čakovice - Kbely, 
Z/4 - Horní Počernice, Z/5 - Dolní Počernice - Vinice, Z/6 – Běchovice - Koloděje, Z/7 - Jankov, Z/8 - Kolovraty, Z/9 - Křeslice, 
Z/10 - Trojmezí, Z/11 - Lipence, Z/12 - Slivenec, Z/13 - Dívčí hrady, Z/14 - Západní Město, Z/15 - Sobín. 

Významná rozvojová území krajinná mají celkovou rozlohu 2 354,24 ha. 

Významná přestavbová a rozvojová území jsou podrobněji popsána v kapitole 4. Koncepce rozvoje území. 
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2.5 Životní prost ředí 

Urbanistická koncepce přispívá ke zlepšení životního prostředí preferencí větší pestrosti způsobu využití 
navrhovaných ploch oproti monofunkčnímu využití, liberalizací regulativů vůči způsobům využití území s nižší 
zátěží. Důležitá je preference rozšiřování sítě a obsluhy veřejné hromadné dopravy a pražské integrované 
dopravy včetně většího zapojení železnice v dopravě osob před individuální automobilovou dopravou, podpora 
cyklistické a pěší dopravy, dobudování Pražského a Městského okruhu a radiál k odvedení tranzitu a vnitřní 
zátěže automobilovou dopravou z historické uliční sítě. Součástí urbanistické koncepce je ochrana stávajících 
a navrhovaných ploch zeleně. 

Dopady urbanistické koncepce na životní prostředí jsou předmětem dílu D. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Dopravní infrastruktura 

Doprava je součástí urbanistické koncepce města, kterou ovlivňuje historicky vzniklým založením komunikační 
sítě, uspořádáním celoměstsky významných komunikací, systémy veřejné hromadné dopravy, železniční 
infrastrukturou a vlivy letecké dopravy. Se vzrůstajícími nároky na přepravu nabývá stále většího významu otázka 
udržitelného rozvoje města, zajištění kvality života a s tím spojeného životního prostředí v Praze pro její obyvatele. 

V tomto smyslu má zásadní význam veřejná hromadná doprava, jejímž základem je systém Pražské integrované 
dopravy (PID) s výrazným přesahem do spádové oblasti regionu. Páteří systému je rychlá segregovaná kolejová 
doprava, reprezentovaná ve městě zejména metrem a v příměstské dopravě železničními linkami. Kolejové 
systémy města, především metro a železnice a některé tramvajové tratě, představují významné osy v území, 
podél kterých je navrhován nejen kvantitativní, ale především kvalitativní rozvoj. 

Územní plán navrhuje výrazný rozvoj tramvajové dopravy se zřetelem k příznivé provozní ekonomii, šetrnosti 
k životnímu prostředí a strategické výhodnosti z hlediska dosažitelných zdrojů energií. Rozšířená nabídka 
tramvajové dopravy spojená s novými úseky tramvajových tratí a podpořená dalšími opatřeními, která jsou 
již mimo rámec územního plánování (např. kvalitní nízkopodlažní a tiché tramvaje spolu s jejich provozní 
preferencí na komunikacích), by se měla stát atraktivní pro velkou část obyvatel ve stávajících i nově 
navrhovaných obytných celcích. 

Jako specifická součást veřejné hromadné dopravy v Praze jsou navrženy lanové dráhy, které by měly zpřístupnit 
významné plochy rekreace v exponovaných polohách. 

Základ komunikačního systému města tvoří dva okruhy, Pražský (Silniční okruh kolem Prahy) a Městský a sedm 
radiál (Chodovská, Chuchelská, Radlická, Břevnovská, Prosecká, Vysočanská a Štěrboholská) doplněných o dvě 
spojky. Po uvedených komunikacích by se měla realizovat velká část dopravního výkonu automobilové dopravy 
v Praze. 

Na okraji města, případně v kontaktním území regionu budou na Pražský okruh napojeny dálnice 
D1 (Praha - Brno), D3 (Praha - České Budějovice), D5 (Praha - Plzeň), D8 (Praha - Teplice), D11 (Praha - Hradec 
Králové), rychlostní silnice R4 (Praha - Strakonice), R6 (Praha - Karlovy Vary), R7 (Praha - Chomutov), 
R10 (Praha - Turnov) a další komunikace. Smyslem navrženého systému komunikací je převést vůči městu 
tranzitní automobilovou dopravu na jeho okraj a zde ji rozvádět spolu s vnější zdrojovou a cílovou automobilovou 
dopravou. Velkou část vnitroměstské automobilové dopravy realizovat po technicky vybavených trasách s velkým 
podílem tunelových úseků, které by zmírnily negativní vlivy dopravy na okolní území. 

Další zmírnění negativních vlivů individuální automobilové dopravy v Praze bude nutné provést také uplatněním 
podpůrných opatření, která jsou již mimo rámec územního plánování, např. návrhem radikálních restriktivních 
opatření vůči automobilové dopravě zejména v centrální oblasti města, rozšířením nabídky veřejné dopravy 
v radiálních i tangenciálních vztazích a výraznějším rozšířením nabídky záchytných parkovišť tytu P+R ve vazbě 
na kapacitní kolejové systémy v Praze a na železnici i v regionu. 

Územní plán předpokládá významný rozvoj cyklistické a pěší dopravy, tj. ekologické a nenáročné dopravy 
s příznivými důsledky na zdraví obyvatel, navrhuje ucelený systém cyklotras a pěších spojení. Součástí 
navržených významných pěších propojení, která by měla zajistit lepší prostupnost územím, jsou nové lávky 
pro pěší a cyklisty přes Vltavu a Berounku. 

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 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. Celkový provoz letiště musí být 
koncipován jako převážně zdrojové a cílové letiště pro osobní dopravu bez posilování tranzitní a nákladní dopravy. 
Provoz letiště musí zohledňovat hygienické limity, které budou ve vzájemném souladu s životem města a jeho 
rozvojem. 

Pro vodní dopravu jsou vymezeny stávající přístavy Holešovice, Libeň, Smíchov a rozšířený přístav Radotín, 
který má vymezenu část obchodní, ochrannou a zcela samostatnou část pro rekreační a sportovní lodě. 
Potvrzeny jsou terminály osobní lodní dopravy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu. 

Koncepce rozvoje dopravy je podrobněji popsána v kapitole 6. Koncepce dopravní infrastruktury. 
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2.7 Technická infrastruktura 

Urbanistická koncepce je podmíněná rozvojem technické infrastruktury v jednotlivých systémech zásobování 
vodou, odkanalizování, odpadového hospodářství, zásobování teplem, plynem a elektrickou energií, 
elektronických komunikací, kolektorů. Mezi ně patří i soustava vodních toků s výraznou městotvornou funkcí. 

Koncepce rozvoje jednotlivých systémů je podrobněji popsána v kapitole 7. Koncepce technické infrastruktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Koncepce ekonomické infrastruktury  

Územní plán navrhuje rozvoj hl. m. Prahy k posílení konkurenceschopnosti vůči podobným metropolím střední 
Evropy (jak předpokládá aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy z roku 2008) a k plnění funkce „významné 
rozvojové oblasti“ (dle Politiky územního rozvoje ČR z roku 2008). Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné 
chápat rozvoj města především jako růst kvality a harmonie vytvářeného prostředí, nikoliv jako nekontrolovatelný 
kvantitativní nárůst zastavěné plochy nebo počtu obyvatel a návštěvníků. 

Územní plán obsahuje ekonomické souvislosti urbanistického rozvoje a stanoví pořadí a podmínky změn v území 
(etapizaci). Pro možnost dlouhodobého rozvoje navrhuje územní rezervy. 

Koncepce ekonomické infrastruktury je podrobněji popsána v kapitole 8. Koncepce ekonomické infrastruktury. 
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2.9 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky význ amných staveb 

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

V územním plánu nejsou specifikovány konkrétní významné stavby a jejich umístění, a je proto dostatečné obecné 
vymezení v rámci jiných předpisů, především zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.10 Vymezení staveb nezp ůsobilých pro zkrácené stavební řízení 

Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona se vztahuje 
na všechny stavby umísťované na územích všech památkových rezervací v hl. m. Praze.  

Důvodem je nutnost individuálního posouzení jednotlivých změn v území s cílem zajistit zvýšenou ochranu 
urbanistických hodnot prostorového uspořádání historické zástavby města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


