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1) Úvod 

MČ Praha 11 vítá zařazení stanice metra „C“ Háje do dokumentu „Soubor opatření  
a doporučení pro vybrané stanice metra“, který zpracoval IPR v červnu 2016 (dále  
jen „Dokument“). Metodiku zabývající se A) širšími urbanistickými vztahy, B) úpravou 
veřejných prostranství, C) bezbariérovými přístupy, D) majetkoprávními vztahy, E) doplněním 
základní vybavenosti a F) zlepšením přestupních vazeb a navazujících dopravních systémů lze 

považovat za vhodnou a použitelnou.  

Navrhované časové horizonty I – 2016+, II – do 2020 a III – 2020+ lze obecně považovat  
za rozumné. V případě stanice metra Háje by důležitým časovým mezníkem mělo být 
zprovoznění plánované tramvajové tratě na Jižní Město, které může výrazně změnit nároky  
na využívání stanice i jejího okolí. Tč. probíhá proces pořizování změny Územního plánu  
s. ú. hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“) č. Z 2798/00. 

Jakékoliv návrhy na nové využití a návrhy stavebního charakteru by měly být v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. V Dokumentu se počítá se zpracováním 
studie. V současné době věcné a legislativní nejistoty související se vznikem Metropolitního 
plánu není zřejmé, zda by studie byla podřízena stávajícímu ÚPn nebo by byla zpracována  
jako podklad pro Metropolitní plán. V návrhu Metropolitního plánu, který obdržela MČ Praha 
11 při konzultacích s IPR v červnu 2016 a který je zveřejněn, se stanice metra Háje nachází 
v lokalitě č. 547 Sídliště Jižní město I – jih a v transformační ploše č. 411/547/2039, která se 
částečně překrývá s plochou rezervovanou pro občanskou vybavenost č. 800/547/2020. 
V transformační ploše jsou již nastaveny parametry, např. výška 27 podlaží, zastavitelnost  
60 %.  Parametry byly nastaveny dříve, než mohl být zpracován soubor opatření a doporučení 
pro stanici metra Háje.  

 

2) Charakteristika stávajícího stavu lokality 

Rozsah lokality, který by měla studie řešit, je uveden v bodu č. 9 – Návrh řešeného území. 
Lokalitu lze považovat za funkční částečně nedobudované a částečně zastaralé lokální 
obchodně – společenské centrum a funkční dopravní uzel s přesahem mimo území hl. m. Prahy. 

 

3) Cílový stav lokality  

Doplnění nebo přestavba území takovým způsobem, aby výsledkem bylo polyfunkční, 
harmonické, dobře fungující a přívětivé lokální městské centrum s dobře fungujícím dopravním 
uzlem. Doplnění nezastavěných ploch, aby odpovídalo rozsahem, kapacitou a způsobem 
zastavění platným předpisům. Přestavba zastavěných ploch přednostně ve stávajícím rozsahu.  

Vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele. 

Zajištění bezkolizní dopravní obsluhy (metro, autobusy, tramvaj, individuální automobilová 
doprava, zásobování, cyklisté, pěší).  

Konkrétně: 

- Vytvoření bezkolizního a bezbariérového přestupního uzlu metro x autobusy x tramvaj 

x B + R. Doplnění výstupu z metra při západní straně komunikace U Modré školy  
do Centrálního parku a ke Komunitnímu centru Matky Terezy a doplnění výstupu 
z metra při jižní straně komunikace Opatovská směrem k ulicím Tatarkova, 
Bajkonurská a k plánované budově nové radnice MČ Praha 11.  
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- Zajištění zásobování bez kolize s ostatními druhy dopravy. 

- Zajištění dostatečně kapacitního řešení dopravy v klidu.   

- Navržení zastávek a terminálu autobusů (MHD, příměstské) ve vhodných místech  
a v dostatečně potřebné kapacitě a parametrech. 

- Respektování komunikace Opatovská jako páteřní komunikace a současně osy 

společensky významného veřejného prostranství ve směru východ – západ.  
- Zajištění pohodlného a bezbariérového pěšího propojení východ – západ a sever – jih.  

Vytvoření hierarchizovaného systému přehledného bezpečného veřejného prostranství 
s napojením na stávající okolní veřejné prostranství, s propojením na převážně veřejně 
přístupný parter přilehlých budov a s vybavením městským mobiliářem. Vytvoření hlavního 
náměstí jako kapacitního, reprezentativního a prestižního funkčního veřejného prostranství.  

Vytvoření systému zeleně doplňujícího veřejné prostranství. 

Vytvoření jednotného navigačního systému. Dále vytvoření systému a pravidel pro umísťování 
informačních a reklamních zařízení a staveb a vytvoření pravidel pro sezónní a jednorázový 
drobný prodej.  

 

4) Požadavky k dosažení cílového stavu  

Zajistit společný věcný i časový postup ve shodě se všemi vlastníky pozemků a staveb v území 
a ve vzájemné koordinaci s jejich záměry.  

Řešit území jako celek s možností rozumné etapizace. V rámci etapizace přednostně řešit 
dopravní a technickou infrastrukturu, výstavbou dalších etap negativně neovlivňovat předchozí 
realizace a stávající zástavbu. 

Při doplňování a přestavbě území kromě předpisů vycházet i z urbanistických zásad, 

tzn. netřeba umožněnou kapacitu využití území vyčerpat vždy v plné výši. 

Zásobování a dopravu v klidu řešit bez zbytečného zajíždění do hloubi území a s minimalizací 
další dopravní zátěže stávajících místních komunikací. Při řešení dopravy v klidu pomoci 

zmírnit deficit pro stávající panelové bytové domy. 

Nerozšiřovat kapacitu terminálu příměstských autobusů, naopak s ohledem na zprovoznění 
podobných staveb a opatření mimo řešené území (např. stavba stanice metra D v Písnici, včetně 
terminálu autobusů veřejné dopravy) kapacitu a prostor terminálu omezit. 

Pěší propojení přednostně řešit na základě prověřených stávajících tahů. Řešit propojení  
ve všech užívaných úrovních pohybu chodců, zakomponovat stávající lávku přes komunikaci 
Opatovská. 

V rámci doplnění a přestavby zajistit budovám kromě funkčnosti a propojení parteru 
s veřejným prostranstvím odpovídající užitečnou náplň, architektonickou a výtvarnou kvalitu, 

včetně využití moderních konstrukcí, technologií a materiálů.  

K doplnění neužívat monofunkční monobloky s povrchovým parkovištěm.  

Využít a obnovit původní kvalitní dobové prvky a části staveb. 

Celkovou koncepci řešit v souladu se strategií přizpůsobení se změnám klimatu schválenou 

usnesením vlády č. 1204/15 dne 12.10.2015, včetně uplatnění této strategie v podmínkách 
hl. m. Prahy (tč. v přípravě).  
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Návrh cílového stavu posoudit v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a cílový stav  
dle výsledku posouzení upravit. 

 

5) Aktuální reálně možná opatření ke zlepšení stavu lokality  

Zajistit generální a následně pravidelný úklid veřejného prostoru (čištění, mytí, odklízení sněhu, 
hrabání listí, sečení apod.). Doplnit odpadkové koše. 

Zajistit generální a následně pravidelnou údržbu povrchů a technického zařízení budov (odtok 
dešťové vody, elektroinstalace, veřejné osvětlení, instalace zábran proti holubům). 

Zajistit drobné či větší opravy části budov a technického zařízení budov, aby díky jejich 
poškození či špatnému fungováním nedocházelo k další devastaci staveb. 

Zajistit revizi a následné odstranění všech nepovolených informačních a reklamních zařízení  
a staveb, stánků a dalších podobných staveb.  Nepovolovat další nové stavby tohoto typu. 

Posílit represe vůči osobám znečišťujícím a poškozujícím veřejný prostor.  

Vyřešit průplet pěších terminálem příměstských autobusů. Pozn.: Definitivně lze řešit  
po vybudování obou nových výstupů z metra. 

Upravit záliv zastávky autobusů MHD Háje pod lávkou přes komunikaci Opatovská směr 
z centra na skutečný počet současně stavících autobusů. 

Zrekonstruovat veřejné WC u západního východu z vestibulu metra a zajistit hygienické  
a sociální vybavení řidičům autobusů. 

Zajistit u vstupu do metra bezpečné místo pro ukládání kol B + R. 

Na nezastavěných pozemcích při jižní straně komunikace Opatovská zřídit provizorní pěší 
komunikace se zajištěním pravidelného úklidu a údržby (např. odklízení sněhu). 

 

6) Konkrétní připomínky k dokumentu, k oddílu stanice metra Háje 

Kap. A  

Na str. 100 a 101 se uvádí, že u nové výstavby jižně od ulice Opatovská se má prověřit intenzita 
zástavby, stavební program a vymezení veřejného prostranství. Za těchto okolností, kdy se 

neřeší pouze veřejný prostor, ale i nová výstavba, by se měla zpracovat územní studie dle § 30 
stavebního zákona, a to na celé řešené území. Na str. 101 se uvádí možnost jednoho nového 
výstupu z metra. Pro odstranění kolize jsou potřeba dva nové výstupy. Dále se zde navrhuje 
využití studie „Studie revitalizace lokality Háje“ z roku 2012. Tato studie byla sice MČ Praha 
11 pořízena, avšak nebyla schválena RMČ ani ZMČ Praha 11 (tím samým vedením, které  
se rozhodlo studii pořídit). MČ Praha 11 není ve svém názoru touto studií jakkoliv vázána.   

Kap. B 

Na str. 102 jsou uvedeny plánované záměry TSK hl. m. Prahy a správců sítí. V území je více 

záměrů soukromých investorů, se kterými je třeba počítat a které se v rámci připojení  
na komunikace a na inženýrské sítě projeví i ve veřejném prostoru. Známé záměry jsou uvedeny 
níže. Na str. 104 se uvažuje s provizorním řešením úpravy dispozice a provozu terminálu 
autobusů a počítá se s případným zvětšením kapacity. MČ Praha 11 nechce zvyšovat  
tuto kapacitu, naopak požaduje ji snížit. 
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S ostatními úvahami a návrhy lze v úrovni podrobnosti Dokumentu v principu souhlasit.  

 

7) Informace o známých záměrech v řešeném území  

Pro informaci a jako případný podklad pro zpracování návrhu uvádíme známé záměry 
v řešeném území cca od roku 2010. Vzájemně se překrývají, nebyly realizovány a MČ Praha 11 

tč. není známo, zda je ze strany investorů zájem na nich pokračovat. Toto je třeba si u investorů 
ověřit. K záměrům se MČ Praha 11 vyjádřila. V případě podrobnějšího zájmu vyjádření 
poskytneme   

„Stavební úpravy a změna využití objektu kina č. p. 951“ – Investorem je spol. Global City RE 

Czech s.r.o., projektantem COLL COLL Ing. arch. Krištof Hanzlík. Jedná se o změnu stavby  

a změnu využití objektu č. p. 951 v k. ú. Háje v souvislosti s plánovanou výstavbou kapacitních 
kin v OC Chodov. 

„Regenerace území části prostoru Jižního města, Praha 11, Háje“ – Investorem je 

spol. THESEA CZ, a.s., projektantem UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. Jedná  
se o změnu stavby, změnu využití a novostavbu na místě objektu č. p. 833 v k. ú. Háje ve třech 
etapách. Navrhuje se nový objekt s podzemní podnoží v návaznosti na původní kino (tzv. stará 
Galaxie) a výstavba štíhlé věže bytového domu. 

„Centrum Háje – zastavovací studie“ – Investorem jsou vlastníci pozemků zast. spol. Moravská 
stavební – INVEST, a.s., projektantem spol. Casua spol. s r.o. jedná se o návrh celkového 
využití nezastavěných pozemků jižně od Opatovské ulice parc. č. 1028, 1210/1, 1210/14, 
1210/17, 1210/18, 1210/19, 1210/20, 1210/21, 1210/22, 1210/23 a 1210/41 v k. ú. Háje 
s novým využitím pro obchod, služby, administrativu, bydlení.  

„Rozšíření objektu Kosmická č. p. 748 v k. ú. Háje“ – Investorem je spol. Arkalycká s.r.o., 
projektantem UBIQUIST VS sdružení. Jedná se o přístavbu bývalé kotelny s novým využitím 
pro obchod. 

„Revitalizace části obchodního centra Háje“ – Investorem je spol. Arkalycká s.r.o., projektant 

volumetrické studie neuveden. Jedná se o návrh postupné revitalizace ve stávajícím objemu  
a využití objektů centra na pozemcích parc. č. 1209/2, 1209/7, 1209/9, 1209/11, 1209/12, 
1209/13 a 1209/15 v k. ú. Háje. 

„Obytný dům Háje“ – Investorem je BESEA a.s., projektantem spol. ARCHPLAN s.r.o. Jedná 
se o výstavbu bytového domu na pozemku parc. č. 1210/41  v k. ú. Háje.  

„Radnice Praha 11“ – Investorem je MČ Praha 11. Jedná se o novostavbu radnice na pozemcích 
parc. č. 1210/1, 1210/4, 1210/5, 1210/7, 1210/16, 1210/26, 1210/29, 1210/30, 1210/98, 
1210/113, 1210/115 a 1210/116 v k. ú. Háje. Tč. pravomocné územní rozhodnutí. 

„Obchodní centrum Háje“ – Investory jsou spol. Arkalycká, s.r.o., THESEA CZ,  
a.s. a Intergalaxie a.s., projektant volumetrické studie neuveden. Jedná se o návrh na celkovou 
změnu staveb a změnu využití staveb a území severně od Opatovské ulice na pozemcích  
parc. č. 1209/2, 1209/3, 1209/4 (č. p. 833), 1209/5, 1209/6, 1209/7 (č. p. 758), 1209/8  

(č. p. 877), 1209/9, 1209/10, 1209/11(č. p. 757), 1209/12, 1209/13, 1209/15, 1209/56, 1209/62, 

1209/73, 1209/79, 1209/82, a 1209/83 v k. ú. Háje. Navrhuje se nové zvýšení a nové uspořádání 
ploch administrativních, obchodních, restaurací a služeb a bytových. 
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„Polyfunkční dům Hájenka“ – Investorem je spol. Centrum Nové Háje a.s., projektantem 

spol. Helika, a.s. Jedná se o návrh objektu pro administrativu, služby a obchod na pozemcích 
parc. č. 1210/17 a 1210/18 v k. ú. Háje. 

„Porto Háje“ – Investorem je Melit a.s., projektantem spol. Helika, a.s. Jedná se o výstavbu 
obchodního a administrativního souboru výškových staveb po obou stranách  

8) Závěr 

MČ Praha 11 požaduje  

1) Zvážit vzhledem k rozsahu řešeného území, vzhledem k řadě nekoordinovaných zájmů 
v území a vzhledem k problémům obsaženým v Dokumentu zpracování nikoliv běžné 
architektonické či dopravní studie, ale územní studie jako územně plánovacího 
podkladu dle § 30 stavebního zákona. K pořizování těchto studií je nyní určeno nové 
samostatné oddělení na MHMP, odboru územního rozvoje. 

2) Nastavit parametry v transformační ploše č. 411/547/2039 a v ploše občanské 
vybavenosti č. 800/547/2020 (citováno v úvodu) v Metropolitním plánu  
až po zpracování územní studie a na základě jejího prověření, doporučení a výsledků. 

3) Akceptovat při zpracování jakéhokoliv dokumentu v řešeném území body 3, 4 a 5 
tohoto vyjádření. 

 

9) Návrh řešeného území 

 

Legenda: 

 

ČR včetně státem ovládaných subjektů 

 

Hl. m. Praha včetně jím ovládaných subjektů bez MČ 

 

Městské části hl. m. Prahy včetně jimi ovládaných subjektů 

 

Kraje ČR mimo hl. m. Prahu včetně jimi ovládaných subjektů 

 

Obce ČR mimo hl. m. Prahu včetně jimi ovládaných subjektů 

 

Zbývající tuzemské právnické osoby 

 

Tuzemské fyzické osoby 

 

Zjištěné a zařazené zahraniční subjekty 

 

Subjekty nezařazené do jiných skupin 

 

Podílnictví dvou a více subjektů 

 

Subjekt z KN nezjištěn 
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Situace řešeného území s majetkoprávními vztahy 

 


