
 

Háje, územní studie 

 

informace k přípravě podkladů pro zadání územní studie  

 
                                                                                                     ulice Opatovská u stanice metra „C“ Háje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2017_05 

vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová 

kadlecovaj
Text napsaný psacím strojem
Příloha usnesení č. 0518/19/R/2017



2 

 

Identifika ční údaje 
Název: 
 

Informace k přípravě podkladů pro zadání územní studie v okolí stanice 
metra Háje 
 

Dokument: Informace k přípravě podkladů pro zadání územní studie 
dle §30 stavebního zákona. 
 

 
Lokalita: 

Území pro zpracování územní studie o výměře cca 171 000 m2 se nachází 
na území městské části Praha 11 v k.ú. Háje a Chodov. Jedná se o území 
v okolí stanice metra Háje a je přibližně vymezené ulicemi Kulhavého, 
Steinerova, Mnichovická, Tatarkova, U Modré školy, Kupeckého, Anežky 
Malé a Kosmická.  
 

 
Zpracovatel 
informace: 

ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, 
IČ: 00231126. 
 

Důvod 
zpracování 
informace: 

Podklad k zadání územní studie. 

 
Očekávaný výsledek územní studie  

Od územní studie se očekává vytvoření respektovaného nástroje pro vyřešení dlouhodobých 
problémů v řešeném území, pro ochranu hodnot území, koordinaci zájmů všech zúčastněných 
a plnohodnotné a zdravé zapojení řešeného území do organismu města. Studie by měla nastavit 
řád a stabilitu pro všechny aktéry (vlastníky pozemků a staveb, investory, obyvatele, státní 
správu i samosprávu hl. m. Prahy atp.) podílející se na tvorbě a využívání území. 

Studie by měla prověřit a případně stanovit vymezení částí území, pro které je vhodné zpracovat 
regulační plán. Studie by měla být podkladem pro zpracování Metropolitního plánu 
a případných změn či úprav Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“). Studie by měla 
být vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

 

Pozemky řešeného území 

Základní informace jsou v grafických přílohách. 

 

Údaje o dosavadním využití řešeného území 

Řešené území lze charakterizovat jako funkční nedobudované lokální obchodně – společenské 
centrum a funkční dopravní uzel s přesahem mimo území hl. m. Prahy. Řešené území je 
dle ÚPn určeno převážně k zastavění vyjma funkční plochy ZP v jeho centru, která však 
pro tuto funkci neslouží. Je využita částečně pro zeleň a částečně v souladu s plovoucí značkou 
DH pro terminál autobusů veřejné hromadné dopravy. Řešené území je zřetelně rozděleno 
na severní a jižní část podélnou osou - komunikací Opatovská. V severní zastavěné části 
se nachází centrum vybudované v souvislosti s „komplexní bytovou výstavbou“ 70. a 80. let 
20. století. Nachází se zde dva výstupy ze stanice metra Háje, depo metra, terminál autobusů, 
čerpací stanice a polyfunkční budovy pro obchod, služby a kulturu a na ně navazující veřejné 
prostranství. Jižní část je převážně nezastavěná. Ze staveb dominují dva výškové bytové domy 
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při ulici Bajkonurská a velkoprodejna Lidl a budova Finančního úřadu při ulici Steinerova. 
Ostatní plochy jsou nevyužité, částečně zatravněné a protkané vyšlapanými cestami. Na ploše 
VV při ulicích Opatovská a Tatarkova je „divoké parkoviště“ a je občasně využívána pro pouť. 
Severní a jižní část propojuje lávka a přechody pro pěší. Hlavní aktivita v severní části se 
odehrává v úrovni +1 na terase. Řešené území se pozvolna svažuje od severu k jihu. 

 

Údaje o stávajícím stavu řešeného území 

Stavebně technický stav budov a veřejného prostranství v severní části není dobrý, místy až 
havarijní. Údržba je většinou zanedbaná. Průběžně však dochází k úpravám jednotlivých částí 
budov (stavebním, dispozičním), a to zejména z aktivity soukromých investorů při změně 
užívání. Vzhled budov i veřejného prostranství je omšelý. Veřejné prostranství je zahlceno 
nekoordinovaně rozmístěnými reklamními a informačními poutači, nacházejí se zde stánky 
a poničený mobiliář. 

Budovy v jižní části jsou novější a udržované. Veřejně přístupné nijak nevyužité volné plochy 
jsou sečeny a uklízeny.  

 

Hlavní důvody pro pořízení územní studie 

1) V řešeném území probíhá snaha o individuální, nesourodé a nekoordinované plánování 
nového využití nezastavěné části území nebo změn využití zastavěných částí území 
jednotlivými subjekty bez vzájemných ohledů, to vše související se strukturou 
majetkoprávních vztahů k pozemkům a stavbám na nich. Tomuto je třeba dát řád. 

2) Řešené území má v rámci sídliště vhodnou polohu a tím i potenciál pro vznik 
polyfunkčního, harmonického a dobře fungujícího lokálního městského centra. Toto je 
vhodné využít. 

3) Řešené území má dobrou dopravní dostupnost, kvalitní napojení na dopravní systémy 
(metro, povrchová veřejná doprava, v budoucnu i tramvaj) a tím i potenciál k vytvoření 
fungujícího dopravního uzlu. Toto je vhodné využít. 

 

Představa o cílovém stavu řešeného území 

1) Doplnění nezastavěných částí a přestavba zastavěných částí řešeného území takovým 
způsobem, aby výsledkem bylo polyfunkční, harmonické a dobře fungující lokální městské 
centrum s dobře fungujícím dopravním uzlem, to vše na základě koordinované aktivity 
všech aktérů (zejména vlastníků pozemků a staveb a investorů, dále obyvatel, státní správy 
i samosprávy hl. m. Prahy atd.) podílejících se na tvorbě a využívání území. 

2) V rámci doplnění území a přestavby stanovení hmotové a urbanistické struktury území, 
včetně dominant. 

3) Vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele. 
4) 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 
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při jižní straně komunikace Opatovská směrem k ulicím Tatarkova, Bajkonurská 
a k plánované budově nové radnice MČ Praha 11.  

- Zajištění zásobování bez kolize s ostatními druhy dopravy. 
- Zajištění dostatečně kapacitního řešení dopravy v klidu (i s ohledem na stávající deficit 

okolních bytových domů).   
- Navržení zastávek a terminálu veřejné povrchové dopravy na vhodných místech, 

v dostatečné kapacitě a potřebných parametrech. 
- Prověření potřebnosti a případné zrušení užívání terminálu pro příměstské autobusy. 
- Prověření potřebnosti a případné zrušení VPS 40/DR/11 „P+R Háje“. 
- Respektování komunikace Opatovská jako páteřní komunikace a současně osy společensky 

významného veřejného prostranství ve směru východ – západ (městské třídy).  
- Zajištění pohodlného a bezbariérového pěšího propojení východ – západ a sever – jih.  
5) 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. 

6) Vytvoření systému zeleně doplňujícího veřejné prostranství. 
7) Vytvoření jednotného navigačního systému. Vytvoření systému a pravidel pro umísťování 

informačních a reklamních zařízení a staveb a vytvoření pravidel pro sezónní a jednorázový 
drobný prodej.  

 

Požadavky a podmínky dosažení cílového stavu řešeného území 

1) Zajistit společný věcný i časový postup ve shodě se všemi vlastníky pozemků a staveb 
v řešeném území a vzájemnou koordinaci  jejich záměrů.  

2) 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. 

3) Při doplňování a přestavbě území kromě předpisů vycházet zejména z urbanistických zásad 
a principů, tzn. netřeba umožněnou kapacitu využití území vyčerpat vždy v plné výši, 
při přestavbě preferovat hmotu stávajících budov ve stávajícím rozsahu. 

4) 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 okolní stávající panelové bytové domy. 

5) 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, případně 
zrušit. 

6) Pěší propojení přednostně řešit na základě prověřených stávajících tahů. Řešit bezbariérové 
propojení pohybu chodců, prověřit účelnost zakomponování stávající lávky přes 
komunikaci Opatovská. 

7) 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.  

8) K doplnění neužívat monofunkční monobloky s povrchovým parkovištěm.  
9) Při přestavbě využít a obnovit původní kvalitní dobové prvky a části staveb. 
10) 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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Přílohy: 

Snímky map obsahují zákres řešeného území a jsou v měřítku 1 : 2800, f A3 

1) Situace – katastrální mapa 
2) Situace – ortofotomapa 
3) Situace – hlavní majetkové poměry 
4) Situace – výřez výkresu č. 4 ÚPn – Funkční využití ploch 
5) Situace – katastrální mapa se zákresem sítí 
6) Situace – katastrální mapa se zákresem vybraných návrhů na změnu a úpravu využití 

území 
7) Legenda k situacím č. 6a) a 6b) 
8) Fotodokumentace stávajícího stavu 



e�ené území

1) Situace - katastrální mapa











kadlecovaj
Obdélník

kadlecovaj
Text napsaný psacím strojem
6a)



kadlecovaj
Obdélník

kadlecovaj
Text napsaný psacím strojem
6b)



Příloha č. 7 

  
Legenda k situacím č. 6a) a 6b) - Informace o známých záměrech v řešeném území  
 
 

1 „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. 
 

2 „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. 
 

3 „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. 
 

4 „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. 
 

5 „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. 
 

6 „Obytný d ům 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. 
 

7 „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. 
 

8 „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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9 „Polyfunk ční 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. 
 

10 „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 
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Fotodokumentace stávajícího stavu  
  

  
Lidl při Opatovské a Steinerově ulici 
 

pouť na volné ploše při Opatovské ulici 

 
terminál autobusů u západního výstupu z metra  
 

východní vestibul metra, čerpací stanice 

  
pochozí zóna, pohled od východu k západu 
 

východní nástup na pochozí zónu v úrovni +1 

 

 




