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 Obr.: historická mapa z let 1840 – 1842 se zákresem hranic řešeného území. Kam oko 
dohlédlo, byla jen pole, přístupná z polních cest. Cesta mezi osadou Háje a Petrovicemi se 
v místě dnešní křižovatky ulice Opatovské a ulice Výstavní křížila s cestou mezi Milíčovským 
statkem a Hostivaří. 
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1.2.     ÚVOD  

 

Předmětná část řešeného území Háje při ulici Výstavní se nachází na území správního obvodu Praha 11 

v katastrálním území Háje, 728233, u jeho severního okraje, severně sousedícím je katastr Hostivař. Ulice 
Výstavní včetně svého okolí je jižní hranicí řešeného prostoru.   

 

 
 

Obr.: situace širších vztahů k objasnění a výkladu vazeb řešeného území na okolí. Červeně vyznačena 
hranice řešeného území, zelené linie vyznačují orientační rozsah obvodové zeleně – zeleného prstence 
Jižního Města (upraven dle současného obrysu zástavby Jižního Města) 
 

Jak je patrné z přiložených situací, je řešené území situováno na severovýchodním okraji území 
zastavěného v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století sídlištní zástavbou panelového Jižního 
Města I – Háje, v přímém kontaktu s rozsáhlým nezastavěným územím mezi Jižním Městem, Petrovicemi a 
Hostivaří, jehož zástavba se neuvažuje a nepřipouští, neboť je to území přírodního parku Hostivař – Záběhlice, 
na který v blízkosti hranic řešeného území navazuje přírodní park Botič – Milíčov. Přírodní parky jsou 
chráněnými prostory přírody a krajiny, a současně nezbytným zázemím přilehlé části Jižního Města pro 
krátkodobou rekreaci jeho obyvatel. V tomto území rovněž probíhá nezastavitelné pásmo prstence zeleně, 
v prvotních plánech podstatně širšího, který měl obklopit celé Jižní Město jakožto město zahradní, ba satelitní, 
izolovat jej od ostatních zastavěných a zastavitelných ploch a dřevinami vytvořit současně jeho pohledovou 
podnož. V původních plánech architektů k soutěži o zástavbě tohoto prostoru to bylo město moderní, podstatně 
nižší, situované na kraji Prahy, v přírodě tvořené lesními porosty, vodními plochami, sady. Historie vzniku 

návrhů Jižního Města a jeho vývoj k současnému stavu je velmi objemná, dlouhá a není předmětem této studie, 

jen snad lze říci dovětek, že v následné práci je třeba tento základní kompoziční princip zeleného prstence 
kolem Jižního Města, jeho rekreační, prostorotvorný a ekologický význam, mít stále na mysli.           

 

 
 

Obr.: přehledná situace katastru nemovitostí s orientačním vyznačením rozsahu řešeného území. Zdroj: 

mapa katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK).  
 

V úvodu je možno konstatovat, že následné stránky se budou zabývat možným využitím výše 
vyznačeného území, které bude nezbytně pro možnost realizace tohoto využití vyžadovat změnu platného 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, případně i úpravy rozpracovaného metropolitního 
plánu Prahy. Iniciátorem této změny je vlastník části řešeného území, avšak po jednáních s MČ Praha 11 bylo 
připuštěno, že navrhované změny by měly význam i pro obyvatele přilehlé oblasti Jižního Města, zejména 
pokud by se jednalo o místní obchod, služby, sportovní a rekreační využití prostoru a napojení okolního území 
bezbariérovým přístupem do ploch zeleně. Takové využití by bezesporu zjednodušilo přístup obyvatel 
k základní občanské vybavenosti a obohatilo život obyvatel okolního panelového sídliště, dnes odkázaný 
v případě nákupů ke komplikovaným a delším docházkovým vzdálenostem od bydliště, v případě sportu a 
rekreace (aktivit veřejnosti v objektu i ve volné přírodě – neorganizovaný sport) takové služby pro veřejnost 
prakticky zcela chybí, nezastavěné území okolní krajiny na kontaktu s Jižním Městem je pro krátkodobou 
rekreaci neupravené, nevybavené, nelákavé, byť je „pod okny“ obytných domů. 

Studie nabízí možné dovybavení, vazbu na přírodu, její rozšíření o dřevinné porosty, v úvahu bere 
záměry vybudovat do tohoto území tramvajovou trať s konečnou stanicí tramvaje a autobusu. 
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1.3. NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Pokud nahlédneme do historie a urbanistického vývoje, jak slibuje název této kapitoly, lze zmínit, že 
ještě v roce 1953, odkud pochází letecké snímkování oblasti, vložené v levé části stránky, bylo řešené území 
otevřenou krajinou s polnostmi, výjimečně se sady či zahradami, což dokládá spodní část obrázku, ve které je 
připnuta současná parcelace k historické ortogonální fotografii. Zastavěné území Prahy bylo odtud 
v nedohlednu. Pokud zavítáme do ještě dávnější historie, která není na leteckých fotografiích zachycena, 
nalezneme v místě dnešní ulice Výstavní cestu, z osady Haj (Háje), čítající dvůr (u dnešní ulice Květnového 
vítězství) a několik stavení (při dnešní ulici Kazimírova), vedoucí do vsi Petrowitz (Petrovic). Cesta lemovaná 
původně alejí, se nazývala do roku 1971 z důvodu místa, kam směřovala, Petrovická. Řešenému území byl 
nejbližší stavbou osamocený dvůr Milíčov, z něhož vedla cesta do Hostivaře, která výše zmíněnou silnici (dnes 

Výstavní) kolmo křížila cca v místě dnešní křižovatky s ulicí Opatovskou.  

V padesátých letech v území již objevíme i ulici Stachovu se zástavbou několika rodinných domů, a 
dům při ulici Výstavní (mezi ulicí Staňkovou a K Jezeru), dnes rodinný dvojdům č. parc. 542 až 545, k. ú. 
Háje, č. p. 74/1 a č. p. 75/9. Jediný strom nelemoval polní cestu, v místech dnešních dřevinných porostů byla 
pole.  

Budování Prahy se kolem sedmdesátých let soustředilo na větší či přímo velké ucelené plochy 
výstavby. Ke zvětšování vedlo především vyčerpání rezerv menších volných ploch ve stávající zástavbě, 
vyčerpání rezerv inženýrských sítí a panelový způsob stavební výroby spojený s otázkami ekonomie (delší 
vyšší bloky z jedné jeřábové dráhy). Tehdejším směrným územním plánem bylo vytipováno území Hájů a 
Chodova v okrajové, avšak z hlediska krajinářského příznivé poloze, nepřiléhající k dosavadní zástavbě města, 
území výhodné i z hlediska dopravního napojení (blízkost uvažované dálnice – dosažení centra Prahy i snadný 
výjezd za rekreací) a následně i obsloužení hromadnou dopravou (prodloužení trasy metra). V neposlední řadě 
důvodů proč situovat zástavbu do místa nad Hostivaří přispěla zřejmě i skutečnost, že zde v roce 1963 byla 

dobudována Hostivařská přehrada (Údolní nádrž Hostivař) s koupalištěm, jehož sláva byla v sedmdesátých 
letech zcela nebývalá, současně bylo vysazeno na úbočí 240 ha lesů a na náhorní rovině založen park. Pokud 

přeskočíme čas urbanistických soutěží, a návrhy území ve směrných územních plánech Prahy (což bude 
předmětem následné kapitoly), můžeme zmínit až Podrobný územní plán (PÚP) Jižního Města, zpracovaný 
Pražským projektovým ústavem pod vedením doc. Ing. arch. Jana Krásného, schválený usnesením rady NVP č. 
397 dne 28. 12. 1968. Vzpomeňme jen tolik, že v místě řešené lokality bylo navrženo situovat významnější 
pěší trasu směrem severním až severovýchodním do přírody k areálu s klubem dětí, a již tehdy byla kreslena 

podél ulice Výstavní rozsáhlejší parkoviště osobních vozidel. Prvý obytný soubor Jižního Města I pojmenovaný 
podle obce Háje, byl budován od roku 1973, někdy je uváděno i rok 1971, a to již na území Prahy, neboť 
prostor byl k Praze připojen v roce 1968; první obyvatelé se sem stěhovali v roce 1976. Jakého vzhledu bylo 
okolí rozsáhlých stavenišť, si lze jen domýšlet, autobusová točka však vznikla v této době, neboť území bylo 
obsluhováno autobusy až do roku 1980, kdy byla otevřena po pětileté výstavbě trasa metra C.  

Již jsme se zmínili o staré ulici Petrovické, která byla přejmenována z ulice Julia Fučíka na ulici 

Výstavní po připojení území k Praze, aby nedocházelo k duplicitním názvům komunikací. Zda měl název něco 
společného s vystavováním (výstavou) nebo vystavěním (výstavbou), lze jen spekulovat, jisté je, že tak byla 
pojmenována a název schválen s vědomím, že kolem ulice nedlouho poté bude zahájena výstavba prvního 
souboru Jižního Města. Přejmenována byla v roce 1971 i ulice K jezeru (myšleno bylo Hostivařské jezero), 
z původního názvu V zahradách. Vzpomenout můžeme konečně i ulici Opatovskou, pojmenovanou dle 
pomístního názvu Nad Opatovem v roce 1994. Od svého vzniku v roce 1977 do roku 1994 se jmenovala tato 

ulice Šmidkeho; nejednalo se o foneticky psané germánské příjmení, nýbrž o příjmení slovenského a 
československého politika, člena KSČ (1897 – 1952).    

Mezerou v urbanistické historii místa by bylo nezmínit vznik hřiště FC (TJ) Háje Jižní Město, které 
v řešeném území vzniklo kolem roku 1985, byť má fotbalový klub v erbu letopočet 1930, kdy vznikl.  
Z historie se dozvídáme, že SK Háje, vzniklý 1930, posléze sloučený se Sokolem a přejmenovaný na TJ Sokol 
Háje, přišel v roce 1971 o své hřiště na jižním okraji obce Háje z důvodu výstavby sídliště, a dočkal se svého 
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hřiště při ulici K Jezeru až po 14 letech, kdy se sloučil s TJ Jižní Město a pojmenoval TJ Háje Jižní Město; 
takto se jmenoval až do devadesátých let, kdy se přejmenoval na FC Háje Jižní Město (1997, právní forma 
občanské sdružení). V době, kdy bylo hřiště budováno, již byly (krátce předtím) vystavěny západně sousedící 
řadové domy. Snad poslední zajímavost – na Hájích údajně působil v roce 1987 (22 let) fotbalista a někdejší 
trenér národní fotbalové reprezentace Michal Bílek.         

    

     

1.4.  POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A JEHO OKOLÍ 

 

 
 

 

Obr.: řešené území v širších souvislostech 

       
 

 

Obr.: řešené území v širších souvislostech 

V současné době se jedná o území, jehož jihozápadní hranici tvoří ulice Výstavní včetně severně 
přilehlého parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot Shell, její křižovatka s ulicí Opatovskou a konečná 
stanice autobusů městské hromadné dopravy, z východu a severovýchodu v území existují porosty dřevin 
pokračující až k údolní vodní Hostivařské nádrži, při severní straně se nachází zmíněný sportovní areál TJ 
Háje, západní hranici tvoří hranice pozemků (zahrad) řadových rodinných domů podél ulice K Jezeru. 

Z hlediska širších vztahů je významná rozsáhlá plocha zeleně, jejíž okraj jsme do řešeného území 
začlenili, kam obyvatelé Jižního Města mohou směřovat a uniknout z betonové panelové sídlištní zástavby 
zaplněné uličními prostory plnými automobilů, dnes však jsou to prostory přírody v přímém kontaktu na okraji 
města o osmdesáti tisících obyvatel (pokud pomineme jeho okolí), ničím nelákavé, neboť zde neexistuje žádná 
atrakce v přírodě, kam by obyvatelé za relaxací rádi směřovali, přírodní plochy jsou neudržované, plné 
odpadků, kam je lidé zde bydlící nepochopitelně odnášejí a vyhazují. Je to prostor zapomenutý, který lze 
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přirovnat k periférii takových měst jako například Hradec Králové nebo Pardubice (obě města jsou obdobného 
počtu obyvatel jako Jižní Město - kolem 90 000 obyvatel), a současně i periférií hlavního města Prahy. Jak je 

z následných fotografií patrné, i zde však lze najít poměrně malebná zákoutí přírody, jako zárodky budoucího 
stavu: 

 
 

 
 

Z hlediska širších vztahů lze jmenovat zejména dopravní stavby.  

Řešeným prostorem prochází sběrná komunikace - ulice Výstavní, s poměrně zachovalým povrchem 

živičné vozovky, do které se zde napojuje okružní křižovatkou městská sběrná třída, ulice Opatovská. Obě 
komunikace nesou poměrně velké zátěže automobilovou dopravou. Na ulici Výstavní jsou v úseku východně 
od okružní křižovatky v současnosti intenzity dopravy o hodnotách 13 682 + 12 278 = 25 960, tj. kolem 26 000 

všech vozidel v pracovním dni 0 – 24 hod., směrem západním od okružní křižovatky 7500 + 7100 = 14 600 

vozidel celkem. Ulice Opatovská u okružní křižovatky nese zátěž 11519 + 9417 = 20 936 všech vozidel za 24 
hodin (údaj TSK-ÚDI z měření podzim 2015). V části ulice Výstavní při příjezdu do kopce od Petrovic ke 
kruhovému objezdu je na vozovce vyznačen jízdní pruh pro autobusy a cyklisty, které jsme zde však po dobu 
několika návštěv v území nezastihli, zřejmě nikdo z nich na této komunikaci za nekázně řidičů, jejichž vozidla 
zde překračují povolenou rychlost, a směrem do kopce i produkují zvýšené dávky emisí, nechtěl riskovat zdraví 
nebo i život.    

Do řešeného prostoru směřuje významná pěší trasa vedoucí ze zástavby Jižního Města podél severního 
okraje ulice Opatovské, oddělená od vozovky této ulice pásem zeleně. Počátek chodníku lze vysledovat 

v severní části centra Háje, zde v prostoru centra a východu ze stanice metra bohužel v jiné výškové úrovni. 
Cesta užívaná chodci i cyklisty směřuje přes řešené území zatím neupraveně do prostoru údolí Hostivařské 
vodní nádrže, odtud dále spletí různých cest v převážně nezastavěném území přírodního parku Hostivař – 

Záběhlice různými směry k zástavbě Košíku, Záběhlic, Hostivaře, Horních Měcholup a Petrovic. Cesty 

zavedou do území dřevinných lesních porostů i luk s různými nabídkami krátkodobé rekreace (pláže 
koupaliště, půjčovna lodiček, občerstvení, lanové centrum, keltské hradiště Hostivař – Šance, restaurace, 

apod.). Cesta klesá k údolí nádrže, a ještě v hranicích řešeného území ústí do poměrně udržované cesty 
obsahující i cyklistickou trasu A226. Cesta směřuje jednou svojí větví k hrázi přehrady, kde ústí do turistické 
značené trasy procházející po severním břehu vodní nádrže (též naučná stezka Povodím Botiče).  

Podchod pod ulicí Výstavní v trase výše zmíněné cesty byl vybudován pro bezpečné překonání ulice, 
jako existující stavba bude ponechán, ale bude třeba zde provést úpravy, pokud tato trasa bude preferována a 

navržena jako významná, neboť neumožňuje bezbariérový pohyb, velmi obtížné překonání schodišťové části 
s kočárkem nebo na kole či kolečkových bruslích. Bude jej třeba rovněž udržovat a hlídat před vandaly a 
sprejery a dalšími kriminálními osobami; podchod je celý pokryt odpornými nápisy. 

Řešeným územím prochází významná značená cyklistická (a současně i pěší) trasa A226, propojující 
mezi Milíčovským lesem a přehradou Hostivař další cyklistické trasy (P15, A23, A216). Tato trasa je vedena 

poměrně nešťastně a ne příliš bezpečně přes ulici Výstavní v úseku mezi křižovatkami, a také následně 
sídlištěm po chodnících a ulicemi Štichova, Otická, což si vyžádá v návrhové části této studie návrh úprav 
trasy: 

  
 

Obr.: trasy takto navržené by mohly lépe uspokojit pohyb pěších (procházka po okolí) a cyklistů 
(bezpečný pohyb po okraji zástavby sídliště). Cyklistická trasa vyznačena fialově. 

 

Z hlediska funkčního využití řešeného území lze jmenovat zejména sportovní areál obsahující venkovní 
hřiště pro fotbal a házenou. Plocha je významná, protože je jednou z mála, která byla na území celku Jižního 
Města zachována a realizována, množství dalších ploch a staveb pro sport bylo bohužel díky politickým 
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rozhodnutím zejména v období kolem konce tisíciletí na nátlak developerů změněno na jiné funkční využití, 
převážně pro bydlení. Plocha však neslouží (snad kromě hospody) veřejnost, není ji možno co do stavu a 
využití pochválit. Chybí údržba, tribuny, důstojný a účelný příchod, rozptylné plochy, venkovní a nejspíš i 
vnitřní stav budov je nevyhovující.   

 

 
 

 
 

Obr.: opuštěná hřiště i v době, která je pro sport ideální dobou (sobota dopoledne), i počasím 
(polojasno, bezvětří, 20 stupňů Celsia  

 

Parkoviště s živičným povrchem pro cca 76 osobních vozidel, vzniklé podél topolové aleje ulice 

Výstavní, cca 1 m pod její niveletou, je v současné době převážně prázdné, nebo zde parkuje jen několik 
vozidel; je neoploceno a vzdáleno bytovým domům, a tedy hrozí vážné riziko krádeže vozidla nebo jeho 
vybavení, pokud by je zde majitel přes noc ponechal. Dle průzkumu sem přijíždějí v noci kamiony, ve kterých 

řidiči přes noc přespí, a v denních i nočních hodinách sem přijíždějí automobilisté, kteří zde do přilehlých 
ploch zeleně odkládají odpady a odpadky různého komunálního odpadu. To platí nejen o tomto parkovišti, ale i 
o cestách kolem konečné stanice autobusů, a o plochách přírody, kde je z odpadků a v odpadcích vybudováno i 
několik úkrytů bezdomovců. K nepříliš příznivému vjemu celého území a jeho okolí přispívá městské a 
dopravní prostředí – množství stožárů, dopravních značek, i několik billboardů (v době průzkumu sloužily 
propagaci Hnutí svoboda a přímá demokracie a KSČ). O to více člověk touží po přírodě, a pokud do ní vyrazí, 
musí být zklamán jejím stavem, který mu v ní připravil jeho spolubydlící, který sem v nočních (nebo dokonce i 
v denních?) hodinách vyhodil celou rozbitou sedací soupravu.    

 

 
 

 
 

Obr.: teprve nad fotografií si uvědomíme, jaký les stožárů, dopravních značek a reklam nás obklopuje a 

útočí na naši psychiku a pohodu.  

 

Pozornost lze věnovat čerpací stanici Shell s obchodem a mycí linkou, hodnocené i s jejím nejbližším 
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okolím jako prostor v poměrně dobrém stavu, a objektu u konečné autobusové stanice, v současné době ve 
špatném stavebním i estetickém stavu. Autobusová točka je velkou asfaltovou plochou a je pro současné 
potřeby na prvý pohled naddimenzovaná. V současnosti slouží tato autobusová zastávka Jižní Město čtyřem 
linkovým spojům autobusů MHD (PID), a to 136, 170, 213, 505. Byly doby, kdy zde mělo konečnou stanici až 
8 linek autobusů. Od autobusové zastávky vede již zmíněná cesta do podchodu pod ulici Výstavní, cesta 
k severovýchodnímu vchodu do sportovního areálu, cesta do údolí Hostivařské vodní nádrže, a nesmíme 
zapomenout cestu na Petrovice, vedoucí podél severního okraje ulice Výstavní ruderálně zarostlou plochou 
zeleně, kde je opět nutno obcházet množství skládek odpadků přímo na cestě. Tam, kde oko nespočine na 
odpadcích, objeví nechutné sprejové čmáranice vandalů. Zeleň je v celém území převážně neudržovaná, 
pokrytá neprostupnými křovinami nebo tzv. nálety, výjimku lze nalézt v podobě několika jehličnanů západně 
od konečné stanice autobusů (zřejmě zbytek původních, dnes již zapomenutých sadových úprav), výjimku lze 
také nalézt na pozemku objednatele studie, který odpadky ze svých pozemků vyvezl, a plochy zeleně upravil a 
prořezal.  
 

 
 

 
 

Obr.: toto je opravdu všem v Jižním Městě lhostejné? 

 

Výsledným pocitem a efektem při návštěvě území je deprese ze současného stavu; úřady Jižního Města 
jakoby na toto území zapomněly, vyloučily ze sféry svého zájmu, údržby, úklidu, ostrahy. Totéž lze říci 
o vlastníku zařízení autobusové konečné stanice, kterým je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město. Nic a nikoho neláká toto území navštívit:          

            

 
 

 

Obr.: obraz kultury obyvatel jedenadvacátého století; a mj.: lákalo by vás posezení na této lavičce? 

 

1.5.  POPIS VLASTNOSTÍ POZEMKŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 

Tato studie se bude zbývat zejména možností změny využití pozemku prakticky nevyužitého 
parkoviště, okolí čerpací stanice pohonných hmot a okolí konečné stanice autobusu. Řešené území je v této 
studii stanoveno, i pro zobrazení návazností, o rozloze cca 11,86 ha. K tomu je možno (kromě již výše 
uvedených vlastností území) jmenovat tyto údaje: 

Území je na hranici s kapacitní obytnou zástavbou, její obyvatelé nemají k dispozici v blízkosti běžný 
obchod se základními potravinami nebo i nepotravinovým běžným sortimentem (pokud pomineme obchod 
v čerpací stanici pohonných hmot), nemají možnost navštívit příjemnou restauraci s případnou venkovní 
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zahradou, v kontaktu s přírodou už vůbec ne, nemají venkovní ani celoroční plochu pro krátkodobý rekreační 
sport, kulturu těla, oddech, takové aktivity nenabízí v dostatečném množství, kvalitě či sortimentu ani okolní 
území přírodního parku, příjemné procházky nenabízí ani devastovaná příroda.  

Řešené území je velmi dobře dostupné automobilovou dopravou i hromadnou dopravou osob, je 

s výhradami přístupné i pro pěší, byť chybějících chodníků a přechodů je zde zjištěno větší množství. Řešené 
území je dobře dostupné i technickou infrastrukturou, území však neprotíná. Z hlediska ochrany přírody a 

krajiny je území z větší části součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice s vodní nádrží Hostivař uprostřed: 
 

 

            Obr.: přírodní park Hostivař – Záběhlice, na jihu navazuje přírodní park Milíčovský les a rybníky. 
Orientační zákres hranic 

 

Přírodní park, dříve oblast klidu, byla zřízena a vymezena vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, o zřízení 
oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti, v roce 1990. Vyhláška byla 
v roce 2014 zrušena a nahrazena Nařízením č. 10 o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.    

Důvodem bylo od prvopočátku zachovat a trvale chránit vymezená území pro jejich přírodovědné, 
krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení 
životního prostředí města.  

Přírodní park Hostivař – Záběhlice se rozkládá na území městských částí Praha 10, Praha 11, Praha 15 

a Praha – Petrovice; jako přírodní enkláva uvnitř městské zástavby navazuje jižní hranicí na přírodní park Botič 
– Milíčov. Jádrem přírodního parku Hostivař – Záběhlice je zvláště chráněné území – přírodní památka 
Meandry Botiče. Součástí parku je Hostivařská přehrada, která je jedním z největších rekreačních areálů ve 
městě. Hranice parku jsou dány souřadnicemi v S-JTSK. Ke hlavním znakům patří střídání měkkého luhu 
s vlhkými až zamokřenými loukami a dřevinné porosty v členité krajině se zaoblenými tvary.   

Krajinný ráz celého území přírodního parku je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a 
přírodní kvalitu, harmonické měřítko a vztahy v rámci krajiny, kterou tvoří prostor formovaný terénními 

útvary, údolími vodotečí, lesními komplexy, plochami rybníků a mokřadních společenstev, jakož i dalšími 
ekologicky významnými segmenty krajiny včetně rozptýlené zeleně a dřevin rostoucích mimo les.  

V § 15 odst. (2) Nařízení se stanovuje, že na území přírodních parků nelze umísťovat nové stavby 

s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření 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 s výjimkou dostavby podle 
odstavce (3). Tento odstavec na území přírodních parků připouští pouze dostavbu stávajících sídelních útvarů, 

prováděnou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší charakter 
lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko – urbanistické hodnoty a kulturní identitu, tak osobité 
krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových horizontů, typických siluet jednotlivých 
panoramatických plánů krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. Sídelním útvarem se 
rozumí každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.   

Oblasti klidu, dnes přírodní parky, představují specifickou velkoplošnou ochranu většinou relativně 
zachovalé krajiny ve městě Praze se soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami ve městě. Hlavní město 
Praha, které nařízení vydalo, však neprovádí kontrolní činnost v území a nechrání prostor před činnostmi 
snižujícími estetickou a přírodní kvalitu. Tuto činnost vykonává Úřad městské části Praha 11 – odbor životního 
prostředí, ovšem nikoliv průběžnou ostrahou veřejně přístupných pozemků přírodního parku, které nelze 
oplotit, ale tím, že vyžaduje na jejich vlastnících, aby na vlastní náklady tuto činnost vykonávali, a skládky 
odpadků, které sem občané z přilehlé zástavby přivážejí a bezdomovci zde produkují, na vlastní náklady 
odstraňovali.     

Řešené území se v hranicích přírodního parku nalézá částečně, viz zákres hranice. Z uvedeného odst. 

(3) vyplývá, že v řešeném území lze dostavbu sídelního útvaru Jižního Města na jeho okraji akceptovat; 

dostavba by doplnila jeho občanskou vybavenost, zajistila vyšší rekreační potenciál území, včetně funkčnosti 
sportovního areálu a jeho přístupnosti a využití veřejností, a zmnožila a zkvalitnila plochy zeleně a přírody. 

Z Jižního Města by měl být vytvořen důstojný a funkční nástup do tohoto chráněného území, z území 
přírodního parku by měl být naproti tomu vytvořen průnik zeleně do zástavby, kde by se přírodní plochy zeleně 
transformovaly a přešly do zeleně parkové, pokud možno v tomto městě souvislé. Změna územního plánu 
sídelního útvaru by nebyla v rozporu s ustanovením Nařízení č. 10 Sb. hl. m. Prahy. 

 

    
 

Obr.: smíšená cyklistická (A226) a pěší cesta; nebezpečí, že by cyklista ohrožoval chodce, i když není 
rozdělená na část pro pěší a část pro cyklisty, tady nehrozí, cesta je nepříliš frekventovaná. 
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Podél ulice Výstavní se nachází mezi chodníkem a parkovištěm existující alej topolů. Pokud by byl 
rozšiřován areál čerpací stanice směrem západním o žádanou provozovnu McDonald, byla by částečně 

odstraněna a nahrazena v jiných místech řešeného území. Obecně jsou topoly dřevinami s nízkou hodnotou a 
krátkou životností. Ve studii je alej ponechána a případné rozšíření areálu nebylo zobrazeno.  

 

 
 

 
 

 Obr.: zastavěné území v sousedství řešené lokality obsahuje i příjemné plochy parkové sídlištní zeleně, 
na které by mohly nově navrhované plochy upravené a přírodní zeleně řešeného území navazovat. 

  

Významným faktorem pro návrh staveb v území je rovněž morfologie terénu. Podél ulice Výstavní 
včetně autobusové konečné stanice je území relativně rovinné, rovněž v pásu o šíři do cca 100 m severně od 
této komunikace. Jedná se o konec rovinného zastavěného území Jižního Města – Hájů, které se severně od 
ulice Výstavní začíná poté svažovat severním svahem do Hostivařského údolí. Ulice Výstavní začíná klesat 
k Petrovicím až východně od křižovatky s Opatovskou ulicí. V terénním reliéfu jsou dobře čitelné zásahy 
lidskou činností: v jižní části sportovního areálu byl terén odtěžen, aby se sem vešlo fotbalové hřiště situované 
delší stranou typologicky správně ve směru sever - jih (žádnému ze soupeřů nesvítí slunce do očí jak v případě 
dopoledních, tak odpoledních zápasů, většina zápasů se odehrává odpoledne, proto je tribuna situována 
nejčastěji k západnímu okraji hřiště). Naopak na severní straně areálu lze ze současného výškopisu zjistit, že 
zemina vytěžená v jižní části byla z důvodu získání roviny navezena a uskladněna sem. Obdobně je čitelné, že 

byla navezena zemina při výstavbě autobusové konečné stanice (točky). Předpokládat je možno i dílčí úpravy 
při realizaci ulice Výstavní a přilehlého parkoviště v době zahájení stavby sídliště Jižního Města – Hájů. V té 
době byly prováděny mnohdy rozsáhlé terénní úpravy, neboť při zakládání komunikací i staveb vznikalo velké 
množství zeminy. Umělé terénní tvary je možno zjistit i na pozemku 536/411, násep mohl vzniknout buďto při 
stavbě Jižního Města, ale zrovna tak při výstavbě severně přilehlých řadových rodinných domů.  

Výšková úroveň terénu se pohybuje řádově kolem 294 m n. m., severně pak terén znatelně klesá až na 
úroveň Hostivařské přehradní nádrže, jejíž hladina se pohybuje v nadmořské výšce cca 248 m n. m. (maximální 
hloubka je 12 m). Na vzdálenost cca 350 m klesá terén o 46 m (cca 50 m).  Do řešeného území sahá ochranné 
pásmo vodního díla.      

Významným faktorem pro zajištění požadavků na funkční okraj města a přírodní park je vlastnictví 
předmětných pozemků řešeného území. Orientačně lze uvést, že v řešeném území lze uvést několik 

významnějších vlastníků. Jedním je bezesporu Hlavní město Praha, jehož vlastnictví je zde poměrně 
roztříštěné, důvodem tohoto roztříštění mohly být restituce, neboť do ploch jsou vklíněny pozemky fyzických 
osob. Jedná se zejména o objednatele studie, pana Michaela Janovského, významným vlastníkem z hlediska 

možnosti realizace níže navrhovaných záměrů je také Jana Novotná. Za podiv stojí vlastnictví sportovního 
areálu, které není konsolidované do jedné právnické osoby, ale kromě Tělovýchovné jednoty Háje části 
s objektem šaten, klubu a restaurace vlastní společnost ODDITY, a.s., s předmětem činnosti dle veřejného 
rejstříku: pronájem nemovitostí a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 
zajišťujících řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor. Jediným akcionářem této společnosti je 
společnost Spanzaset Holdings Limited v Kyperské republice.  Pro orientaci o stávajícím využití následně 
uvádíme výčet pozemků řešeného území severovýchodně od komunikace Výstavní (vše k. ú. Háje, pozemky 
uvedeny vzestupně), významněji dotčených záměrem (informace zjištěné na stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního (ČUZK): 

           

č. parc. výměra m2
 vlastník využití dle KN druh poz./ochrana BPEJ 

536/1 1104 Hl. m. Praha  jiná plocha ostatní plocha - 

536/122 1921 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 ostatní komunikace ostatní plocha - 

536/123 1108 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 zeleň ostatní plocha - 

536/124 2004 Michael Janovský - orná půda/ZPF 22614 

536/127 615 Hl. m. Praha stavba pro dopravu zast. pl. a nádvoří - 

536/128 123 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/191 13 613 TJ Háje – Jižní Město sportoviště a rekr. pl. ostatní plocha - 

536/192 565 ODDITY, a. s. stavba na pozemku zast. pl. a nádvoří - 

536/195 142 Jana Novotná jiná plocha ostatní plocha - 

536/256 7069 Michael Janovský - orná půda/ZPF 22614 

536/257 1011 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

536/258 4059 Michael Janovský - orná půda/ZPF 22614 

536/259 148 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF  22614 

536/261 25 DP hl. m. Prahy zeleň ostatní plocha - 

536/262 191 DP hl. m. Prahy zeleň ostatní plocha - 

536/264 12 166 Ing. K. a M. Štibrányi jiná plocha ostatní plocha - 

536/265 2 794 Hl. m. Praha, MČ Praha 12 sportoviště a rekr. pl. ostatní plocha - 

536/373 731 Hl. m. Praha zeleň ostatní plocha - 

536/374 255 DP hl. m. Prahy zeleň ostatní plocha - 

536/375 7 DP hl. m. Prahy zeleň ostatní plocha - 

536/376 46 Hl. m. Praha zeleň ostatní plocha - 

536/377 68 ODDITY, a.s. stavba na pozemku zast. pl. a nádvoří - 

536/378 39 TJ Háje – Jižní Město stavba na pozemku zast. pl. a nádvoří - 

536/379 20 Hl. m. Praha / Jar. Smolík stavba na pozemku zast. pl. a nádvoří - 

536/380 10 Jaroslav Smolík stavba na pozemku zast. pl. a nádvoří - 

536/381 6 Michael Janovský - orná půda 22614 

536/405 4041 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 
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536/407 34 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/408 529 ODDITY, a.s. jiná plocha ostatní plocha - 

536/409 1477 Hl. m. Praha  jiná plocha ostatní plocha - 

536/410 152 Hl. m. Praha  jiná plocha ostatní plocha - 

536/411 573 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

536/412 316 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/413 322 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/414 4 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/415 5 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/416 4230 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

536/425 242 Michael Janovský stavba na pozemku zastav. pl. a nádv. - 

536/428 685 Jana Novotná jiná plocha  ostatní plocha - 

536/429 3928 Jana Novotná - orná půda/ZPF 22614 

536/431 8 Jana Novotná jiná plocha  ostatní plocha  

536/432 13 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha - 

536/433 108 Jana Novotná - orná půda/ZPF 22614 

536/434 167 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha - 

536/463 4695 ODDITY, a.s. sportoviště a rekr. pl. ostatní plocha - 

536/464 682 ODDITY, a.s. sportoviště a rekr. pl. ostatní plocha - 

536/465 1736 Hl. m. Praha  jiná plocha ostatní plocha - 

536/467 563 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/468 275 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/469 56 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/470 21 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

536/475 297 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha  

536/477 870 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

536/478 1029 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

536/480 196 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

536/481 103 Hl. m. Praha / MČ Praha 11 jiná plocha ostatní plocha - 

537/1 17600 Božena Klabanová - orná půda/ZPF 22614 

22611 

537/6 6254 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/7 1090 Hl. m. Praha zeleň ostatní plocha - 

537/8 2618 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

537/22 206 DP hl. m. Prahy ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/23 138 DP hl. m. Prahy ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/24 204 DP hl. m. Prahy ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/25 7 Hl. m. Praha zeleň ostatní plocha  - 

537/26 74 DP hl. m. Prahy zeleň ostatní plocha - 

537/27 108 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF  22614 

537/28 2296 Michael Janovský ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/29 216 Michael Janovský ostatní komunikace ostatní plocha - 

537/33 3440 ODDITY, a. s. - orná půda/ZPF 22614 

537/43 892 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

537/45 1071 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

537/46 1694 ODDITY, a.s. - orná půda/ZPF 22614 

537/49 239 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

537/50 2365 ODDITY, a. s. - orná půda/ZPF 22614 

537/83 240 ODDITY, a. s. - orná půda/ZPF 22614 

537/85 7039 DAM Project, s.r.o. - orná půda/ZPF 22614 

537/88 2439 Hl. m. Praha - orná půda/ZPF 22614 

537/110 4869 Otakar Ženíšek - orná půda/ZPF 22614 

22611 

537/120 3471 Michael Janovský - orná půda/ZPF dtto 

537/121 1204 Michael Janovský - orná půda/ZPF 22614 

576/15 4449 ODDITY, a. s. jiná plocha ostatní plocha - 

583/2 328 Hl. m. Praha jiná plocha ostatní plocha - 

595/2 66 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha - 

598/1 2941 KASAVIT, s.r.o. silnice ostatní plocha - 

1217/1 3770 Hl. m. Praha ostatní komunikace ostatní plocha - 

1217/3 10 030 DP hl. m. Prahy ostatní komunikace ostatní plocha - 

      

 

 

 Obr.: vlastnické vztahy v řešeném území 
 

Poznámky k výše publikované tabulce: 

Jedná se o orientační přehled vlastníků v řešeném území, nikoliv o výčet vlastníků zasažený změnou 
územního plánu. Tento údaj bude obsažen v textu dalších kapitol níže, bude se jednat zejména o Hl. m. Prahu, 
MČ Praha 11, DP hl. m. Prahy, pana Michaela Janovského a případně paní Janu Novotnou. Dále o TJ Háje – 

Jižní Město a společnost ODDITY, pro které by však změna územní plánu měla být přínosem (navrženým 
dopravním řešením a zvětšením plochy pro sport).    

BPEJ 2.26.14 spadá do 4. třídy (IV. třídy) ochrany zemědělského půdního fondu, její průměrná cena 
(dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.) je 4,90 Kč / m2

 a bodová výnosnost této půdy je číselně vyjádřena na stupnici 
od 0 do 100 hodnotou 33 (hodnota nižší). Hloubka půdy a mocnost ornice: středně hluboká (30 – 60 cm).  

BPEJ 2.26.11 se liší od předchozí BPEJ třídou ochrany, spadá do 3. třídy (III. třídy) ochrany 
zemědělského půdního fondu, její průměrná cena (dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.) je 7,69 Kč / m2

 a bodová 
výnosnost této půdy je číselně vyjádřena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 49 (hodnota střední). Hloubka půdy 



 13 

a mocnost ornice: středně hluboká až převážně hluboká (30 – 60 cm a nad 60 cm). Jedná se zde o místa 
severnější a východnější, někde s poněkud větším sklonem a mírným severním svahem proti předchozí BPEJ. 

 

 Obr.: situace současného stavu území – podklad pro studii  

 

 

1.6.   PŘEDCHOZÍ ÚZEMNÍ PLÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

 Vývoj názorů na využití řešeného prostoru včetně jeho okolí a historii územního plánování nejprve 

zkoumejme na předchozích územních plánech.  

 Jak již bylo řečeno, nedostatek nových ploch pro uspokojování neutuchajícího tlaku poptávky po 
bydlení v Praze ruku v ruce s jejím rozvojem, a s rozvojem panelových systémů zástavby, vedl urbanisty 

Útvaru hlavního města Prahy již v roce 1964 k tomu, že byly hledány větší prostory pro bydlení, přitom 
v úvahu urbanisté brali terénní reliéf, kvalitu životního prostředí, dostupnost a blízkost nadřazených 
kapacitních městských komunikací, kapacitní hromadné dopravy i blízkost technické infrastruktury (vodní 
zdroj, teplárna, plynárna). Těmto kritériím vyhovoval mimo severního a jihozápadního města zejména prostor 

jihovýchodně od zastavěného území Prahy, neboť bližší prostory s obytnými soubory (Krč, Pankrác, 
Novodvorská, Prosek, Ďáblice) byly již plánovány nebo rozestavěny, a jmenované tři velké prostory na okraji 
Prahy znamenaly i poměrně vyvážený, byť expanzivní rozvoj města vůči Pražské kotlině a historickému jádru 

(zástavba Severního Města – Bohnic, Jižního Města i realizace Jihozápadního Města byla zahájena cca od roku 
1970).  

Proto již v prvním Směrném územním plánu hlavního města Prahy, vznikajícím od roku 1961, 
schváleném v roce 1964, se návrh zástavby Jižního Města objevil, byť jako jediný formou územní rezervy, jak 

jsme již na předchozích stránkách uvedli. Zajímavostí jistě je, že sídliště Severního i Jihozápadního Města, byť 
ne v podobě, jak je známe z pozdějších územních plánů, byly v tomto územním plánu (jednom 
z nejvyváženějších) obsaženy již v návrhových plochách.  

V detailu řešeného území objevíme ale jen plochy veřejné zeleně, pohlcující dokonce i tehdy již 
existující zástavbu Hájů (v podtisku je mapa současného stavu):    

       

  

 Obr.: výřez směrného územního plánu hlavního města Prahy z roku 1964 

     

 
 

 Obr.: výřez Revise směrného územního plánu hlavního města Prahy z roku 1971 

 

 Takzvaná Revise směrného územního plánu dokončená v roce 1969 a schválená v roce 1971 byla již 
k řešenému území poněkud méně milosrdná co do zachování přírody, obsahovala zde již rozsáhlé sportovní a 
rekreační plochy, a obsahovala (cca v místě konečné stanice autobusů) plochu občanské vybavenosti (plochy 
pro dopravu tehdy územní plán neobsahoval). Jižní Město zde mělo již poměrně konkrétní podobu, vždyť se 
také již obytný soubor Háje realizoval. Jak je z historie známé, výstavba byla výhradně zaměřena na plnění 
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socialistických plánů bytové výstavby, takže investice do rozsáhlých ploch sportu a rekreace byly prozatím 
v nedohlednu. Jak je z výřezu vidět, v tomto plánu se prvně objevila i přehradní nádrž v Hostivaři, byť byla ve 
výstavbě od roku 1961, dobudována v roce 1963 a napuštěna 1964.  

 Následný směrný územní plán z roku 1976 znamenal v řešeném území docela závažnou změnu 

územního plánu předchozího, zejména situováním ploch plošná zařízení dopravy; tehdy to byly zřejmě plochy 
pro parkování vozidel hostivařského lesoparku, ale zejména i obyvatel sídliště (plocha v místě dnešního 
parkoviště), neboť vzestup osobní automobilové dopravy již dával tušit, že počet parkovacích míst v sídlištích 
byl při jejich plánování velmi podhodnocen (plocha proti křižovatce Výstavní – Opatovská již byla točkou 
autobusů). Za pozornost stojí navrhovaný pás zeleně mezi plochami pro dopravu, částečně situovaný v prostoru 

konečné stanice autobusů, propojující prstenec zeleně kolem Jižního Města s vlastní zástavbou obytného 
souboru Jižní Město I – Háje, který byl ale v následném územním plánu v roce 1986 vypuštěn: 

 

 
 

Obr.: směrný územní plán Prahy z r. 1975, schválený 1976, a územní plán z roku 1986 (dole).  

 

 
 

 Za pozornost stojí též plocha pro sport situovaná přibližně v místě dnešního hřiště TJ, jediný zbytek 
rozsáhlé plochy pro sport z plánu 1971; z předchozího textu si pozorný čtenář pamatuje, že hřiště vzniklo 

v roce 1985. 

Tyto plány přerušil příchod roku 1989, který přinesl rozsáhlé změny  - změny zákonů, restituce, změny 
vlastnických práv, podnikání ve stavebnictví, a také kritiku stavby velkých sídlišť panelové výstavby a 

odmítnutí dosavadního územního plánu Prahy z roku 1986. V tomto složitém období začal vznikat nový 
územní plán, ale nakonec vznikl jen plán, který obsahoval de facto inventuru nezpochybnitelných trvale 
zastavěných ploch a ploch kvalitní přírody. Tento kusý územní plán – porevoluční zárodek územního plánu - se 

jmenoval Plán využití ploch – stabilizovaná území. Dokončen byl v roce 1992, a schválen v roce 1994. 

V řešeném území tento plán nestabilizoval nic - ani hřiště, ani konečnou stanici, ani přírodu.  

Developerská výstavba po roce 1989 nemohla konkurovat dřívějším obrovským městským nebo 
státním investicím do výstavby Prahy. Nestabilizovaná území, ve kterých nebyly povolovány nové stavby, a 
jejichž největší podíl byl situován v okrajových částech Prahy, blížících se k hranici města, velkorysý rozvoj 
Prahy formou expanze do volných území zabrzdila. Zatímco novou výstavbu v hranicích Prahy s napojením na 
pražskou infrastrukturu plán stabilizovaných ploch neumožnil, za hranicí Prahy vznikl po jejím obvodu živelně 
a nekoordinovaně široký prstenec obytné zástavby, převážně rodinných domů, bez potřebného občanského i 
technického vybavení, bez možnosti zaměstnání v místě, a často i bez ohledu na zeleň a životní prostředí, jehož 
obyvatelé se každý den (dodnes) stěhují za zaměstnáním a občanskou vybaveností do Prahy. Při absenci 
kapacitního a moderního základního komunikačního systému Prahy byl touto situací vývoj Prahy značně 
poznamenán, a je poznamenáván vlastně dosud.  

 

 
 

Obr.: Plán využití ploch – stabilizovaná území. 
 

 Plán využití ploch dal základ novému územnímu plánu Prahy, který vznikal od roku 1994 do roku 1998 
a byl schválen v roce 1999. Postupně se měnila barevnost a složení, pojmenování i označení funkčních ploch, 
rozsah textové i výkresové části územního plánu, jeho čitelnost, včetně jeho zpracování a prezentace 
v digitálním prostředí.     

Územní plán posléze vzniklý – Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy z roku 1999, zůstal 
v platnosti po všech možných změnách (největší – Z 1000/00 v roce 2009) a peripetiích dodnes, a v kresbě 
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rozmístění ploch se příliš nezměnil. Nezměnil se ani v základní koncepci, jen procházel množstvím dílčích 
úprav a změn, a posléze i celoměstsky významných změn. 

 

 
 

 
 

 Obr.: pro srovnání: územní plán z roku 1999, a územní plán z roku 2009 platný v zásadě až do 
současnosti  

V roce 2009 vznikl koncept nového územního plánu hlavního města Prahy, který byl zpracováván 
v souladu s právním prostředím, v návaznosti na územní plány předchozí, avšak po jeho prvé fázi pořizování a 
projednávání (společné jednání) bohužel opuštěn, vynaložené náklady odepsány, a pořizování ukončeno. 
Koncept nového územního plánu hlavního města Prahy se v místě řešeného území poněkud odlišuje od 
platného územního plánu, pokud pomineme poněkud jiné barvy a označení ploch písmeny a jejich regulativy, a 

to v několika místech (srovnej výřez konceptu územního plánu s výše uvedenými výřezy). Největší změnou je 
to, že plocha sloužící oddechu v územním plánu dosavad platném se mění na plochu ZN, která je plochou 
zeleně krajinné, která již s využitím pro oddech dle regulativu této plochy nepočítá, což je zřejmě větší měrou 

v souladu s posláním ochrany přírody, neboť plocha SO1,3 – oddechu, umožňuje situovat přírodní rekreační 
plochy a částečně urbanizované rekreační plochy - pobytové louky, veřejně přístupná hřiště přírodního 
charakteru, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, areály volného času, přírodní 
koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, 
což je právě náplní ploch uvedených v konceptu jako plochy rekreace RP, které jsou zde vymezeny 
v omezenějším rozsahu:   

 

 Obr.: koncept nového územního plánu z roku 2009. 

 

Pro náš případ je významné, že koncept do území vkládá a připouští místo plochy ZMK plochu SM, 

která obsahuje jednak existující čerpací stanici pohonných hmot a potvrzuje ji touto plochou, jednak prostor 
severně od existujícího parkoviště (prostor ve vlastnictví objednatele této studie). Plochu ZMK zde zmenšuje 
rovněž ve prospěch plochy SP (rovněž prostor ve vlastnictví objednatele této studie). Koncept tedy potvrzuje, 

že mezi ulicí Výstavní a areálem sportu je možno poměrně logicky urbanisticky uvažovat zastavitelnou plochu 
smíšeného využití místo zeleně, nejlépe v souvislosti s okolním územím (například v návaznosti na plochu 

sportu a rekreace), a uvažovat i zastavitelnou plochu sportu místo zeleně (nový příchod a příjezd k existujícímu 
areálu a jeho rozšíření?). Obě plochy odlišně navržené od dosud existujícího platného návrhu využití lze napojit 

snadno a z hlediska urbanistické ekonomie logicky na dopravní a technickou infrastrukturu, a předpokládat 
využití těchto ploch ve prospěch života obyvatel přilehlého obytného území. Zvláštností je, že existující 
parkoviště bylo zahrnuto do plochy zeleně, což poněkud postrádá urbanistickou logiku, a rovněž propojení 
s plochou zeleně severně od areálu sportu je problematické, neboť zeleň se tudy nedá propojit, v nejužším místě 
je existující komunikace umožňující jako jediná zpevněná komunikace příjezd ke vstupu a vjezdu do areálu, 
příjezd integrované záchranné služby (zdravotní, i hasičů) i zásobování a techniky na úpravu sportovních ploch. 
Propojení zeleně sídliště se zelení Hostivařského údolí je zde vedeno přes plochu DP (plocha zpravidla menší 
než 0,5 ha, v platném územním plánu DH), což ve skutečnosti nefunguje: jedná se o konečnou stanici městské 
hromadné dopravy, kde širší propojení zelení nepřipadá v úvahu z důvodu potřeby zpevněných ploch pro 
pohyb dopravních prostředků. Pozn.: celoměstský systém zeleně je vyznačen šikmou černou šrafurou.      

 Koncept územního plánu stanovuje ve výkresové části i regulativy pro výše uvedené plochy, a to pro 
plochu sportu A2-5/30, a pro plochu smíšenou V2-5/10, v pořadí znaků: prostorová struktura – koeficient 

podlažních ploch / výšková hladina / podíl zeleně. A2 = areály rozvolněné, V = volná struktura zástavby, V2 
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volné monobloky. Výšková hladina: do 5 NP, kdy přepočitatelnou konstrukční výškou podlaží jsou 3 m. 
Poslední údaj značí minimální procento zeleně.    

Koncept územního plánu obsahuje další zajímavý urbanistický nápad, a to ten, že v návaznosti na 
plochu sportu situuje plochu pro rekreaci, jedná se nejspíš o možnost využití pro krátkodobou rekreaci 
v přírodě za vyloučené, omezené či regulované stavební činnosti, v ploše, která dnes není plně pokryta 
dřevinnou zelení. Z návrhu je zřejmé, že zpracovatel konceptu si uvědomoval, že lidé z Jižního Města nemají 
pro takovou činnost dostatek plochy v blízkosti bydliště (například venkovní přírodní posilovnu, místo pro 

posezení a vlastní občerstvení v přírodě (piknik), místo, kde by mohly provozovat sport s rodiči malé děti, 
apod. – udržované městem nebo organizací k tomu zřízenou), což je v kulturní Evropě běžným jevem. 
V některých zemích jsou taková místa, dokonce v přísně chráněné přírodě k tomu určená, lidé přijedou, 
připraví si občerstvení, v přírodě setrvají, a po jejich odjezdu nikdo nepozná, že zde kdo byl, nezanechají jediný 
odpadek, jedinou stopu.                    

Je pravděpodobné, že výše uvedené záměry obsažené v konceptu územního plánu z roku 2009 mohou 

být časem znovu oživeny, bude-li zájem nad využitím území přemýšlet z pohledu současných potřeb obyvatel, 
současně i koncepce příměstské krajiny a jejího využití a ochrany.  

 

  

1.7.  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V PODROBNÉM ÚZEMNÍM PLÁNU JIŽNÍ MĚSTO 

 

 Podrobný územní plán (PÚP) Jižního města z roku 1968, schválený v prosinci téhož roku, jsme již 
dávno zmínili. Starší generaci urbanistů budou jistě ještě známá jména autorů, z nichž z některých se dnes již 
staly legendy – doc. Ing. arch. Krásný, akad. arch. Lasovský, Ing. arch. Zelený, Ing. arch. Záruba, Ing. arch. 
Rothbauerová, Ing. arch. Poličanský, Ing. arch. Kaufman, Ing. arch. Hyliš, doc. Ing. arch. Hlaváček. Byť je 
tento podrobný územní plán v tištěné podobě k dispozici v archívu autora této studie, soustřeďme se na jeho 
o tři roky novější verzi.  

 Pro naše účely a poučení použijeme však jeho úpravu, vzniklou v červenci roku 1971, a nazvanou 
„Praha Jižní Město PÚP, doplnění 1971“, kterou vypracoval autorský kolektiv dokonce doc. Ing. arch. Krásný, 
akad. arch. J. Lasovský a Ing. K. Řihošek, přičemž na doplnění se podíleli konkrétně akad arch. J. Lasovský a 
Ing. arch. V. Rothbauerová.   

 Tento podrobný územní plán jsem ve svém archívu objevil až poté, co jsme měli návrh řešeného území 
pro tuto studii hotov, a zjistil jsem, že řada koncepčních myšlenek, nad kterými jsem se radoval, že mne 
napadly, již byla našimi předchůdci vymyšlena, a do podrobného územního plánu zakreslena. Například 
významná páteřní pěší cesta od centra Jižního Města - Háje podél severního okraje Opatovské pokračuje 
podchodem uzpůsobeným pro pohyb pěších, na vozíčku i kočárků a cyklistů pod Výstavní a stále přímo na 
sever do Hostivařského údolí, po cestě za Výstavní míjí zařízení pro děti, jejich krátkodobou rekreaci, sport, 

zájmy a setrvání (zde v podobě klubu dětí). Cyklistická trasa, dnes A226, vede z prostoru Milíčovské obory 
podél ulice Exnárovy, a u její křižovatky s ulicí Výstavní tuto komunikaci překračuje a v obdobném tvaru, 
který jsem zakreslil do návrhu, pokračuje kolem konečné stanice autobusů k Hostivařskému údolí, nikoliv však 
směrem k nudistické pláži, nýbrž směrem k ulici K Jezeru. V mém návrhu tedy směrem k stávajícím 
frekventovanějším atraktivitám, a v pozvolnějším spádu vůči vrstevnicím, aby někteří cyklisté nemuseli kolo 
nahoru tlačit, a také aby nudistická pláž zůstala v méně frekventované a izolovanější osamělejší poloze, jak je 
tomu dnes. V PÚP je do prostoru řešeného území vložena podél parkovišť pěší promenáda, kolmá na tyto výše 

jmenované cesty, uzavírající okružní procházkovou cestu lesoparkem. Podobná je obsažena i ve studii, jen je 
podpořena důvodem, proč má být frekventovaná – kolem rekreačních, sportovních, restauračních a obchodních 
ploch s náměstíčkem k areálu TJ (západní část).  

 Dokonce se nám dostává v PÚP vysvětlení, proč je provozní objekt u autobusové konečné stanice ve 
skutečnosti poněkud nelogicky natočen. Je to z důvodu, že točka byla původně koncipována jako autobusové 
nádraží, přičemž každá linka měla svůj nástupní ostrůvek. Objekt byl do prostoru usazen dle PÚP, navržený 

tvar obratiště byl ale zřejmě ještě před realizací pozměněn. 

 

 
 

 Obr.: PÚP Jižní Město – doplnění 1971. 

 Jediné, co nelze dnes přejmout z PÚP, je koncepce rozsáhlých parkovišť. Význam a návštěvnost jezera 

Hostivařské přehrady oproti její celopražské nebývalé atraktivitě, zaznamenané po jejím napuštění a po 
otevření pláží, velmi výrazně od té doby poklesl (i když v posledních letech se zvyšujícími se letními teplotami 
a větším množství tropických teplot znovu zájem narostl), a předpokládané potřeby parkovišť návštěvníků, 
navržené u autobusového nádraží Jižního Města, se nepotvrdily. Ostatně dnešní líní lidé mají poměrně 
kapacitní a zřejmě dostačující parkoviště podstatně blíž pláží a půjčovny lodiček – u lanového centra, kde 
odhadem může parkovat kolem 300 osobních vozidel. Průzkumy řešeného území pro tuto studii sice nebyly 
prováděny v letních slunných měsících s vysokými teplotami, kdy by někteří návštěvníci mohli použít i 
stávající parkoviště u ulice Výstavní, ale parkování zde je pro účely návštěvy pláží méně pravděpodobné. A 
parkoviště u Výstavní, navržené v PÚP, nevznikla ani z potřeby zajištění odstavu vozidel obyvatel sídlišť, byť 
již nedlouho po výstavbě sídliště bylo zjištěno, že dimenze odstavných a parkovacích ploch byla v Jižním 
Městě naprosto poddimenzována. V době projekčních prací na sídlišti byl užíván stupeň motorizace 1:3,5, tj. 
jeden automobil na 3,5 osoby, přičemž již několik let poté, při osídlování sídlišť, byl tento poměr reálně 1:2. 
Dnes je již 1:1, neboť některé osoby dokonce vlastní vozidel více (vozidlo soukromé, služební, terénní, 
náhradní, dodávkové, apod.; vozidlo mají oba rodiče i jejich dospělé děti, což v době osídlování sídliště a 
pořadníků na škodovku nebylo myslitelné). Vozidlem se v šedesátých letech do práce nejezdilo, sloužilo pro 
víkendové dosažení chatových kolonií, tedy bylo možno vozidla na pracovní týden odstavit poněkud vzdáleněji 
od obydlí, jak bylo zřejmě myšleno v PÚP, to dnes není myslitelné - ostatně bez ostrahy by za týden na takto 
odlehlém parkovišti u Jižního Města bylo vozidlo na špalkách, bez rádia či rezervy, nebo nebylo vůbec (tedy 
pokud by nebylo parkoviště pod oplocením, osvětlením, kamerovým systémem a s ostrahou). 



 17 

 V PÚP z roku 1971 si povšimněme ještě, že v místě areálu TJ Háje byla sice kreslena venkovní hřiště, 
ale jen velmi nesměle jako travnaté plochy pro veřejnost, ale zato v celé ploše dnes pokryté fotbalovými i 
dalšími hřišti.  

 Než zcela opustíme tento podrobný územní plán, vzpomeňme poslední zajímavost. Ulice K Jezeru 

v Hostivaři byla nakreslena v PÚP s parkovištěm i otočkou u dnešního lanového centra, dokonce 
v realizovaném tvaru, ale bylo navrženo, aby pokračovala v šíři cca 7 m až k ulici Výstavní; dnes toto 
propojení existuje pouze teoreticky a pro pěší, neboť severní část ulice K Jezeru končí u retenční nádrže R3 
Hájecký, a dále pokračují úzké živičné cesty se zákazem vjezdu motorových vozidel, a část ulice K Jezeru 

přístupná od ulice Výstavní je ukončena zaslepením.    
 

 

1.8.  PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

  

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy je platným územně plánovacím dokumentem, a 
zřejmě ještě řadu let jím zůstane. Vznikl, jak již bylo na předchozích stranách uvedeno, v roce 1999 (platnost 

od r. 2000) a do současné doby se koncepčně ani obsahově příliš nezměnil s výjimkou množství provedených 
převážně relativně menších změn a jedné větší změny v roce 2009, které se však řešeného území netýkaly.  

V řešeném území se jedná o plochy s rozdílným způsobem využití zejména tohoto typu: ZMK, SP, 

SO1,3, DH.   

 

Obr.: platný územní plán hlavního města Prahy k roku 2017 - výřez (po změně Z 1000/00). 

Platné regulativy funkčních ploch územního plánu (ploch s rozdílným způsobem využití) jsou uvedeny 
v opatření obecné povahy (OOP) č. 6/2009, včetně grafických příloh. Závazná část územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy byla vyhlášena vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. hlavního města 
Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 
2000, aktualizovanou 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 vydanými opatřeními obecné povahy.  

V opatření obecné povahy, kterým je stanovena závazná část územního plánu, jsou předmětné plochy, 

respektive jejich stávající a navrhované funkční využití, a územní rezervy, definovány následně: 

6c) ZMK - zeleň městská a krajinná:  

Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.  

Funkční využití: přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, 
záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. 

Doplňkové funkční využití: veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní 
plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké 
stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a 
odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená 
plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu 
(související s vymezeným funkčním využitím).  

   4a) SP -  sportu: 

Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. 
Funkční využití: krytá i otevřená sportovní zařízení. Klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou 

plochou nepřevyšující 200 m2
 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, 

administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, služby, služební byty pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným funkčním využitím a zároveň to vše do souhrnného 
rozsahu 20% plochy území vymezeného danou funkcí). 

Doplňkové funkční využití: vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních 
ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: Jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení 
kapacitních limitů zařízení obchodních a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí nesportovního charakteru 
 nad souhrnný rozsah 20% plochy území vymezeného danou funkcí.  

   4b) SO -  oddechu: 

Území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které 
podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň. V každé ploše je následujícími 
kódy vyznačeno směrné možné využití:    
SO1 - přírodní rekreační plochy 

SO2 - golfová hřiště 

SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy 

SO4 - zařízení turistického ruchu 

SO5 - zvláštní rekreační aktivity 

SO6 - naučné a poznávací aktivity 

SO7 - zařízení pro organizovaný pobyt dětí v přírodě 

 SO1 - přírodní rekreační plochy: 

Funkční využití: zeleň, pobytové louky, veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, drobná zařízení 
sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Doplňkové funkční využití: drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, 
pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se 
zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: není stanoveno. 

  SO3 -  částečně urbanizované rekreační plochy:  

  Funkční využití: Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním 
prostředí, pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu 
(pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití: Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu 
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sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Výjimečně přípustné funkční využití: služební byty, obchodní zařízení s celkovou plochou 

nepřevyšující 200 m2
 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro 

uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Klubová zařízení a služby (související s vymezeným 
funkčním využitím).  

   2h) DH - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R: 

Plochy pro hromadnou dopravu osob včetně záchytných parkovišť P+R. 
Funkční využití: Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, autobusová nádraží, parkoviště P+R. 

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2
 prodejní plochy, manipulační plochy. 

Služební byty (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Administrativní zařízení, služby (to 
vše související s vymezeným funkčním využitím). 

Doplňkové funkční využití: Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové 
(sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná 
zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím). 

Výjimečně přípustné funkční využití: není stanoveno. 

Plocha DH byla v územním plánu vyznačena plovoucí značkou DH (DH v kolečku) v rámci jiné 
funkční plochy, vyjadřující požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného 
umístění v rámci jiné funkční plochy, v tomto případě plochy SP.  

Při prozkoumání platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy lze pro řešené území 
zjistit další informace obsažené v některých dalších výkresech územního plánu aktualizovaných změnou 
Z 1000. V územním plánu jsou pro řešené území významné tyto jevy: 
 

 
 

Obr.: výkres vodního hospodářství platného územního plánu  

Ve výkresu vodního hospodářství je obsažena informace, že řešené území protíná stávající sběrač 
CXIIa, zajišťující odkanalizování Jižního Města I. Trasa protíná plochu konečné stanice autobusů.  

Ve výkresu energetiky objevíme další informaci, že podél jižního okraje ulice Výstavní je situován 
existující hlavní napaječ Pražské teplárenské soustavy. Ve výkresu přenos informací a kolektory zjistíme, že 
řešené území protíná vzdušná radioreléová trasa, a podél ulice Opatovské je situován optický kabel.  

Z dalších výkresů zjistíme, že v řešeném území nejsou situovány prvky územního systému ekologické 
stability a nezasahuje do něj prostor vymezený pro celoměstský systém zeleně.        

 

 
 

 
 

Obr.: výkres energetiky (nahoře) a výkres přenosu informací a kolektory (dole) s jevy popsanými 
v textu výše. 

Zastavitelné plochy mají v návrhovém období územního plánu Prahy dále stanoveny kódy míry využití 
území. Kódy jsou stanoveny písmenem za pomlčkou po písmenech označujících název funkční plochy. 
V řešeném území nejsou pro funkční plochy kódy míry využití území stanoveny.  

V okolních územích kolem řešeného území navrhované změny jsou území stávající stabilizované 
zástavby, kde kód míry využití stanoven není, kód by se zde většinou pohyboval od F do H. Tam, kde je 

stanoven kód míry využití území, jedná se o kódy E a C. Pro míru (kapacitu) využití území jsou kódy míry 
využití území stanoveny regulativy v Tabulce míry využití území. Míra využití území bude stanovena 
v návrhové části této studie.   
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Dle příslušné Tabulky míry využití území lze v území situovat:  
 

směrná část informativní část 

kód míry 

využití území 
KPP KZ podlažnost KZP poznámka 

 

A 

 

0,2 

0,65   1 0,20 rodinné domy 

0,80      2+ 0,25 rodinné domy s nadstandardními parcelami 
 

B 

 

0,3 

0,50   1 0,30 přízemní stavby pro bydlení a podnikání 

0,65   2 0,15 rozvolněné rodinné domy, stavby pro podnikání 
0,75      3+ 0,10 rodinné domy a obytné domy 

 

C 

 

0,5 

0,30   1 0,50  stavby pro podnikání 
0,45   2 0,25  skupinové RD, stavby pro podnikání 
0,55   3 a více 0,17  skupinové RD, činžovní vily 1(viladomy), stavby 

pro podnikání  
 

D 

 

 

0,8 

0,35 do 2 vč. 0,40  kobercové RD, stavby pro podnikání 
0,50   3 0,27  viladomy, stavby pro podnikání  
0,55   4 0,20  činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu 

0,55   5 a více 0,16  činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu 

 

E 

 

 

1,1 

0,15 do 2 vč. 0,55  stavby pro podnikání 
0,35   3 0,37  činžovní vily (viladomy) 
0,45   4 0,28 činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu 

0,50   5 a více 0,22 činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu 

  0,25 do 3 0,47 činžovní vily, činžovní domy, stavby pro podnikání 
F 1,4 0,40   4 0,35 zástavba městského typu 

  0,45   5 0,28 rozvolněná zástavba městského typu 

  0,45   6 a více 0,23 rozvolněná zástavba městského typu 

  0,25 do 4 vč. 0,45 kompaktní zástavba městského typu 

  0,35   5 0,36 zástavba městského typu 

G 1,8 0,40   6 0,30 zástavba městského typu 

  0,45   7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu 

  0,45     8 a více 0,23 rozvolněná zástavba městského typu 

  0,25 do 4 vč. 0,55 kompaktní zástavba městského typu 

  0,30   5 0,44 kompaktní zástavba městského typu 

H 2,2 0,35   6 0,36 zástavba městského typu 

  0,40   7 0,31 zástavba městského typu 

  0,40     8 a více 0,28 rozvolněná zástavba městského typu 

  0,10 do 4 vč. 0,65 velmi kompaktní zástavba městského typu 

  0,25   5 0,52 kompaktní zástavba městského typu 

I 2,6 0,30   6 0,43 kompaktní zástavba městského typu 

  0,30   7 0,37 zástavba městského typu 

  0,35    8 a více 0,33 zástavba městského typu 

  0,30 do 8 0,33 solitéry, výškové domy 

  0,35 10 0,26 solitéry, výškové domy 

J 2,6 0,40 12 0,22 solitéry, výškové domy 

  0,40   13 a více -- solitéry, výškové domy 

  0,10 do 5 0,64 velmi kompaktní zástavba městského typu 

  0,20   6 0,53 kompaktní zástavba městského typu 

K 3,2 0,25   7 0,46 kompaktní zástavba městského typu 

  0,25   8 0,40 kompaktní zástavba městského typu 

  0,35   9 0,36 zástavba městského typu, výškové domy 

  0,35   10 a více 0,32 zástavba městského typu, výškové domy 

 

přičemž zkratkami se rozumí: 

KPP – koeficient podlažních ploch. Je nepřekročitelný, je stanoven vždy na celou funkční plochu a 
stanovuje maximální kapacitu funkční plochy v m

2
 hrubé podlažní plochy pro celou funkční plochu, kterou lze 

vypočíst vynásobením rozlohy funkční plochy a KPP. 
KZ – koeficient zeleně. Stanovuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně k vymezené funkční 

ploše. 
Podlažnost – pomocný údaj, jehož prostřednictvím se určuje KZ. Podlažnost = hrubá podlažní plocha / 

zastavěná plocha. V podlažnosti se určí PNP = max. počet nadzemních podlaží. 
KZP – koeficient zastavěné plochy – je orientačním údajem, znamená maximální plochu, kterou je 

možno zastavět nadzemními stavbami a lze jej odvodit výpočtem KPP / podlažnost.  
Hrubá podlažní plocha je součtem: 
- hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích (včetně ustupujících pater a započitatelné 

části podkroví) vypočtených na základě vnějších rozměrů budovy v každém jednotlivém nadzemním podlaží 
nebo příslušné části 

- části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží využitých hlavní funkcí, vypočtených na základě 
vnějších rozměrů budovy v každém jednotlivém podzemním podlaží 

- hrubých podlažních ploch podlaží částečně zapuštěných do svahu (využitých z dominantní části 
hlavní funkcí) pod i nad úrovní vstupního patra. 

Z výše uvedených údajů lze k předmětnému řešenému území navrhnout možnou (rozumnou) míru 
využití území pro plochy, které tento regulativ vyžadují a obvykle obsahují.  

Předmětem této studie je návrh - prověření, respektive i zobrazení, zda a za jakých podmínek je možno 
v území situovat plochu SV, jaké míry využití území (prostorových regulativů), a případné rozšíření plochy SP. 
Prozatím nebyly v textu dosud uvedeny regulativy pro plochy SV: 

   2a) SV -  všeobecně smíšené   
   Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, 
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 
60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.   

Funkční využití: bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
 prodejní plochy, 

stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, 
ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, 
veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro 
provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.  

Doplňkové funkční využití: drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, 
garáže.  

Výjimečně přípustné funkční využití: víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s 
celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2

 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární 
zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních 
komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako výjimečně 
přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití 
v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %. 

 K výkresové části územního plánu lze ještě poznamenat jistou subjektivní nejistotu zpracovatel této 
studie ve správnosti situování plochy ZMK platného územního plánu v předmětném místě, plochy obklopené 

stávajícími i navrhovanými zastavěnými nebo zastavitelnými plochami pro sport, plochy obsahující parkoviště, 

čerpací stanicí pohonných hmot, a v návaznosti na tyto plochy i plochu pro hromadnou dopravu, tj. proč již 
dříve nebyla plocha přičleněna k ploše sportu, nebo změněna na plochu smíšenou, když již obsahuje čerpací 
stanici pohonných hmot, kterou plocha ZMK navíc svými regulativy nepřipouští. Regulativy plochy SV 
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připouštějí sice obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2
 prodejní plochy, což čerpací 

stanice pohonných hmot je, ale v regulativech jsou čerpací stanice obvykle uvedeny samostatně.     
 

  

1.9.  METROPOLITNÍ PLÁN PRAHY  

 

V roce 2016 byl vyhotoven a v současné době je připraven k projednávání tzv. Metropolitní plán 

hlavního města Prahy, který je pojetím, náplní výkresů i regulativy odlišný od stávajícího územního plánu, 
avšak proces pořizování je teprve v počátku, a tak lze předpokládat, že ještě delší dobu bude v platnosti 

stávající územní plán hlavního města Prahy. Pořizovatel očekává spolupráci městských částí na jeho pořizování 
a formulaci, a tato studie může být případně i jedním z pomocných materiálů při pořizovatelské činnosti. 
Pokusme se zjistit, co k předmětnému území tento nový územně plánovací dokument navrhuje, a zda se 

odlišuje od platného územního plánu: 

Území severně od ulice Výstavní je vedeno (vyjma existující plochy konečné stanice městské 
hromadné dopravy) vně hranice zastavitelného území (černá tučná přerušovaná čára s výčnělky). Areál TJ Háje 
se nachází uvnitř hranic zastavěných stavebních pozemků (žlutá přerušovaná čára s výčnělky), byť se dle 
předchozí věty jedná o prostor nezastavitelný. Dále územím probíhá hranice zastavěného území (oranžová 
přerušovaná čára s výčnělky), která obsahuje i velmi rozsáhlé plochy zeleně nad Hostivařskou přehradou, což 
je pozoruhodné v souvislosti s tím, co stanovuje stavební zákon v § 58 odst. (2), neboť intravilán je zastavěným 
územím obce, a s tím, že z tohoto území byla vyjmuta právě drobná část obsahující pozemek mezi parkovištěm, 
čerpací stanicí, areálem hřiště a dopravní plochou MHD. To však není pro daný účel této studie významné. 
Významné je, že se kromě výše uvedených staveb parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot a dopravní 
plochy MHD jedná o plochu vybarvenou odstínem zeleně, který znamená plochu krajiny vedenou jako jiná 
plocha přírodě blízká nebo parkové sportoviště (obě funkční plochy mají stejný odstín zeleně):  

 

 
 

Obr.: výřez koordinačního výkresu návrhu metropolitního plánu. Rozhraní mezi městem a krajinou. 

  

 Obr.: návrh metropolitního plánu 2016 - detail řešeného území  

 Z výkresu je dále čitelné, že část území je v ochranném pásmu vodního díla (šikmá modrá šrafa), část 
v přírodním parku (výplň zelené rozptýlené trojúhelníky, hranice nečitelná), modrými rozptýlenými tečkami je 
vyznačeno zřejmě krajinné rozhraní. V existující dopravní ploše je vyznačena tramvajová trať.   

Plocha je vedena jako 878 / Hostivařský lesopark N (19) R [S] -- --.  Písmeno N značí zastavitelnost 
(čl. 75 textu metropolitního plánu), v tomto případě se jedná o území nezastavitelné. Dále je stanoven typ 

struktury (čl. 78), pod (19) je vedena krajiny výrazných údolí. Písmeno R značí způsob využití (čl. 103 až 108 
– rekreační). Pod označením [S] se skrývá stabilita lokality, zde je lokalita stabilní. Index využití stabilní části a 
návrhový nejsou stanoveny. Upřesnění, co je značením v metropolitním plánu předepsáno, lze nalézt v čl. 106 
– nezastavitelné rekreační plochy. Hlavní využití: střední intenzita způsobu využití, které v harmonickém 
krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně - vzdělávací vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro 
oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného 
území. Podmínky využití:  

a) změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav 
stávajících budov a přístaveb a nástaveb budov, které jsou evidovány v KN jako budovy s číslem 
popisným nebo evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke zvýšení výměry zastavěné plochy 
stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.  

b) umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a evidenčního v zastavěných stavebních 
pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného 
stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.       

c) ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s cílovým 
charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). 

d) vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se 
stávajícími trasami nebo v rámci komunikací; volné trasování mimo uvedené zásady je přípustné 
ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech. 

e) nepřípustné jsou jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které 
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jsou uvedeny výše. Nepřípustné je umísťování nových budov v zastavěných stavebních pozemcích, 
než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření 
mimo zastavěných stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití, je 
nepřípustné.   

V příloze metropolitního plánu c1_KL_19_858-879 Krajina výrazných údolí lze objevit základní 
požadavky: chránit nezastavitelnou, stabilizovanou rekreační lokalitu Hostivařský lesopark se strukturou 
výrazných údolí v souladu s jejich určujícím charakterem podle stanovených podmínek.  

V kontaktu s plochou je v řešeném území metropolitním plánem vedena veřejně prospěšná stavba 910-

622/-/20 Tramvajová trať Spořilov – Chodovec – Opatov – Háje – Jižní Město s konečnou stanicí (točkou) 
v místě dnešní točky autobusů.  

Závěr: metropolitním plánem je v předmětném řešeném území umožněno v zastavěném území (areál 
TJ Háje) provádět stavební úpravy stávajících staveb a nové stavby v rozsahu stanoveném ad a) a b), 
v nezastavěném území je vyloučena zástavba, kterou umožňovaly plochy SP, tyto plochy jsou vypuštěny ve 
prospěch krajiny umožňující pobyt, pohyb pro rekreaci a za účelem dosažení a využívání stávajících zařízení 
(plovárna, pláže, hřiště, pobytové louky, altány a restaurace). Doba do schválení: v roce 2022?       

 

 

1.10.  ZMĚNA Č. 2798/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY 

 

Pod číslem Z 2798/00 v současnosti probíhá projednávání změny územního plánu celoměstského 
významu, která mění koncepci dopravní infrastruktury – navrhuje novou tramvajovou trať a vozovnu. 
V řešeném území se jedná o korekci plochy ostatní dopravně významné komunikace (S4), ale zejména 
o vymezení konkrétní plochy DH v místě dnešní točky autobusů, která v územním plánu dosud nebyla 
konkrétně vymezena, byla zde vyznačena pouze plovoucí značkou DH v rámci jiné funkční plochy, vyjadřující 
požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné 
funkční plochy.  

      
 

Obr.: změna č. Z 2798/00, výřez výkresu návrhu změny. 

V návrhu změny tak je nyní navržena jak konkrétní plocha DH, tak plovoucí značka, zřejmě pro případ, 
že by bylo třeba tramvajovou točku umístit na základě podrobnější dokumentace jiným způsobem.   

Konečná stanice tramvajové trati byla prověřována variantně, s odstraněním současné okružní 
křižovatky. Změně územního plánu odpovídá varianta 4-8 (plocha DH a plovoucí značka DH, pokud by bylo 
třeba plochu zvětšit). 

 

 

 

Obr.: varianta 4-8 a 4-9 točky tramvajové konečné stanice. Podklad poskytl IPR.  

 

 

1.11.  NÁVRH  MOŽNÉ REGULACE PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ 

 

Preambule: z plochy devastované užívané bezdomovci a pro odkládání odpadků vytvořit kultivovanou 
plochu parkové zeleně přecházející v dřevinné přírodní prostory, užitečné pro krátkodobou aktivnější rekreaci – 

sportovní rekreaci obyvatel Jižního Města. Z plochy před areálem sportu vytvořit zázemí pro sportovce i 
návštěvníky, s dalšími možnostmi sportovního využití, s restaurací a obchodem, který by sloužil příchozím za 
sportem a rekreací i obyvatelům přilehlé obytné zástavby.   

Studie vznikla z námětu či dotazu objednatele této studie - vlastníka některých pozemků v řešeném 
území, a současně vlastníka čerpací stanice, zda by bylo možno severně od stávajícího parkoviště situovaného 
podél ulice Výstavní situovat na pozemcích v jeho vlastnictví základní vybavenost, jako například prodejnu 
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potravin, občerstvení, tělocvičnu pro aerobik, fitness, apod. Odpovědí bylo, že plocha ZMK platného územního 
plánu takové využití vylučuje. Po konzultaci na pracovištích Městské části Praha 11 bylo doporučeno záměr 
vyjádřit v jednoduché situaci či studii, jaká je představa využití pozemku, a případně záměr vyjádřit formou 

studie, která by byla podkladem pro projednávání možnosti změny územního plánu s Městskou částí Praha 11. 
Podkladem pro toto doporučení byla skutečnost, že cíp dosud nezastavitelného prostoru je v obklopení 
prostorem zastavěným a zastavitelným, a to stávajícím areálem tělovýchovné jednoty na severu, komunikací 
s parkovištěm a čerpací stanicí na jihu, a autobusovou konečnou stanicí s provozním objektem na straně 
východní. Současně je tento prostor plně v bezprostředním dosahu všech druhů technické infrastruktury a 
snadno dopravně přístupný z městské sběrné komunikace, je i v krátké docházkové vzdálenosti od stanice 
MHD a z přilehlých bytových domů, a je rovněž v blízkosti významné pěší i cyklistické trasy do Hostivařského 
lesoparku. Plocha ZMK, obsahující ve své části nelegální rozšíření zahrad řadových domů, příjezdovou a 
přístupovou komunikaci k areálu TJ Háje, v další své části parkoviště a čerpací stanici pohonných hmot, není 
zcela v územním plánu svým umístěním logická. Zváženo bylo, že poměrně rozlehlé území v této části Jižního 
Města – souboru Háje, nemá v blízkosti prodejnu základního potravinového i nepotravinového sortimentu, a že 
její situování severně od zástavby by bylo příznivé pro život obyvatel přilehlých domů. Současně i situování 
zařízení krátkodobého oddechu a rekreace či sportu by bylo vhodným doplněním pro zkvalitnění života 
zdejších obyvatel i obyvatel Jižního Města - Hájů, kteří tímto prostorem míří ve chvílích krátkodobé rekreace 
do Hostivařského údolí, a kteří zde celoročně užitelné vybavení pro sportovní a rekreační využití postrádají. 
Kultivace přírody a toto využití je považováno jako jedna ze základních priorit využití prostoru těsně 
sousedícího s okrajem sídliště a pokračujícího přírodními plochami až k Hostivařské nádrži.      

Při zahájení prací, při průzkumech a rozborech a prvých náčrtech bylo zjištěno, že by bylo potřeba 
zobrazit i okolí pozemků 536/256 a 536/258, k. ú. Háje. Problematika okolí vedla poté ke stanovení hranic 
řešeného území, aby bylo možno zobrazit koncepční zásady, které by mohly mít zásadní příznivý vliv na 
funkční využití celého území a na souhlas se změnou územního plánu: 

 

Obr.: prvé náčrty řešení stanovily koncepci a potřebný rozsah hranic řešeného území 

Nyní jen krátké odbočení, příklad možného řešení venkovních aktivit v přírodě pro obyvatele 
Jižního Města - Hájů, pro rodiny s dětmi, pro venkovní krátkodobé sportovní a relaxační činnosti, pro venkovní 
stolování v přírodě (příklad z Prahy 12, Komořanského lesa, prostor u letiště Točná):  

 

  
 

  
     

 Obr.: u tohoto areálu je nápis: Dětské hřiště a prostor pro veřejnost. Vybudovali jsme jej bez dotací či 
jediné koruny z veřejných peněz. Na noc to tu zamykáme. Staráme se tu o to. Nemusíte nám děkovat, 
stačí, když nic nebudete poškozovat a udržovat pořádek. Pomozte nám to tu uchovat krásné a čisté. 
Prosím upozorněte kohokoliv, kdo by to tu znečišťoval či poškozoval. 

Proč něco obdobného nedopřát i obyvatelům Jižního Města? Řešené území je tím vhodným. Vraťme se 
ale zpět k návrhu řešeného prostoru, který by vedl ke změnám platného územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. Prvotním požadavkem bylo ověřit možnost v území situovat obchodní zařízení menší 
výměry, tj. o rozsahu do 1400 m

2
 podlažní plochy (čítající prodejní plochy základního potravinového i 

nepotravinového sortimentu, k tomu navrhnout samostatnou (zahradní) restauraci s menším sportovním 
zařízením, které by mohlo být provozováno celoročně (lze rovněž uvažovat kryté zařízení pro rekreační sport 
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včetně občerstvení v části dispozice objektu a s možností konzumace na venkovní terase či zahrádce situované 
do veřejného prostranství).  

 

Obr.: návrh koncepce zástavby řešeného území z 03/2017 (červeně označeny navržené objekty i 

stávající objekty určené k přestavbě). 

K základním koncepčním zásadám tedy bylo v rámci této studie k možným změnám územního plánu a 
umožnění realizace výše uvedených cílů konstatováno a navrženo: 

- Plocha zeleně, nejvhodněji ZP, by měla mít v řešeném území zásadní význam, a to tím, že by propojila 

stávající hodnotnou vzrostlou dřevinnou parkovou zeleň sídliště průběžně bez přerušení se zelení lesoparku 
v Hostivařském údolí. V sídlišti Háje je myšlena zeleň parkových úprav, doprovázející významnou pěší 
cestu z centra Háje směrem k podchodu pod ulicí Výstavní (existující zeleň sídliště je součástí plochy OB). 
Je žádoucí prodloužení této cesty v zeleni - v pokračování založeného směru do Hostivařského lesoparku 

jakožto cesty ventilující obyvatele do zeleně za krátkodobou rekreací. Zeleň v pásech podél cesty prostorově 
i kompozičně prováže zeleň lesoparku kontinuálně se zelení sídliště. Jediným jejím přerušením bude ulice 
Výstavní, pod níž se navrhuje podchod rekonstruovat, aby umožnil bezbariérově cestu osobám pohybově 
omezeným, lidem s kočárkem, cyklistům, in-line bruslařům. Plocha SP nebo SV v územním plánu nedává 
záruku, že by tento průchozí pás s veřejnou zelení v území mohl vzniknout. Myšlenka organizované zeleně 
postupně přecházející v zeleň „divokou“, přírodní, s možností pobytu a využití obou druhů ploch převážně 
dřevinných, je lákavá.  

- V takto navržené ploše zeleně, která bude situovaná v pásu podél významné pěší osy, a která bude mít větší 
logiku oproti současné zeleni ZMK u parkoviště, navrhované územním plánem, bude možno situovat 

veřejný prostor parku se dřevinnou zelení komponovanou, která bude přecházet ve volné přírodní plochy 
existující dřevinné zeleně; bude zde možno navrhnout plochu s lavičkami, s prvky pro hru dětí – 

venkovními houpačkami, kolotočem, apod., lze zde případně situovat i sochařská díla, drobnou architekturu. 
Posléze bude možno míjet nebo procházet plochu určenou pro venkovní sportovní aktivity pro děti i dospělé 
(viz například předchozí stranu i následný popis) – venkovní rozcvičky, venkovní posilovnu, běh, ale i 
posezení s přáteli, dokonce snad i s možností stolování v přírodě, a podobně. Inspiraci pro toto využití není 
nutno čerpat v zahraničí, lze již nalézt v sousední Městské části Praha 12 na Točné, kde takovýto areál 
vzniknul, nebo i jinde. Zeleň parkové plochy může být i volnějších forem (anglického parku). 

- Významná pěší cesta se spojí při pokračování severním směrem s existující páteřní cestou Hostivařským 
parkem – s cestou, po které je vedena cyklotrasa A226.   

- Před stávajícím sportovním areálem vytvořit nástupní a rozptylovou plochu s přístupem od hlavní pěší cesty 

i od konečné stanice MHD, po této trase situovat kryté sportovní zařízení pro veřejnost, obchodní zařízení, a 

plochy veřejných prostranství s možností venkovního (zahradního) posezení. Sledem těchto prostor a 
zařízení vytvořit osu kolmou k výše uvedené pěší cestě, posazenou mezi zastávkou MHD a západní výběžek 
řešeného území, kde je situováno napojení území na komunikaci Výstavní (přístup automobilové dopravy 
v protilehlé poloze vůči hlavním veřejným plochám pro pěší).  

 

Obr.: propojení zeleně zástavby sídliště a Hostivařského údolí navrženo plochou ZP, která naváže na 
plochy SO1,3, ty jsou v územním plánu již obsaženy. Propojení ploch zeleně je plochou ZP, vloženou mezi 
plochu OB, obsahující v daném místě parkovou zeleň, a plochu SO1,3.    

 

Pozn.: Dle projednávané změny Z 2832/00 by pro plochy SO3, SO4, SO5 SO6 a SO7 měl být 



 24 

v budoucnu jednotný text regulativů, vše při zachování významného podílu zeleně. Pro návrh změny obsažený 
v této studii není tato skutečnost významná.   

Po konzultacích s odborem územního rozvoje úřadu MČ Praha 11 v 04/2017 byl výše uvedený návrh 
poněkud upraven, doplněn a odstraněny některé nepřesnosti. Byla zejména zmenšena plocha řešeného území 
o část východně od konečné stanice MHD, neboť vlastník – investor se městské části delší dobu odmlčel, a 
proto nebyly jeho poslední návrhy do řešení zakresleny, pouze byly znázorněny urbanistické a dopravní 
návaznosti. U navrhované plochy SV byl snížen původně vyšší navrhovaný kód míry využití území na kód C 
tím, že byl navržen větší podíl ploch zeleně a ploch propustných, dosažený snížením zpevněných ploch 
veřejných prostranství a vypuštěním provozovny McDonald. Situování této provozovny u ČSPH, byť by 
v řešeném území vhodně doplňovalo sortiment žádaných služeb, by vyžadovalo pokácení vzrostlé topolové 
aleje, kterou bylo v návrhu původně navrženo odstranit, a která byla v opraveném návrhu dle požadavku MČ 
ponechána.    

 

Obr.: výsledný návrh po úpravách dle připomínek OÚR MČ Praha 11 z 04/2017, návrh nazvaný 
05/2017. 

K jednotlivým stavbám a rezervovaným plochám: 

Sportovní areál TJ Háje Jižní Město:  

Areál je přístupný úzkou cca 3 m širokou bezejmennou živičnou cestou od křižovatky ulice Výstavní 
s ulicí Plickovou. Cesta není ukončena obratištěm. Je to nedůstojný a stísněný přístup a příjezd, k parkování je 
užíváno veřejné parkoviště u ulice Výstavní. Druhý přístup je od konečné stanice autobusů nezpevněnou 
pěšinou podél východního okraje areálu.  

 
 

 

Obr.: smutný současný stav; nahoře: plevel na hřišti, provizorní tribuna, dole: hlavní vstup do 

areálu… bez nutnosti komentáře. 

V návrhu je zobrazena možná koncepce areálu, aniž by autor této koncepce jakkoliv toto řešení 
konzultoval, je to pouze doporučení, pokud by v budoucnu měl mít areál větší význam, vyšší návštěvnost, hrál 
vyšší soutěž, byl intenzivněji využíván. Jednak se fotbalová hřiště zvětšují na rozměry fotbalových hřišť i 
s okolím podél postranních čar, hřiště pro mistrovské zápasy je zobrazeno v západní čísti areálu, může však být 
vybudováno za vyšších nákladů a větší přestavby areálu i ve východní části, to by bylo dokonce výhodnější pro 
lepší vazbu na navrhované náměstí a veřejná prostranství s restaurací a obchody i pro kratší příchod od stanice 
MHD a kratší nástup na tribunu, která by mohla sloužit pro obě hřiště, mistrovské i cvičné. Areál se 
předpokládá doplnit o tribuny, opět mohou být v západní části se zabudováním stávajících staveb, nebo, jak 
výše uvedeno, uprostřed hřiště (pro obě hřiště jedna tribuna společná), k posezení je možno uvažovat i severní 
svah nad hřišti.  

Přístup do areálu je navržen z veřejných zpevněných navrhovaných ploch, mohl by být koncipován do 
horní části tribuny, a návštěvníci by mohli sestupovat po tribuně dolů, terén je tomu příznivý. Prostor pro 
zásobování sousedního navrhovaného obchodu nákladními vozidly může být v případě fotbalových zápasů 
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využíván pro odstavení autobusu fotbalistů soupeře, pro televizní techniku, pro ochranu, záchrannou službu 
apod.  

Pro parkování návštěvníků hřiště by byla užívána část parkoviště, neboť to je navrženo jako společné 
pro všechny stavby řešeného území – sportovní areál, obchodní objekt, objekt restaurace, pro sál k celoročním 
sportovním aktivitám, pro nástup do Hostivařského údolí. Parkoviště může všem stavbám sloužit s tím, že 
v různou denní dobu a ve všední den či neděli je návštěvnost různých druhů jmenovaných staveb různá 
(obvykle v době pátečních odpoledních nákupů neprobíhá sportovní činnost s větší návštěvností, naopak v době 
fotbalových utkání v neděli dopoledne nebo odpoledne není nákupní zařízení vytíženo). Pro areál a současně i 
venkovní sportovní aktivity i nástup do Hostivařského parku je navrženo ještě další podružné parkoviště 
u východního okraje sportovního areálu, kolem kterého je vedena druhá přístupová cesta, v trase obdobné jak je 
tomu i dnes. 

Z hlediska hranic plochy SP (sportovních ploch) v územním plánu je doporučeno kvůli zlepšení 
parametrů hřišť a rozšíření prostorů mezi nimi navzájem a mezi hřištěm a oplocením nepodstatně rozšířit 
plochu SP směrem východním, a současně i existující příjezdovou komunikaci při západním okraji areálu 
přičlenit do této plochy. U klubovny areálu plocha ZMK, zakreslená v územním plánu, není, a nelze ji tam 
vytvořit. Pokud bychom chtěli rozvoj areálu řešit lépe než koncepční zkratkou, uvedenou ve výkresu a v textu, 

vyžadovalo by to samostatnou studii za přítomnosti vlastníka, ale to nebylo předmětem zadání zakázky, proto 
je areál řešen tak, jak je zobrazeno, byť bylo lákavé vytvořit hlavní hřiště ve východní části areálu, s tribunami 

při jeho východním, jižním i západním okraji, s hlavním přístupem z náměstí – veřejného prostranství, ale to by 
již bez přítomnosti TJ byly příliš odvážné vize, byť ne (v případném pokračování této studie) nemožné. 
Tribuny by však vyžadovaly ještě o něco větší rozšíření plochy SP, než je navrženo v této studii.      

Studie areálu TJ Háje vychází z úvah zhotovitele studie, které se ubírají tímto směrem: I když Jižní 
Město nemá celoměstsky (ve významu slova město = Jižní Město) významný sportovní či fotbalový stadión, 
nebylo ve studii předpokládáno, že ve výhledu by takový stadión vzniknul v tomto prostoru Jižního Města, 
v tomto areálu. Pokud by tomu tak bylo, bylo by třeba celkovou koncepci přestavby areálu pojmout jiným 
způsobem, a dimenzovat nástupní prostory, parkoviště, tribuny a jejich okolí, apod., velkorysejším návrhem. 

Navržené náměty na zlepšení stavu jsou stále v úrovni místní tělovýchovné jednoty bez ambicí stát se 
nositelem realizace významného stadiónu.    

Návrh obchodního zařízení (samoobsluhy) a zařízení služeb (sport, stravování): 

Návrh plochy se stavbou pro obchod s potravinovým (případně i nepotravinovým sortimentem – 

smíšené zboží), stavbou pro stravování a stavbou pro rekreační sport (dle rozsahu služeb sloučeno zřejmě do 
jednoho objektu): 

Stavba malého obchodního zařízení (samoobsluhy) s prodejní plochou cca 1000 m2
, je doplněná ve 

svém sousedství stravováním (občerstvení, kavárna, cukrárna) a tělocvičnou pro rekreační sport (fitness, 
apod.). Návrh obchodního zařízení vychází ze skutečnosti, že v okolí žádná taková zařízení občanské 
vybavenosti v pěší docházkové vzdálenosti nejsou, a toto zařízení je možno situovat i pro nákup do automobilu, 
neboť obyvatelé projíždějí do svých domovů (sídliště Háje) po komunikaci Výstavní. Totéž platí pro objekt 
sportu, který mohou navštěvovat i lidé, kteří se sem dopraví osobním vozidlem, neboť zde vznikne parkoviště, 
které to kapacitou umožní. Nejbližší obchod s potravinami nebo smíšeným zbožím je v centru Háje nebo při 
ulici Opatovské / Kulhavého (Lidl), což je pro obyvatele bydlící v okolí řešeného území již vzdálenost, kdy 
používají k nákupům osobní automobil. Prodejna Billa v kiosku čerpací stanice v řešeném území není pro 
obyvatele okolních domů dostačující. Při orientačním průzkumu vychází: 

Pokud v orientačně stanové ploše, pro které by byl navrhovaný obchod nejblíže, ke kterému lze dojít 
krátce pěšky, nebo u kterého lze snadno a přehledně zaparkovat, a tedy je výhodný, spočteme přibližný počet 
rodinných domů (346) a bytů v panelových domech (cca 1380), získáme údaj, že v území červeně ohraničeném 
bydlí cca 4000, případně i více obyvatel, kteří mohou vznik obchodu s potravinami přivítat. Kromě toho je 
obchod při frekventované ulici, lze tedy předpokládat i jeho návštěvnost při jejím průjezdu. Obava z navýšení 

pohybů automobilové dopravy po ulici Výstavní vůči současnému stavu by proto nebyla příliš důvodná. Navíc 
je parkoviště obytným domům vzdáleno, takže by pohyb vozidel po parkovišti neměl hlukem zatěžovat blok 
obytné zástavby na opačné straně komunikace Výstavní. Z tohoto pohledu je situování obchodu výhodné. 
Nehledě na to, že se může snížit množství návštěvníků jiných obchodních zařízení, což je příjemné pro 
kupující, a může případně vzniknout i konkurenční nabídka cen výrobků.  

Obecně je možno konstatovat, že se jedná dle urbanistických pravidel o obytný okrsek, jehož součástí 
by vždy měla být prodejna potravin, a že pro tento počet obyvatel je obchodní plocha o uvažované výměře dle 
urbanistických ukazatelů minimální, respektive optimální. 

U krytých sportovních zařízení není nezbytné výše uvedené úvahy vést, v obytném území sídliště je 
jich zcela nedostatečný počet. I v případě, že by v blízkosti řešeného území, tedy v blízkosti navrhovaného 
objektu mimo hranice řešeného území, byl objekt užívaný k rekreačnímu či kondičnímu sportu, je možno volit 

jiný druh sportu, a rozšířit tak nabídku sportovního vyžití obyvatel sídliště a zkrátit vzdálenost k dosažení 
takového zařízení.      

 

Obr.: rozmístění obchodních zařízení v souboru Jižní Město Háje a pravděpodobný rozsah, pro které 
obyvatele by byl obchod při výběru z hlediska docházky i snadného zaparkování atraktivní.           

Čerpací stanice pohonných hmot a občerstvení McDonald (případně KFC, aj.): 

Existující čerpací stanici tato studie potvrzuje jako v území vhodnou. Doporučuje ji opatřit myčkou. 
V západním sousedství bylo ověřeno situování prodejny McDonald, jako lákadla pro děti i nákup občerstvení 
do vozidla a místo oblíbeného občerstvení po vycházkách Hostivařským parkem; její situování by ovšem 
znamenalo další zvýšení zastavěné plochy na úkor ploch zeleně a částečné odstranění stávajícího stromořadí 
topolů podél ulice Výstavní, proto tato stavba zatím ve výsledném znění studie po konzultacích na MČ Praha 
11 nebyla do návrhu zanesena, byť by byla dle autora studie vhodným doplněním funkcí v území i přitažlivým 
bodem občerstvení obyvatel po výletu či sportovní činnosti.     

Plocha pro venkovní aktivity obyvatel přilehlého sídliště: 

V ploše je možno v přírodě (v zeleni) situovat přístroje pro protažení těla, pro posilování, prostor pro 
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rozcvičky, venkovní rotopedy, apod. (viz tzv. street workout park – fitness park - cvičení s vlastní vahou těla). 
Případně i několik jamek minigolfu, s možností zapůjčení sportovního náčiní v nedaleké budově. Plocha může 
být například i variantně pojata jako místo pro setrvání skupiny lidí, přípravu a konzumaci občerstvení 
v přírodě. Takové plochy jsou u národů s určitou kulturní úrovní viditelné, jsou užívány poměrně často a při 
odchodu uklizeny, že není třeba další úklid nebo údržbu (stolů, laviček, venkovních grilů, ohnišť, apod.) 
zajišťovat. Limitující je rozloha území k tomuto účelu uvažovaná a její vybavení a zabezpečení. Plocha může 
být jen volná, přírodní, neoplocená, nebo naopak oplocená, pod kamerami, provozovaná. Lepší varianta by 
byla, kdyby byla volná, s bezplatnou návštěvností, a udržovaná (na náklady města, které cosi pro kulturu těla 
obyvatel činí).         

Kombinovaná konečná stanice tramvaje a autobusů (smyčkové obratiště 2 linky tram, 2 linky bus): 

Jak již bylo výše doplněno, zhotovitel studie získal pracovní materiály, ve kterých byly zvažovány 
možnosti umístění tramvajové smyčky mimo prostor existující autobusové konečné stanice. Nepřiklonili jsme 
se k tomuto řešení, ekonomicky nešetrnému k plochám a zřejmě i problematickým z hlediska majetkoprávního 
i z hlediska nákladů. Točka kombinovaná (tramvajové i autobusové dopravy) na místě stávající točky autobusů, 

na dnešní i výhledové potřeby autobusové dopravy velmi rozlehlé, a postačující i k otočení tramvají (jak bylo 

studií prokázáno), se jeví jako vhodná, neboť je zde již vodorovná zpevněná plocha s odstraněnou zemědělskou 
půdou vytvořena, nese i majetkovou výhodu, netřeba vykupovat nebo odnímat pozemky jiným vlastníkům, 
netřeba vyjímat a platit odvody za zemědělskou půdu, netřeba likvidovat zeleň, netřeba zasahovat do jiných 
funkčních ploch územního plánu. Netřeba budovat nový provozní objekt pro řidiče a údržbu konečné stanice, 
neboť bude možno využít stávající (po jeho nezbytné opravě – průběžné opravy byly provozovatelem cca 3é let 
zanedbávány).  Posléze k tomuto závěru zřejmě došel i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, neboť se 
navrženou a projednávanou změnou Z 2798/00, popsanou výše v předchozích kapitolách, umísťuje konkrétní 
dopravní plocha DH právě v místě autobusové konečné stanice, byť s výhradou, že v ploše pro sport zůstává 
ještě i plovoucí značka DH.  

Tramvaj je navrhována středem ulice Opatovské, a v případě její realizace by bylo třeba přestavět mj. i 
okružní křižovatku Opatovské ulice s ulicí Výstavní, a to na křižovatku řízenou světelnou signalizací, přibližně 
tak, jak je ve studii navrženo. Tvar a dimenze tramvajové točky vychází z obdobných pražských existujících 
konečných stanic tramvaje, i z materiálu, poskytnutého IPR hl. m. Prahy (díky jeho vstřícnosti při zpracovávání 
studie). V současnosti není známo, kolika linkám tramvaje a autobusů bude konečná stanice sloužit, 
předpokládá se 2 a 2, ale dimenze jsou dostatečné i pro řádově 6 linek autobusů.  

Úvaha byla věnována také případné územní rezervě pro pokračování tramvajové trati směrem na 
Petrovice. Zhotovitel studie vyloučil její vedení při severním okraji ulice Výstavní – Novopetrovické z důvodu 
existující zástavby a výhodnějšího situování průběžné zastávky u Jižního Města – ulice Exnárovy při jižním 
okraji ulice Výstavní, byť by rozvětvení bylo pro křižovatku Opatovská – Výstavní lepší až za touto 
křižovatkou v prostoru točky před jejím výstupním ostrůvkem. Stále je však třeba mít na mysli, že ulice 
Výstavní v úseku od křižovatky směrem do Petrovic je a zůstane komunikací v „extravilánu“, kde motorová 
vozidla budou dosahovat větších rychlostí, a její přecházení k zastávce, která by byla situována severně od 
komunikace, by bylo jistým rizikem. Pokud by byla vedena tramvajová trať po jižním okraji ulice 
Novopetrovické, nebylo by nutné v prostoru existující zástavby Petrovic odklánět v budoucnu komunikaci 

Novopetrovickou a vkládat mezi zástavbu rodinnými domy a tramvaj protihlukové stěny.  Trasa jižně od 
Novopetrovické by byla výhodnější též v prostoru sídliště Petrovice, ať již vazbou na stávající zastávky 
autobusu, nebo i v případě, že by tramvajová konečná stanice ve výhledu měla končit v místě autobusové 
otočky v sídlišti v Petrovicích (Jakobiho). 

Ve studii byla stanovena šíře rezervy při jižním okraji ulice Výstavní a předpoklad, že by ze středního 
pruhu ulice Opatovského byla tramvajová trať převedena na samostatné těleso (viz výkresovou část návrhu). 
Od hranice komunikace byla stanovena šíře prostoru rezervy na 14 m (8 m vlastní tramvajové těleso a prostor 
podél něj po obou stranách), místo zastávky, která by pak velmi pravděpodobně vznikla mezi křižovatkami 
ulice Výstavní s ulicemi Opatovská a Exnárova, by vyžadovalo prostor ještě širší. Pozor - pokud by došlo 

k výstavbě Obytného souboru „Háje“ společnosti Central Group dle zákresu její studie, tramvaj ani její 
zastávku by do tohoto prostoru ve výhledu nebylo možno situovat. Pak by bylo jediným řešením vložit 
tramvajové těleso do středu vozovky, a komunikaci rozšířit na obě strany nebo spíše jen směrem severním. Při 
prozíravém územním plánování by rezerva pro tramvajovou trať a její zastávku měla být vymezena v prostoru 

jižně od ulice Výstavní, mezi její stávající trasou a navrhovanou zástavbou obytného souboru Háje.  

Pozornost by bylo třeba věnovat stávajícímu objektu u konečné stanice autobusů (u budoucí stanice 
tramvaje a autobusů – u otočky), obsahujícímu zřejmě hygienické zařízení pro řidiče a prostory pro údržbu 
dopravní plochy. Tento devastovaný objekt ve špatném stavebně technickém stavu by bylo třeba funkčně, 
provozně i vzhledově přehodnotit. Mohl by kromě nezbytných a potřebných prostor zázemí řidičů obsahovat 
například kulturní čekárnu č i přístřešek, prodejnu časopisů, prodejnu občerstvení, informační kancelář 
Hostivařského lesoparku, půjčovnu kol, apod., aby nezůstal v území nevyužitým anonymním objektem, 
nezapojeným do programu území, opuštěným, lákajícím jen vandaly a bezdomovce. Jinou otázkou by bylo, zda 
při výhledovém řešení konečné stanice tramvaje, tedy přestavbě otočky, by nebylo s ohledem na stav a jiné 
potřeby jej zbourat a tím tak uvolnit prostor pro širší parkové úpravy kolem pěší cesty vedoucí podchodem. 
Situovat by jej bylo možné například doprostřed točky – do plochy zeleně.   

Cyklistická trasa A226: 

Návrh zobrazený ve studii se zabýval dále úpravou cyklistické trasy A226. Z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu se jeví současný přejezd ulice Výstavní (zde vyloženě sběrné nadřazené městské 
komunikace) uprostřed úseku mezi křižovatkami jako neúnosné řešení. Možná, že se zde dosud žádná dopravní 
nehoda s následkem úmrtí chodce nebo cyklisty nestala, a ať to tak zůstane i nadále, až do doby, než bude 
přechod nahrazen vhodnějším urbanisticko dopravním řešením. Šťastné není vedení trasy A226 ani následně 
uprostřed sídliště, po chodnících, parkovištích, apod.  

 

Obr.: přechod uprostřed úseku, kde pro řidiče je přechod nečekaný, byť ošetřený dopravním značením, 

v každém případě pro cyklisty a pěší riskantní. 

V návrhu je vedení trasy A226 změněno tak, že pokračuje od konečné stanice autobusů samostatně 
vedenou stopou vedle komunikace směrem na Petrovice, a ulici Výstavní překonává trasa A226 bezpečně, 
současně s přechodem pro chodce v křižovatce Výstavní a Exnárovy ulice. Ostatně tato křižovatka by si zřejmě 
zasloužila řízení provozu, například světelnou signalizací (která by mohla být koordinovaná s intervaly budoucí 
světelné křižovatky ulice Výstavní a Opatovské na místě kruhového objezdu), neboť již dnes je výjezd z ulice 
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Exnárovy v dopravní špičce riskantní a chvílemi téměř nemožný. Následně by trasa A226 pokračovala podél 
ulice Exnárovy do své trasy, ať již vymezeným pásem po chodníku podél ulice Exnárovy, nebo pásem 
vymezeným na vozovce, tj. vyhnula by se průjezdu přilehlým sídlištěm, kde je průjezd nepřehledný a 
komplikovaný. Lidé ze sídliště nemají nájezd na tuto cyklostezku zamezen, budou moci dle návrhu obsaženého 
v této studii použít přechod u budoucí světelně řízení křižovatky Opatovské s Výstavní (pokud v přilehlém 
sídlišti bydlí a zvolí směr jízdy k Hostivařskému parku).   

Pohyb pěších přes ulici Výstavní: 

V současnosti v území kolem okružní křižovatky chybí množství chodníků, umožňujících pohyb pěších 
z konečné stanice autobusu do sídliště, a opačně. Změna okružní křižovatky v souvislosti s tramvajovou tratí na 
křižovatku typu X se světelnou signalizací a přechody pro chodce a doplnění chodníků je do výhledu dle 
zpracovatele studie velmi žádoucí (viz situace ve studii). To však nevylučuje doporučené a navržené stavební 
úpravy podchodu pod ulicí Výstavní pro bezbariérový pohyb v trase, která je v souvislosti s návrhy dle této 
studie hodnocena do výhledu jako významná pro pěší pohyb, zejména pohyb rodičů s malými dětmi i cyklisty 
do parků a k navrhovaným stavbám.    

Pohyb automobilové dopravy:  

Stávající parkoviště je zrušeno a nahrazeno novým, šikmým, což je navrženo z důvodu situování po 
vrstevnicích a předpokládaných terénních úprav pro vytvoření rovinného terénu v území mezi ulicí Výstavní a 
sportovním areálem TJ Háje (dnes je parkoviště ponořeno pod úroveň vozovky). U tohoto parkoviště je 
předpokládáno, že bude doplněno výsadbou stromů dle požadavku Pražských stavebních předpisů, kdy na 8 
stání je předpokládáno vysadit jeden strom v ploše parkoviště. Parkoviště je dimenzováno a navrženo tak, aby 
výsadba stromů vytvořila stromořadí po obou stranách parkoviště, a tím současně prostorovou osu i osu pěšího 
pohybu mezi stavbami, směřující k tramvajové konečné stanici, případně k místu, kde je možno uvažovat 
dominantu v průhledu uvedenou osou.  

Automobilová doprava – příjezd k stávajícím i navrhovaným zařízením je vázána zejména na 
křižovatku ulice Výstavní s ulicí Plickova /vjezd k TJ Háje, kde je současně připuštěn vjezd nákladní 
automobilové dopravě pro zásobování obchodních ploch. Druhou možnost skýtá jednosměrné odbočení z ulice 

Výstavní při příjezdu od křižovatky ulice Výstavní a Opatovské, které dnes slouží pro příjezd k čerpací stanici 
pohonných hmot, a je tedy již existující a povolené. Toto odbočení slouží zejména pro příjezd k čerpací stanici, 
a k přístupu a zásobování sportovně rekreační části území (objektu i venkovních sportovně rekreačních ploch).    

U navrhovaných staveb je třeba zabezpečit dopravu v klidu dle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy. 
Pro obchod a služby navrhovaného typu včetně stravování a zařízení typu wellness, fitness, bowling, apod. je 

požadováno splnit požadavek jednoho stání na 40 m2
 hrubých podlažních ploch (HPP), přičemž do HPP není 

třeba započíst plochy garáží, sklepů, technických a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury. 
Vzhledem k tomu, že v urbanistickém návrhu plochy technických a pomocných prostor budov nejsou známy, 
jsou zanedbány (výpočet ve prospěch parkování).  Pro areál sportovního klubu TJ Háje je možno předpokládat 
potřebu 1 stání na 400 m2

 venkovní plochy s fotbalovými hřišti (převažující náplň) a sportovišti. Pokud by 

tento areál byl předpokládán s větší návštěvnickou účastí (diváky), je možno potřebu stanovit individuálně. Zde 
je možno zhotovitelem studie prozíravě předpokládat možnost, že divácká návštěvnost vzroste. Je možno buďto 
navýšit požadovaný počet stání na parkovišti, nebo navrhnout jistou záměnnost (vzájemnou zastupitelnost), 
kterou PSP připouštějí, neboť fotbalová utkání s účastí veřejnosti se odehrávají obvykle v čase, kdy nejsou 
špičky návštěvnosti obchodního zařízení, a návštěva sportovního areálu veřejností (délka fotbalového utkání) 
obvykle netrvá déle než tři hodiny. V tomto ohledu se kombinace funkce klubového sportu s občasnou větší 
návštěvností, sportovně rekreační návštěvnosti dalších sportovních staveb, venkovních sportovišť i 

Hostivařského lesa s funkcí obchodní v území s navrženým jediným parkovištěm navíc koncipovaným 
v stromořadí, dobře doplňují. Stromy by měly vytvořit zastínění vozidel před přímým slunečním žárem, a musí 
být takového druhu, že listoví takové zastínění vytvoří, a květy či plody karoserie neznečistí nebo nepoškodí.     

K návrhu parkování se požaduje stanovit 10 % vázaných (zaměstnaneckých či rezidentních stání pro 
automobily) a 90 % návštěvnických stání. Kromě toho je území v zóně 06 pro přepočet vázaných a 

návštěvnických stání tzv. ostatních účelů užívání, zde je to min. 80 % a max. 110 % počtu stání určených pro 
výše uvedené plochy a stavby.  

Pozn.: pro účely rekreace v Hostivařském parku nejsou počty stání stanoveny, předpokládá se, že pro 
tyto účely je založeno a dostatečně dimenzováno existující parkoviště přístupné z Hostivaře, použití 
navrženého parkoviště v řešeném území je možno považovat v tomto případě jako vzájemně zastupitelného, 
neboť počet užívaných parkovacích stání pro návštěvu Hostivařského parku a nádrže z Jižního Města nebude 
v průběhu roku významná pro stanovení samostatné kapacity parkoviště. 

Pozn.: u tramvajové a autobusové konečné stanice byla konzultována s IPR hl. města Prahy potřeba 
zajištění záchytného parkoviště. Tato potřeba nebyla potvrzena, se zřízením záchytného parkoviště se 
s ohledem na širší okolní vztahy a dopravní systémy nepočítá. Záchytné parkoviště se předpokládá a vplatí při 
potřebě nad kapacitu 100 parkovacích stání P+R. V případě daného řešeného prostoru by parkoviště s menší 
kapacitou než 100 stání mohlo vzniknout v místě východně od tramvajové točky v souvislosti se zástavbou, 
která je mimo řešené území (logické umístění parkoviště pro příjezd vozidel od Petrovic).     

Orientační výpočet dopravy v klidu: 

Sportovní areál TJ Háje (návrh): venkovní plocha 20 744 m
2, objekt včetně kryté tribuny: 1 055 m2

. 

Obchodní zařízení / služby: stravování – občerstvení / sportovní zařízení: prodejna předpoklad prodejní 
plochy samoobsluhy 1050 m

2, zázemí 250 - 350 m
2
. Celkem 1310 – s rezervou do výpočtů uvažováno max. 

1400 m
2, občerstvení a sportovní zařízení v objektu: 455 m

2
 (1 NP) a 581m

2
 (2 NP), celkem 2436 m

2
, 

s existující ČSPH: 2436 + 537 = 2973 m2
. Stavba McDonald: 24 x 12 = 240 m

2
 byla z výsledného návrhu 

vypuštěna.  

Pro výpočet dopravy byla proto použita hodnota HPP cca 3000 m
2
.  

Venkovní sportoviště bez diváků (přírodní plocha s volnočasovými aktivitami – louka pro rozcvičky): 

3552 m
2
. 

Potřebný počet stání: areál TJ Háje: 20 744: 400 = 52 stání.  
Potřebný počet stání obchodní zařízení, služby: 3 000 : 40 = 75 stání  
Venkovní sportoviště bez diváků – louka pro rozcvičky: 3552: 120 = 30 stání.  

Celkový potřebný orientační výpočtový počet stání pro navržené funkce dle PSP: 52 + 75 + 30 = 157 

stání. Dle přílohy č. 3 k nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (PSP) zóna města 06, tj. 80 – 110 %. Minimální 
požadovaný počet stání: 125, maximálně přípustný počet stání: 173 stání. Vázaná a návštěvnická stání 
v podrobnosti studie nerozlišena, rovněž tak stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a stání pro vozidla 
matek s dětmi (potřeba širších stání). Stání navržena na běžnou šíři 2,5 m. Pokud by budoucí investor 
požadoval větší počet stání s šíří 3 m, je to možné, neboť rozdíl mezi minimálním počtem stání a ve studii 
navrženým počtem stání je 16 stání.    

V situaci navržený počet stání: 141 stání, z toho na hlavním parkovišti a v jeho okolí 97, na parkovišti 
u louky pro rozcvičky (a současně pro TJ Háje – vchod z východní strany): 32 stání, u ČSPH 12 stání. Celkový 

počet stání je v mezích stanovených PSP. Při případných větších sportovních shromážděních lze využít 
pravidlo vzájemné zastupitelnosti.  

Navržený počet stání je orientační, lze upravit podrobnější dokumentací. Ve studii bylo sledováno, aby 
území nebylo zaplněno pouze parkovišti, parkoviště jsou koncipována jako parkování v aleji pod korunami 

stromů.  

Pozn.: v této studii není v řešeném území předpokládáno parkování nebo odstav vozidel okolních 
obytných území. Nejbližší obytná území mají možnost dopravu v klidu řešit například podzemním parkovištěm 
pod stávajícími plochami parkovišť (v prostoru mezi ulicemi Nešporova a Plickova a v prostoru mezi ulicemi 

Opatovská a Štíchova).      
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Míra využití území: 

Míra využití území se stanovuje u nově navrhované plochy SV. Tato plocha má dle návrhu výměru 
16 141 m

2
. V ploše jsou navrženy tyto stavby: 

Obchodní zařízení / služby: stravování – občerstvení / sportovní zařízení: prodejna předpoklad prodejní 
plochy samoobsluhy 1050 m

2, zázemí 250 - 350 m
2
. Celkem 1310 – s rezervou do výpočtů uvažováno max. 

1400 m
2, občerstvení a sportovní zařízení v objektu: 455 m

2
 (1 NP) a 581m

2
 (2 NP), celkem 2436 m

2
, 

s existující ČSPH: 2436 + 537 = 2973 m2
. Stavba McDonald: 24 x 12 = 240 m

2
 byla z výsledného návrhu 

vypuštěna.  

Pro výpočet míry využití území byla proto použita hodnota HPP cca 3000 m
2
.  

Hrubá podlažní plocha bude cca max. 3000 m
2
, KPP je 3000 : 16 141 = 0,19, tj. cca 0,2, tedy by 

vyhověla míře využití území A, případně max. 3500 : 16 141 = 0,22, tedy by vyhověla míře využití území B; 

pokud bychom chtěli mít rezervu v požadavcích investorů, bylo by tedy možno navrhovat kód míry využití 
území B, který by umožnil více než 4800 m2

 hrubých podlažních ploch, což však je pro navrhované stavby 
nadbytečné. V daném případě v území reálně potřebujeme umístit kolem 3000 m

2
 hrubé podlažní plochy, ale 

větší výměru zpevněné plochy veřejných prostranství a parkovišť, která neumožní dosáhnout požadovaného 
koeficientu zeleně (0,50 – 0,65 pro kód míry využití území B, 0,35 pro kód míry využití území D). V návrhu je 
možno dosáhnout KZ = 0,30, neboť zeleň na rostlém terénu může být reálně o výměře 28 – 29 % celkové 
výměry plochy SV. Odečtem ze situace je zastavěná plocha o výměře cca 2500 m2

, z toho stávající ČSPH 537 
m

2, a plocha komunikací, parkovišť a ploch pro pohyb pěších 9069 m
2
, z toho některé části těchto veřejných 

prostranství lze navrhnout jako zpevněné propustné plochy se zelení, případně se stromy v roštu či nádobách, 
což nebylo s ohledem na podrobnost tohoto návrhu ve studii podrobně stanoveno (pouze by to vylepšilo 

zkoumané hodnoty ve prospěch KZ). Bylo tedy dosaženo těchto hodnot:     
 

 informativní část 

kód míry 

využití území 
KPP 

 

KZ 

 

podlažnost KZP poznámka 

 

 

 

0,2 

0,30   1,20 0,17  stavby pro podnikání 
    

    

což odpovídá přípustným hodnotám v tabulce míry využití území pro kód míry využití C:  
 

část, kterou je nutno splnit informativní část 

kód míry 

využití území 
KPP 

max. 

KZ 

min. 

podlažnost KZP poznámka 

 

C 

 

0,5 

0,30   1,00 0,50  stavby pro podnikání 
    

    

 

Pozn.: podlažnost je 1,2, v území jsou obě navrhované stavby (prodejna a sportovní zařízení 
s restaurací) cca o stejné výšce objektů, přičemž druhý jmenovaný je předpokládán jako dvoupodlažní. ČSPH 
je jednopodlažní. Lze tedy uvést, že převažuje jednopodlažní zástavba.   

Ve změně územního plánu se pro plochu SV tedy navrhuje kód míry využití území C. 

Pro plochu SV platí, že jako výjimečně přípustné bude posuzováno umístění některé z obecně 
přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %. 
Kontrolou vychází: 

Navrhované obchodní zařízení: 1310 m2
, max. 1400 m

2
 (k výpočtu použito 1400 m

2
, tedy 47 %), 

navrhovaná restaurace 455 m
2
 (15,3 %), navrhovaný vnitřní prostor pro sport 581 m

2
 (19,5 %). Stávající ČSPH 

537 m
2 
(18,1 %). Celkem 2973 m

2
 (100 %). Z uvedeného výčtu je patrné, že žádná z obecně přípustných funkcí 

nepřesahuje 60 % celkové navrhované kapacity plochy, tedy nebude třeba pro žádnou funkci udělovat 
výjimečnou přípustnost. Případné situování stavby McDonald, obsažené v prvých náčrtech, by výpočet 
neovlivnilo.  

Situování plochy SV je na úkor nezastavitelného území (ZMK). Bylo proto vyčísleno, jak se změní 
v řešeném území podíl zastavěných, respektive zastavitelných a nezastavitelných území ve vztahu k výkresu č. 
37 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Vymezení zastavitelného území.  

 
 

 

Obr.: změny rozsahu zastavitelného a nezastavitelného území (zastavitelné území ve výkresu č. 37 
vybarveno žlutě, nezastavitelné zelené). 

Návrh změny územního plánu obsahuje výměru 17 465 m
2
, ve které se nezastavitelné území ZMK 

mění na zastavitelné území o plochách OB a SV, přičemž ale již dnes platný územní plán obsahuje jistý rozpor, 
neboť v nezastavitelném území jsou situovány zahrádky řadové rodinné zástavby a přístupová komunikace ke 
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sportovnímu areálu (1663 m2), rozsáhlé parkoviště (1921 m2) a čerpací stanice pohonných hmot (242 + 2004 = 
2246 m

2), tedy plochy zastavitelné plochy o výměře 5830 m2. Pokud bychom tyto plochy odečetli od 17 465 

m
2, je dosud nezastavěná plocha nezastavitelného území o výměře 11 635 m

2. Návrh změny územního plánu 
naopak obsahuje změnu zastavitelného území SP na nezastavitelné území ZP a SO1,3 o celkové výměře 13 669 
m

2. Lze tedy konstatovat, že bilance zastavitelných a nezastavitelných ploch je poměrně vyrovnaná. Kromě 
výše uvedeného obsahuje návrh fakultativně možnost rozšíření zastavitelné plochy existujícího sportovního 
areálu SP na úkor nezastavitelné plochy o výměru 2186 m2

 na úkor plochy SO1,3, což je odůvodněno možností 
případného potřebného zvětšení rozměrů cvičného fotbalového hřiště na parametry umožňující mistrovské 
zápasy. Možnou změnu hranice obsahují dříve uvedené obrázky a následný obrázek. Prvý je kopií výřezu 
výkresu č. 37, druhý obsahuje fialovou linii znázorňující změnu hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným 
územím dle návrhu změny územního plánu. Následný pak úvahu, že by s ohledem na skutečnost, že po dobu 
cca 40 let nebyla naplněna plocha sportu východně od autobusové konečné stanice mohla být tato plocha do 
budoucna zmenšena ve prospěch přírodního parku: 

 

Obr. ke zvážení tvůrcům územního plánu: zmenšení rozsahu plochy pro sport ve prospěch přírody. 

 

1.12.   KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PROSTOROVÉ KOMPOZICE 

 Vzhledem k tomu, že řešené území má sloužit zejména pro veřejnost, nepředpokládá se s výjimkou 
areálu TJ Háje a případně plochy pro venkovní sportovní aktivity její opocování či jiné omezování pohybu 
pěších.  
 Do řešeného území je vložena podélná pěší osa propojující od západu na východ příchod do území 
(z křižovatky ulice Výstavní x Plickova x přístupová cesta k areálu TJ Háje) objekty občanské vybavenosti a 
konečnou stanici tramvají a autobusů. K této rovinné a přímočaré základní ose podpořené pro prostorový účin 
dvojitým stromořadím jsou orientována veřejná prostranství, z nichž za nejvýznamnější je považováno tzv. 
„náměstí“, z něhož vedou vstupy do objektů, a kam jsou orientovány i venkovní zahrádky občerstvení, 
případně lavičky i prostory dětských hřišť. Z tohoto prostoru lze pokračovat případně i směrem ke sportovnímu 
areálu TJ Háje, pokud by ve výhledu byl vytvořen hlavní nástup do areálu z tohoto náměstí (důstojnější vstup, 
situovaný blíže hromadné dopravě, než je stávající, větší rozptylné prostory).  Od západu na východ je tato osa 
i osou organizující funkční využití od nejkapacitnějšího (u sídlištní křižovatky) k méně kapacitnímu (příroda 
pro rekreační pobyt): obchod → stravování → sport → hřiště → park → příroda.   

 V následně publikované situaci jsou naznačeny možnosti situování lokálních dominant (staveb nebo 
výtvarných děl apod.) v průhledech hlavních komunikačních os. Jedna z možností je v průhledu navrhovaným 
parkovištěm (na západním okraji osy při hlavním vjezdu do území případně i pylon s informacemi o obchodně 
– sportovním areálu). Místa dominant jsou zatím určena bez konkrétních staveb či zařízení. V každém případě 
by to neměly být dominanty, které by byly viditelné z širšího okolí.  

 

 
 

 Obr.: hlavní pěší trasy, osy a veřejná prostranství (červeně), hlavní cyklistická trasa (modře), průhledy 
a místa možných lokálních dominant (černě). Vyznačeno v situaci před úpravami, v koncepci nedochází 
k změnám.    

Lze ještě zmínit výšku staveb, neboť předpokládané půdorysné rozměry jsou čitelné z návrhové 
situace. Samoobsluha by měla být přízemní (jedno nadzemní podlaží), výška do 7 m. S ohledem na okolní 
zástavbu je možno uvažovat plochou střechu. Stavba pro rekreační sport může být jedno až dvoupodlažní 
o výšce rovněž 7 m. Působení hmot je doloženo digitálním modelem. Výšky staveb jsou takové, že nebudou 
přečnívat dřeviny po jejich vzrůstu.     

 Návrh zobrazuje hlavní koncepční motiv, a to vytvořit průnik „divoké“ zeleně Hostivařského parku, 

postupně kultivované a měněné na anglický park, do kapacitní sídlištní zástavby, až k centru Háje. Lze jej 

popsat jako „nálevku“ zeleně do sídliště, nebo naopak postupné rozšiřování úzkého pásu doprovodné dřevinné 
zeleně podél pěší cesty sídliště až do široké krajiny. Motivem je, aby se pěší, případně obyvatelé s kočárky 
nebo cyklisté dostali bezkolizně do kultivovaného a uklizeného přírodního prostředí s nabídkou posezení, 
krátkodobé rekreace, krátkodobých sportovních aktivit, poznávání, a s tím spojeného občerstvení. Situování 
sousedícího zařízení obchodu a služeb je s předchozím využitím slučitelné, doplňující škálu využití území 
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nebytových účelů, a je pochopitelně sledováno objednatelem studie a investorem. Lze snad očekávat efekt, že 
při výstavbě předmětných staveb by mohlo dojít i k výstavbě veřejných prostranství, k založení parkově 
upravených ploch a méně podnikatelsky výnosných staveb a zařízení pro veřejnost, a následně i k průběžné 
údržbě a ochraně území před jeho devastováním.         

 

 
 

Obr.: „průnik“ zeleně do sídliště se zobrazením užitných ploch pro veřejnost v tomto pásu zeleně 
(veřejná prostranství v zeleni). Důstojná vstupní brána do území oddechu pro pěší i cyklisty. 

 

 

 

 1.13.   NÁVRH Z POHLEDU DOPRAVNÍHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, ZELENĚ A 
           OCHRANY PŘÍRODY 

 

 Z hlediska profese dopravního inženýrství je významná změna MOK (okružní křižovatky) na 
křižovatku se světelnou signalizací, vložení tramvajové trati a kombinované smyčky tramvajové a autobusové 
dopravy, což je nyní předmětem samostatně vedené změny územního plánu, která byla v zásadě přejata do 
dokumentace.  

 Napojení nově navrhovaných staveb je možné z ulice Výstavní, jednak pouze jednosměrným vjezdem, 
jednak z úplně čtyřramenné křižovatky, jejíž tvar se doporučuje do výhledu upravit, aby byla lépe zajištěna 

vstřícnost jejich ramen kolmých na ulici Výstavní a tedy vyšší bezpečnost. Pokud by bylo třeba vložit 
odbočovací pruhy nebo ostrůvky pro bezpečný přechod pro chodce, křižovatka má k tomu dostatečné 
parametry, její konkrétní řešení však nebylo předmětem této práce. V souvislosti se situováním obchodu a 
služeb do řešeného území by mohlo být vhodné pro zajištění vyšší bezpečnosti automobilového provozu do 
této křižovatky vložit světelnou signalizaci. Její potřeba se ukáže při zpracovávání podrobnější dokumentace, 
pokud bude návrh změny kladně projednán. V každém případě by to znamenalo i zpomalení provozu 
v předmětném úseku ulice Výstavní, s možností ovládání rychlosti při koordinaci světelné signalizace u obou 
křižovatek na ulici Výstavní v řešeném území.  

 Významným prvkem řešeného území se jeví úprava parametrů podchodu pod ulicí Výstavní, užívaného 
jako spojující prvek mezi parkovými rekreačními plochami, a vstupní portál do území přírody, rekreace a 
sportu. Kulturní vzhled rekonstruovaného podchodu by měl být doplněn kamerovým systémem napojeným na 
policii a úpravami proti vandalizmu. Pro cestující, kteří vystoupí z MHD, je ale současně navrženo vytvoření 
alternativy – přechodu pro chodce u navrhované světelně řízené křižovatky v úrovni komunikace.    

Ostatní aspekty dopravního řešení jsou patrné z předchozího textu i z výkresové části.      

Území lze bez problémů napojit na veškeré sítě technické infrastruktury, vedené podél komunikace 
Výstavní, což je pro výstavbu významné. Výstavba by nevyžadovala budovat samostatné zdroje tepla a teplé 
užitkové vody.  

Významné bude v předmětném území řešení vodního hospodářství. Hospodaření s vodou bude 

potřebné z důvodu klimatických výkyvů s ohledem na to, že v území budou situovány nové objekty a tím 
budou částečně změněny poměry v možnosti vsakování srážkových vod. Vody ze střech objektů bude třeba 
shromažďovat v nádržích (nejlépe podzemních) dimenzovaných na zachycení přívalové vody, a z těchto nádrží 
je bude navrženo užívat k zálivce zeleně ve zpevněných plochách i v parku, ke zkrápění veřejných prostranství, 
k dotaci fontány nebo kašny; zbytkovou vodu bude navrženo odvádět do přírodních ploch a vsakovat dle 

hydrogeologických podmínek v zemi nebo v přírodním suchém či polosuchém poldru / retenční nádrži 
(ekologický význam). 

Živičné parkoviště bude zrušeno a nahrazeno novým dlážděným, kde může opět částečně voda 
vsakovat a zůstat na místě s možností odparu a zlepšení klimatu za lepších podmínek, než které je možno 
očekávat u asfaltových ploch.  

Nezbytné je hodnocení záměrů obsažených v této studii z hlediska zeleně a životního prostředí, v této 
fázi alespoň úvahou bez podložení modelovými výpočty. Nová náplň obsažená v řešeném území zvýší 
návštěvnost území a pochopitelně i jeho zátěž (zejména v ploše navrhované samoobsluhy), kterou by současná 
plocha územního plánu ZMK neumožnila. Na druhou stranu využití je jednoznačně prospěšné veřejnosti, 
zejména obyvatelům přilehlého sídliště. V současnosti se v území, kde je navrhována výstavba, dřevinná zeleň 
prakticky nevyskytuje, naopak je navrhováno velké množství výsadby zeleně, sadové úpravy i úklid v hranicích 
řešeného území, a rozšíření ploch zeleně na úkor zástavby zpevněnými plochami a stavbami pro sport (plocha 
pro sport je přerušena pásem zeleně s možností rekreace v přírodě a krajině). Realizace zeleně a funkčních 
ploch rekreace a sportu v ní by měla být součástí výstavby v řešeném území jako jeden stavební čin, bez 
etapizace, a kolaudace podmíněna realizací všech staveb a funkcí (obchod, veřejná prostranství, hřiště, objekt 
pro sport, park, workout) najednou. Lze vést úvahu, zda veškeré investice do výstavby a následné údržby by 

měl nést investor obchodní stavby jakožto výdělečně nosné funkce, či zda by se neměl s investicemi a 

povinností podělit s Městskou částí, která území již delší dobu ponechává bez povšimnutí a údržby.  

Otázkou, která bude jistě vznášena, bude navýšení dopravních zátěží na ulici Výstavní a z toho 

pramenící negativní vlivy na zástavbu této komunikaci přiléhající. Zde bez počítačového modelování lze 
z praxe říci, že u obyvatel přilehlých bloků sídliště dojde ke zmenšení pohybu motorových vozidel, protože 
nebudou muset vyjíždět s vozidlem za nákupy jinam, což se může projevit snížením četnosti dopravních 
pohybů, atraktivita a snadné i přehledné zaparkování, případně i cenová politika u prodávaného sortimentu 
však může způsobit i zájem navštěvovat tuto prodejnu vozidly z jiných částí zástavby Jižního Města - Háje, 
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například i z Petrovic. Reálným předpokladem je, že návštěvníky obchodu budou obyvatelé, kteří dnes po ulici 
Výstavní pouze projíždějí, takže z těchto návštěvníků nebudou plynout další dopravní zátěže.   

Diskutovanou otázkou může být zásah do území v hranicích přírodního parku. Dnes je hranice vedena 
podél existujícího parkoviště, stavby vybavenosti by neměly účel a funkci přírodního parku nijak ovlivnit.  

            

 Obr.: současné hranice přírodního parku (zelená linie) a k diskusi případná možnost budoucí úpravy 
hranic podle projednávané a navrhované změny územního plánu (červená linie). Úprava není nutná.      
 

 

 

1.14.   POROVNÁNÍ STAVU A NÁVRHU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Pro změnu územního plánu bylo odborně odhadnuto nebo orientačně vyčísleno porovnání současného 
stavu území a stavu po navrhovaných změnách územního plánu, respektive po navrhované výstavbě, a to 
v podílu zastavěných ploch, zpevněných ploch a ploch zeleně na rostlém terénu. 

Jak je z následného obrázku patrné, změny územního plánu se týkají zejména čtyř oblastí. 

Prvou oblastí je západní část řešeného území. Zde plocha ZMK se mění na OB a SP. Jedná se však 
pouze o legalizaci a potvrzení současného stavu. Z hlediska legalizace se jedná o akceptování zahrádek, které si 
obyvatelé řadových rodinných domů situovaných západně od okraje řešeného území v minulosti oplotili a 

využívají jako součást pozemku rodinného domu. Po konzultaci s MČ byla tato dílčí změna vyhodnocena jako 
přípustná a MČ podporovaná. Současně byla komunikace zpřístupňující po okraji sportovní areál z plochy 

ZMK přičleněna k ploše SP, což má z hlediska územního plánu větší logiku, nežli její situování v ploše ZMK. 
Z hlediska porovnání zastavěných a zpevněných ploch a ploch zeleně na rostlém terénu se v daném prostoru 

prakticky nic oproti současnému stavu nemění. Kromě toho jsou výměry zanedbatelné. 

     

Obr.: navrhované změny: současné hranice a popis ploch s rozdílným způsobem využití je uveden 
černě, nově navrhované červeně.  

Významná je změna z plochy ZMK na plochu SV. Pro plochu SV bylo orientačně vyčísleno porovnání 
současného stavu území a stavu po navrhované výstavbě, byť navržená plocha SV není zcela totožná výměrou 
s plochou územního plánu ZMK, neboť z plochy ZMK je navrženo oddělit část ve prospěch plochy OB (dle 
skutečného stavu, viz výše), a upravuje se i hranice mezi ZMK a SP.   

Orientační porovnání stavu v navrhované ploše SV:  současný stav návrh rozdíl 
 zastavěné plochy m2 

     537 m
2 

2 500 m
2 

+ 1 963 m
2 

 zpevněné plochy m
2 

  3 200 m
2 

9 000 m
2 

+ 5 800 m
2 

 plochy zeleně na rostlém terénu m2 
   11 437 m

2 
4 641 m

2 
- 6 796 m

2
 

 počet stromů cca 20 cca 70 + 50 

∑ 16 141 m
2 

16 141 m
2 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nárůst je možno v návrhu oproti současnému stavu zaznamenat ve 

zpevněných plochách, jedná se především o veřejná prostranství, rozptylné plochy a chodníky před objekty 
vybavenosti, o komunikace, o parkoviště osobních vozidel návštěvníků a o zásobovací plochy, celkem je 
navržen nárůst o necelých cca 0,6 ha. U zpevněných ploch ale není s ohledem na podrobnost dokumentace 

možno vyčíslit podíl těchto ploch nepropustných a propustných, zpevněné plochy však byly dimenzovány 
s rezervou a počítány bez drobných obvyklých ploch zeleně, které je možno rozlišit až v podrobnějším měřítku, 
bez zeleně ve zpevněných plochách, apod. Zastavěnost území narůstá o cca 0,2 ha, tedy o 12 % (vyčísleno 
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z celkové výměry plochy SV). Úbytek ploch zeleně na rostlém terénu do jisté míry vyrovnává uvažovaný počet 
nově vysazených stromů (dnes lze uvést jen existující stromořadí cca 16 topolů podél ulice Výstavní). Ve 

vyčíslení je třeba zohlednit skutečnost, že část plochy SV je dnes v zastavitelné ploše SP o výměře 1864 m2
 

tedy oproti současnému stavu mohla být již v ploše SP odebrána celá výměra ve prospěch zastavěných a 
zpevněných ploch. V návrhu je v ploše SP 111 m2 zastavitelných ploch a 1098 m2

 zpevněných ploch, celkem 
1209 m

2. To je následně v tabulce zohledněno.     

Orientační porovnání stavu v navrhované ploše SV:  
 

současný stav návrh rozdíl 

stavbou zastavěné plochy m2
 v SV, dnes ZMK a SP      537 m

2 
2 500 m

2 
+ 1 963 m

2 

zpevněné plochy m
2
 v ploše SV, dnes ZMK a SP   3 200 m

2 
9 000 m

2 
+ 5 800 m

2 

∑ stavbami zastavěné a zpevněné plochy v ploše SV  3 537 m
2 

11 500 m
2 

+ 7 963 m
2 

z toho odečet možnosti výměr zastavitelných a zpevněných 
ploch navržených v ploše SP 

možnost až 
1864 m

2
 

- 1 209 m
2 

+ 6 754 m
2 

 

výsledek zastavěné a zpevněné plochy m2
 v ploše SV, nárůst 

    

  + 6754 m
2
 

Dále je v návrhu z důvodu možnosti uskutečnění navržené urbanistické koncepce a krajinářské 
koncepce změněna část zastavitelné plochy SP za nezastavitelné ZP a SO1,3. Celková výměra těchto změn je 
4847 a 8800 m

2. Pokud bychom předpokládali, že zastavitelné a zpevněné plochy mohou dosáhnout například 
až 75 % výměry (regulativy územního plánu nestanovují v ploše SP míru využití území, tedy ani KZ), pak 

13 647 x 0,50 = 6 823 m
2
. Předkládaná změna územního plánu tedy navrhuje snížit podíl výměr pozemků 

zastavitelných stavbami a zpevněných ploch v předmětné části řešeného území o cca 6823 m
2
.  

Návrh změny obsahuje vymezení nové samostatné plochy DH, v ploše SP, tedy rozdíly v možnosti 
zastavění a zpevnění ploch nebyly vyčísleny.  

Z výše uvedených odborných odhadů a výpočtů vyplývá zjištění, že změny územního plánu nedávají 
předpoklad, že by ve výsledném stavu zastavění v řešeném území byl zvýšen podíl ploch zastavěných 
(zastavitelných) stavbami a zpevněných ploch, oproti funkčnímu využití současného územního plánu. Při úvaze 
možnosti zastavět a zpevnit plochu SP na cca 50 % výměry lze předpokládat mírné zlepšení či vyvážený stav - 
cca 6 800 m

2
 ploch zastavět a zpevnit umožňuje stávající územní plán i jeho navrhované změny.         

 

1.15.   DOPAD NAVRHOVANÝCH ZMĚN NA MAJETKY  
  

 Navrhované změny platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se pochopitelně 
týkají pozemků nebo částí pozemků, které jsou ve vlastnictví objednatele této studie, protože jeho cílem bylo 
zjistit, zda předmětné nemovitosti je možno z hlediska urbanizmu a územního plánování lépe zhodnotit, nežli 
by tomu bylo dle platného územního plánu Prahy, kde by pozemky byl oprávněn dále pouze zanechat 

v současném stavu a průběžně jen odvážet odpadky a případně sekat trávu.  

 V případě, že by projednání záměrů dle tohoto návrhu změny územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy dopadlo příznivě, bylo by zřejmě možno přistoupit i k úpravě majetkových vztahů 
například výměnou částí pozemků, aby plochy zeleně byly ve vlastnictví města nebo městské části Praha 11 a 

plocha SV ve vlastnictví a údržbě provozovatelů staveb, apod. Vlastnictví pozemků by nemělo znamenat, že by 
byl znemožněn vznik veřejných prostranství a potřebných komunikací a cest. Část plochy objednatele studie 
v navrhované ploše městského parku by například bylo možno směnit za pozemky doplňující tvar navrženého 
parkoviště u samoobsluhy, apod. Výměny části pozemků, prodej nebo jejich odkup bude významným 
následným procesem, který umožní realizaci záměrů obsažených v návrhu zástavby bez deformace 
urbanistických cílů.   

 Následný obrázek ukazuje průnik návrhu a majetkových vztahů bez nároků stanovit, jak by měly 
vypadat další kroky v úpravě vlastnických vztahů, majetkových hranic a právních povinností.  

    

 Obr.: názorně lze zjistit, že plochu označenou červenou barvou by bylo možno výměnami části pozemků 
například sjednotit dle návrhu hranic funkčních ploch    

 

 

 1.16.  ZÁVĚR 

 

 Tato studie je podkladem pro jednání objednatele s Městskou částí Praha 11 a s pořizovatelem i 
zpracovatelem územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy o získání souhlasu s navrhovaným 
využitím území, o změně stávajícího územního plánu, respektive o možném funkčním využití daného prostoru 
v novém územním plánu Prahy (metropolitním plánu), který by měl být v dohledné době projednáván (úpravy 
tohoto návrhu vyhotoveného ke společnému jednání). 

 Lze konstatovat, že navržené změny by mohly být přínosem zejména pro obyvatele Jižního Města, a to 
především v krátké pěší dostupnosti obchodní vybavenosti, sportu a relaxace pro veřejnost (a to nejen pobytem 
v krajině, ale větší koncentrací sportovních aktivit v těsné blízkosti jejich obydlí s celoročním provozem), a 
tudíž je logické a oprávněné předpokládat, že by politické vedení města, respektive Městské části Praha 11, 
mohlo návrh využití, možný pouze změnou územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, podpořit.  

 Lze rovněž předpokládat, že záměr nebude odmítán z hlediska celoměstské koncepce, neboť plochy 
zeleně logicky v řešeném území přesouvá a nesnižuje urbanistickou, krajinnou a přírodní hodnotu.      

 Záměr byl v rozpracovanosti konzultován na pracovišti odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 
a na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – sekci plánování města / KPP. Po předložení znění 
dokumentu vyhotoveného projektantem 03/2017 na odbor územního rozvoje MČ Praha 11 byly k materiálu 
v 04/2017 vzneseny předběžné připomínky, které byly v dokumentu v 05/2017 zohledněny, a návrh byl 
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přepracován do předkládaného znění.   

 

 Obr.: je libo posedět v přírodě (obrázek nahoře) nebo v kantýně u hřiště (obrázek dole)?  

 

  

 
 

  

 Obr.: příklady posilovny pro dospělé i děti ve venkovním prostředí 

 

 Tento materiál bylo snahou koncipovat srozumitelně tak, aby se s ním mohli seznámit volení zástupci 
MČ Praha 11 a veřejnost, ale aby byl i hodnotným podkladem pro posouzení na odborných urbanistických 
pracovištích. Je určen pro jednání o změně platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 

 U nově navržené plochy SV se navrhuje kód míry využití území C, důvody viz výše.   

 Jak by mohlo řešené území vypadat po navržených změnách, bylo pro lepší představivost a pro 
projednávání dokumentováno 3D digitálním modelováním. Na následných obrázcích je na závěr tohoto 

dokumentu doložena ukázka několika záběrů na celé území a několik pohledů na území z horizontu chodce. 

Pro srovnání s předchozím návrhem jsou předloženy jak původní návrhy, tak návrh upravený. 
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