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Radní HMP pro územní rozvoj M. Langmajer vyzval dne 16. ledna 2008 
starosty městských částí, aby zakreslili do podkladů svou představu o 
rozvoji svých městských částí. V upřesnění ředitel Útvaru rozvoje města 
Ing. B. Votava doporučil městským částem zpracovat svou představu o 
rozvoji svých městských částí podle metodiky územního plánu (Změna 
1000).
Dlouhodobou představu o rozvoji naší městské části a zakotvení této 
představy rozvoje do územního plánu hl. m. Prahy prezentovala městská 
část mj. prostřednictvím korespondence  ve svých připomínkách a 
stanoviscích k novému ÚP:
20.8.2007 – Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu zadání ÚP (č.j. 412/2007/Ml)
31.10.2007 – Podněty pro nový ÚP (č.j. 539/2007/Ml)

Přes veškerou snahu se nám nepodařilo nasoukat a vtěsnat nové 
skutečnosti dle StZ do pojetí nového ÚP „v legendě Změny 1000“. 
Jedná se především o tyto oblasti:
Nový ÚP:
¤ má nově řešit plošné a prostorové uspořádání města; 
¤ může (a z logiky územního plánování vyplývá, že i má) být nově 

zpracován ve dvou úrovních – pro celé město a  návazně pro 
jednotlivá dílčí území;

¤ nesmí mít směrnou část a proto je třeba nalézt možnost pro 
úpravu míry využití území; tato možnost by z ÚP neměla zmizet a 
zároveň by neměla podléhat režimu změny ÚP (cca 2-3 roky);

¤ má umožnit výraznější roli samosprávy při územním plánování (v 
pojetí StZ). 

Z těchto důvodů je nutné pojmout nový ÚP jako „stavbu zcela nového 
domu“ a nikoliv jako inovaci zastaralého a nevyhovujícího zařízení. Nový 
ÚP má být kvalitativně lepším dokumentem s využitím a převzetím jeho 
některých nesporných kvalit jako je například pozitivní vymezení regulativů.
Stávající územní plán je poměrně složitým dokumentem a StZ vyžaduje 
rozšíření o další formy regulace území. Tím by vznikl ještě složitější a méně 
srozumitelný novotvar. Proto je nezbytné jeho zjednodušení tam, kde je to 
možné ve vztahu k možnostem rozvoje a posílení rozvojové role ÚP.
Proto MČ Praha 11 oslovila odborné partnery ke společnému návrhu 
nové struktury ÚP, která by na jedné straně jednoznačně a bez potřeby 
zbytečných výkladů vyjádřila představu o rozvoji naší městské části 
v kontextu HMP a současně vznikl přehledný a srozumitelný dokument i pro 
širokou odbornou veřejnost.
Návrh nové struktury ÚP vznikl v těsné součinnosti MČ Praha 11 a MČ 
Praha 10 se třemi odbornými spolupracovníky, kteří byli s to podílet se na 
zcela novém pohledu na potřeby nového ÚP.
V daném časovém prostoru nebylo možné navrhnout úplné řešení všech  
vrstev předkládaného návrhu, proto byla zpracována základní struktura a 
obsah vybraných vrstev, který bude dále upřesňován a doplňován. 
Předpokládáme, že budeme na podnětech k novému ÚP pracovat i 
v následujících měsících a jsme připraveni spolupracovat i s dalšími 
městskými částmi, stejně jako s orgány HMP.
Tento podnět považujeme za úvodní impuls v dlouhodobém procesu 
přípravy nového ÚP s tím, že na něj budou navazovat další práce a 
konzultace.

Při přípravě nového ÚP je ještě třeba dořešit:
¤ statutem delegovat na městské části možnost pořizovat regulační 

plány,
¤ stanovit obecná pravidla pro rehabilitaci a oživení veřejných 

prostranství  a pro využití podzemí pod veřejnými prostranstvími (např. 
některé plochy zeleně, náměstí, ulice atp.) pro vybrané programy (např. 
garáže, technické vybavení ap.), 

¤ upřednostnit (motivovat) rozvoj veřejné zeleně (tj. v regulativech 
zvýhodnit zakládání veřejné zeleně – uličních stromořadí, městských 
parků, veřejné vnitřní zeleně).

03



04



SOUHRN
DOSAVADNÍCH
KROKŮ0

05



06



07



08



09



10



11



12



Podn�t na po�ízení zm�ny ÚPn SÚ hl.m. Prahy  - Roztyly 

A. Identifikace území 

Zm�na: SO3 (�áste�n� urbanizované rekrea�ní plochy), SV (v�eobecn� smí�ené), ZP 
(parky historické zahrady a h�bitovy), ZMK (zele� m�stská a krajinná), PS (sady, zahrady, 
vinice), IZ (izola�ní zele�), ZVO (zvlá�tní ostatní), ZOB (obchodní), DH (plochy a 
za�ízení hromadné dopravy osob, parkovi�t� P+R), LR (lesní porosty) 
v lokalit� u stanice metra Roztyly (území ohrani�ené ulicemi 5. kv�tna a Ry�avého, 
stávající zástavbou ji�n� od stanice metra Roztyly, hranicí lesa a západní hranicí M�
Praha 11) 

M�stská �ást : Praha 11 

Katastrální území: Chodov 

B. Navrhovaná zm�na a její od�vodn�ní

Stávající ÚPn 

SO3 - �áste�n� urbanizované rekrea�ní plochy
Území s omezenou zastavitelností slou�ící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v p�írod�,
které podstatn� nenaru�ují p�írodní charakter území. Hlavní sou�ástí funkce je zele�.

SV - v�eobecn� smí�ené 
Území slou�ící pro umíst�ní polyfunk�ních staveb nebo kombinaci monofunk�ních staveb pro 
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve�ejné vybavení, sport a slu�by v�eho druhu, kde 
�ádná z funkcí nep�esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. 

ZP � parky, historické zahrady a h�bitovy
Zám�rn� zalo�ené architektonicky ztvárn�né plochy zelen�.

ZMK � zele� m�stská a krajinná 
Zele� s rekrea�ními aktivitami, které podstatn� nenaru�ují p�írodní charakter území. 

IZ � izola�ní zele�
Zele� s ochrannou funkcí, odd�lující plochy technické a dopravní infrastruktur od jiných 
funk�ních ploch. 

PS � sady, zahrady, vinice 

ZVO � zvlá�tní ostatní 
Území slou�ící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro 
koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvlá�tních funkcích. 

ZOB � obchodní 
Území slou�ící pro maloobchodní a velkoobchodní za�ízení nadmístního významu 

DH � plochy a za�ízení hromadné dopravy osob, parkovi�t� P+R 

LR � lesní porosty

Jedná se o území, které je v sou�asné dob� z v�t�í �ásti nevyu�ívané a neudr�ované. 
V bývalém areálu �Interlovu� jsou skládky. V�t�inu území v p�ímé vazb� na stanici metra 
Roztyly tvo�í volné travnaté plochy s vy�lapanými cestami a d�evinami. Na severním 
svahu nad stanicí metra byla plánovaná výstavba bobové dráhy, která se neuskute�nila.
Území mezi Michelským lesem a t�ídou 5. kv�tna je velmi imisn� a hlukov� zatí�ené. 

Stávající ÚPn nezohled�uje význam polohy �e�eného území v��i stabilizované 
urbanistické koncepci k.ú. Chodov a neumo��uje realizaci rozvoje území dle sou�asných
spole�enských po�adavk� na funk�ní a prostorové uspo�ádání v�etn� �e�ení dopravy. 

V poslední dob� bylo podáno n�kolik podn�t� na díl�í zm�ny ÚPn v tomto území. 

Navrhovaná zm�na
Navrhujeme stanovit novou základní koncepci rozvoje �e�eného území, ochrany jeho 
hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspo�ádání, uspo�ádání krajiny a koncepci ve�ejné
infrastruktury. 

Hlavní cíle rozvoje území a �e�ení zm�ny ÚPn 

Propojit odd�lené �ásti katastru Chodov v jeden funk�ní urbanistický celek Ji�ní M�sto.

�� navrhnout fungující systém dopravní obslu�nosti (MHD, komunikace, cyklostezky�) 
�� vyhodnotit mo�nosti a stanovit podmínky p�ípustné urbanizace v p�echodu od stanice 

metra (hlavní centrum budoucí urbanizace) sm�rem k hranici lesa 
�� stanovit podmínky pro vznik významného m�stského centra v t��i�ti se stanicí metra 

Roztyly
�� navrhnout novou komplexní organizaci stanice metra Roztyly v p�ímé vazb� na 

stanovení podmínek pro vznik nového m�stského centra 
�� stabilizovat p�im��en� plochy pro sport a rekreaci v kontaktu s hranicí lesa 
�� p�im��en� respektovat stávající celom�stský systém zelen�
�� stabilizovat hranici lesa 
�� navrhnout nové funk�ní vyu�ití, které zohlední vý�e uvedené cíle rozvoje, vyjde 

z navr�eného systému infrastruktury a umo�ní vyvá�ené fungování smí�ených funkcí 
(práce x bydlení x zábava) a zabrání monofunk�nímu vyu�ití 

�� návrh zadání zm�ny koncipovat dle budoucí studie vyu�itelnosti navazující na návrh 
nového komplexního systému infrastruktury 

13



14



Podn�t na po�ízení zm�ny ÚPn SÚ hl.m. Prahy � Na Jelenách 

A. Identifikace území 

Zm�na: VN (neru�ící výroba a slu�by) a IZ (izola�ní zele�) v lokalit� ohrani�ené ulicemi 
Na Jelenách, Roztylská, Brn�nská, Chilská v�etn� k�i�ovatek Chilská x Brn�nská x 
Opatovská a Chilská x Brn�nská x Na Jelenách x K Hrn�í��m

M�stská �ást: Praha 11 

Katastrální území: Chodov 

B. Navrhovaná zm�na a její od�vodn�ní

Stávající ÚPn 

VN - neru�ící výroby a slu�eb 
Území slou�ící pro umíst�ní za�ízení slu�eb a výroby v�eho druhu, v�etn� sklad� a skladovacích 
ploch, která nesmí svými vlivy naru�ovat provoz a u�ívání staveb a za�ízení ve svém okolí a 
zhor�ovat �ivotní prost�edí nad p�ípustnou míru. 

IZ - izola�ní zele�
Zele� s ochrannou funkcí, odd�lující plochy technické a dopravní infrastruktur od jiných 
funk�ních ploch. 

Jedná se o území v sou�asné dob� z v�t�í �ásti nevyu�ívané, které navazuje na tzv. 
technologický park Praha (The Park). P�edpokládá se, �e se technologický park bude dále 
roz�i�ovat a bude dopln�n i dal�ími funkcemi.  

Stávající ÚPn nezohled�uje význam polohy �e�eného území v��i stabilizované 
urbanistické koncepci k.ú. Chodov a neumo��uje realizaci rozvoje území dle sou�asných
spole�enských po�adavk� na funk�ní a prostorové uspo�ádání v�etn� �e�ení dopravy. 

Navrhovaná zm�na
Navrhujeme stanovit novou základní koncepci rozvoje �e�eného území, ochrany jeho 
hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspo�ádání, uspo�ádání krajiny a koncepci ve�ejné
infrastruktury. 

Hlavní cíle rozvoje území a �e�ení zm�ny ÚPn 

Propojit odd�lené �ásti katastru Chodov v jeden funk�ní urbanistický celek Ji�ní M�sto.

�� navrhnout fungující systém dopravní obslu�nosti (MHD, komunikace, cyklostezky�) 
zejména prov��it mo�nost obsluhy kolejovou dopravou ve sm�ru Opatov � Písnice 
(Pr�honice)

�� vyhodnotit mo�nosti a stanovit podmínky p�ípustné urbanizace v p�echodu od stávající 
dálnice k Horním Kunraticím a �eberovu 

�� zvá�it a stanovit podmínky pro vznik významného m�stského centra (p�ípadn�
v t��i�ti se stanicí tramvaje) 

�� prov��it mo�nosti odstran�ní stávajícího valu podél dálnice a p�ímé propojení sm�rem 
k Opatovu p�ekryvem dálnice, dle t�chto mo�ností stanovit hlavní urbanistické osy 

�� stabilizovat p�im��en� plochy pro sport a rekreaci 
�� navrhnout nové funk�ní vyu�ití, které zohlední vý�e uvedené cíle rozvoje, vyjde 

z navr�eného systému infrastruktury a umo�ní vyvá�ené fungování smí�ených funkcí 
(práce x bydlení x zábava) a zabrání monofunk�nímu vyu�ití v p�ímé vazb� na mo�né 
roz�i�ování tzv. technologického parku Praha (The Park) 

�� návrh zadání zm�ny koncipovat dle budoucí studie vyu�itelnosti navazující na návrh 
nového komplexního systému infrastruktury 
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Podn�t na po�ízení zm�ny ÚPn SÚ hl.m. Prahy � Türkova 

A. Identifikace území 

Zm�na: ZOB (zvlá�tní obchodní), VN (neru�ící výroby a slu�eb), IZ (izola�ní zele�), SV 
(v�eobecn� smí�ené) p�i ulici Türkova (území vymezené ulicemi Brn�nská, Pod 
Chodovem, Türkova a �ást plochy VN p�i ulici Türkova a Senohrabská) 

M�stská �ást: Praha 11 

Katastrální území: Chodov 

B. Navrhovaná zm�na a její od�vodn�ní

Stávající ÚPn 

ZOB � zvlá�tní obchodní 
Území slou�ící pro maloobchodní a velkoobchodní za�ízení nadmístního významu

VN � neru�ící výroby a slu�eb 
Území slou�ící pro umíst�ní za�ízení slu�eb a výroby v�eho druhu, v�etn� sklad� a skladovacích 
ploch, která nesmí svými vlivy naru�ovat provoz a u�ívání staveb a za�ízení ve svém okolí a 
zhor�ovat �ivotní prost�edí nad p�ípustnou míru. 

IZ � izola�ní zele�
Zele� s ochrannou funkcí, odd�lující plochy technické a dopravní infrastruktur od jiných 
funk�ních ploch. 

SV � v�eobecn� smí�ené 
Území slou�ící pro umíst�ní polyfunk�ních staveb nebo kombinaci monofunk�ních staveb pro 
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve�ejné vybavení, sport a slu�by v�eho druhu, kde 
�ádná z funkcí nep�esáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí 

V sou�asné dob� je území zastav�no objemnými p�evá�n� do�asnými stavbami r�zného 
vyu�ití s nep�ehlednou urbanistickou koncepcí � slu�by a obchod (BAUMAX, centrum 
pro motoristy, autosalon, DEKRA), administrativa (�eská poji��ovna), hotel, �erpací
stanice a �áste�n� stavbami pro rodinné bydlení v plo�e SV.  

Stávající ÚPn nezohled�uje význam polohy �e�eného území v��i stabilizované 
urbanistické koncepci k.ú. Chodov a neumo��uje realizaci rozvoje území dle sou�asných
spole�enských po�adavk� na funk�ní a prostorové uspo�ádání v�etn� �e�ení dopravy. 

Navrhovaná zm�na
Navrhujeme stanovit novou základní koncepci rozvoje �e�eného území, ochrany jeho 
hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspo�ádání, uspo�ádání krajiny a koncepci ve�ejné
infrastruktury. 

Hlavní cíle rozvoje území a �e�ení zm�ny ÚPn 

Propojit odd�lené �ásti katastru Chodov v jeden funk�ní urbanistický celek Ji�ní M�sto.

�� navrhnout fungující systém dopravní obslu�nosti (MHD, komunikace, cyklostezky�) 
zejména ve východozápadním sm�ru se severoji�ním prostupem kolejové dopravy 

�� vyhodnotit stávající urbanizaci a navrhnout nový systém vhodn� napravující chyby 
minulosti 

�� zvá�it a stanovit podmínky pro vznik významného m�stského bulváru (ul. Türkova) 
�� navrhnout nové funk�ní vyu�ití, které zohlední vý�e uvedené cíle rozvoje, vyjde 

z navr�eného systému infrastruktury a umo�ní vyvá�ené fungování smí�ených funkcí 
(práce x bydlení x zábava) a zabrání monofunk�nímu vyu�ití  

�� návrh zadání zm�ny koncipovat dle budoucí studie vyu�itelnosti navazující na návrh 
nového komplexního systému infrastruktury 
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1/ Recyklace – Udržitelný rozvoj města
Změnit zaměření rozvoje města z extenzivního plošného rozrůstání města 
do krajiny na efektivnější využití stávajícího zastavěného území a jeho 
infrastruktury, tím šetřit životní prostředí ve městě a chránit příměstskou 
krajinu.
vrstva 11 Městská struktura
  

2/ Dvouúrovňový plán – Strategické priority rozvoje
Oddělit od sebe systémové (strategické) prvky rozvoje HMP od 
operativních (funkční a prostorové regulativy).
vrstva 21 Priority rozvoje 
vrstva 22 Toky

3/ Zjednodušení funkcí – Funkce v území
Zásadním způsobem zjednodušit funkční regulaci. 
vrstva 31 Funkce + plovoucí značky (dovybavení)

4/ Charakter čtvrti
Funkční regulaci doplnit o regulaci prostorovou, prostorovou regulaci 
formulovat jako rovnocennou s regulací funkční.
vrstva 41 Charakter čtvrti + Lokality 
vrstva 42 Stabilita území + kpp 
vrstva 43 Veř. prostory a prostupnost  

5/ Souhlas obce
Výrazným způsobem zvýšit roli samosprávy při posuzování vybraných jevů. 
vrstva 51 Urbanisticky významná území
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Motto 1. (náš výchozí stav) 

Stavíme velikou vesnici
Zamýšlíme se nad tím, proč nefungují mechanismy samosprávné 
demokracie tak, abychom v centru Čech stavěli město. Takové, jak 
je známe ze současných mek urbánního života – Londýna, Berlína či 
Barcelony, abychom uvedli příklad měřítkem bližší Praze.
V čem spočívá kořen procesu, který ve svém důsledku může znamenat 
nehustá lokální centra a rozteklé okraje? 
Je zřejmé, že neexistuje obecná dohoda, jestli ono živé, koncentrované 
či husté město chceme. Z toho vyplývá obava politické elity volené na 
poměrně krátké období.

Krátká exkurze:
- Zákony jsou zjevené (desatero), poznané (Archimédův zákon) a 
dohodnuté (stavební zákon a OTP). 
- Jsme v zásadě smíšené etnikum definované hranicí obsazeného teritoria 
a dohodnutým znakem – jazykem (v současném světě se nejedná o 
samozřejmost).
- Pro naše vzorce chování není v dnešní době, vzhledem ke složitému 
vývoji, charakteristický etnický, ale spíše sociálně kulturní původ. Jsme 
v dobrém i špatném smyslu dcery a synové naší krajiny a venkova.
- Jsme zbaveni značné části historicky městského obyvatelstva hovořícího 
německým jazykem. Zřetelně stále tíhneme k životu v krajině. 

Tento v zásadě pozitivní vztah má v dnešní době paradoxní dopady: 

Nebudujeme totiž sevřená města, ale velké vesnice. Město je jak 
v koncepci, tak v konkrétním příkladu těžko „projednatelné“ pozn. 1. Tyto svoje 
vzorce chování vkládáme skrze své technické elity do dohodnutých zákonů 
(OTP). V pražském pojetí lze vedle sebe postavit dva domy jen pokud jejich 
vzdálenost je větší než jejich výška (a to dokonce bez ohledu na světové 
strany!pozn. 2. Téměř zábavné je, že tento požadavek není součástí obdobné 
normy, která platí na zbytku České republiky. 

Přestože začínáme až téměř dětsky poznávat radosti městského života, 
město ničíme. Teze Athénské charty, kterou stále používáme jako 
argumenty přiměřenosti, vhodnosti, vzduchu, vodě a zemi, přitom už 
neplatí. Vzduch má totiž smysl, když voní, voda, když proudí a stromy, když 
šumí. 
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Kompaktní město je na černé listině.  

Není čas něco změnit?

Co můžeme pro změnu udělat? Co venku a co uvnitř?
1) Chápat Prahu-velkoměsto jako součást proměnlivého organismu 
celého regionu – neuvažovat pouze v intencích uměle vymezených 
správních jednotek (Hlavní město Praha, Středočeský kraj…). 

2) Vnímat jasnou radiální strukturu metropole – ta je patrná zejména 
na dopravním uspořádání (Praha jako uzel celostátní silniční a dálniční 
sítě, železničních tras) a poloze lokálních městských center středních Čech 
(Beroun, Kladno, Mělník, Kolín…). 
a. Vymezit a propojit již částečně existující pásy volné krajiny kolem 
města – megapark. 
b. V dopravním řešení vymezit a podpořit 3 dopravní okruhy (Městský 
okruh, Pražský okruh a tzv. aglomerační okruh).
c. Vytvořit hierarchii typů sídel v závislosti na infrastruktuře (zejména 
dopravní). 

3) Posilování vlastností jednotlivých sídel v závislosti na jejich typu. 
a. Vědomé zahušťování zdrojových sídel a jejich částí, které jsou 
obdařeny stávající strukturou s potenciálem rozvoje (např. Jižní Město).
b. Zachování volné („řídce urbanizované“) krajiny. 

pozn. 1  Vyhl. 501 § 25 odst.1: „vzájemné odstupy staveb musí splňovat 
požadavky: urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 
péče, požární ochrany, bezpečnostní, civilní ochrany, prevence závažných 
havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 
prostředí.“
pozn. 2  Vyhláška HMP č. 26/1999 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze čl. 8 odst.2: „Jsou-li 
v některé z protilehlých stran sousedících staveb pro bydlení okna obytných 
místností, musí být odstup staveb roven alespoň vyšší z protilehlých stěn.“
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Pojmy:

Random House Webster´s College Dictionary, Random House, New York 
1995:

re-cycle, v.t. -cled, -cling
to treat or process (used or waste materials) so as to make suitable for 
reuse
to alter or adapt for new use.
to use again in the original form or with minimal alteration: to recycle a 
speech
to cause to pass through a cycle again. 
(1925-30) 

zpracovávat (použité nebo odpadové suroviny) tak, aby byly vhodné pro 
další užití
pozměnit nebo adaptovat pro nové užití
užít znovu v původní formě nebo s minimální obměnou: recyklovat projev
způsobit, aby něco prošlo opět určitým cyklem
(první výskyt slova zaznamenán v letech 1925-30)

Trvale udržitelný rozvoj zabezpečuje nutnost efektivního, účinného a 
vzájemně vyváženého řešení problémů hospodářských, ekologických a 
sociálních v reálném čase a prostoru s ohledem na potřeby současných i 
budoucích generací.
zdroj: Ústav územního rozvoje Brno, 2002.

1 – Recyklace města / ochrana krajiny
Současný pohled na rozvoj měst osciluje mezi třemi základními tezemi:

Stále větší vesnice (rozvojová vize)
Překážky při zahušťování zástavby ve městě se zohledněním polohy ve 
městě, se stoupajícím standardem vedou k faktickému nařeďování města.
Rozrůstání města do krajiny a zábor nových ploch „na zelené louce“ je 
nejvýznamnějším rozvojovým potenciálem.
Prodlužování a tím i prodražování technické infrastruktury a dopravy.
Rostoucí vzdálenosti (za nákupy, prací/školou, službami ap.) znamenají 
vyšší investice, nižší kvalitu naředěním (např. veřejné dopravy , služeb ap.) 
a vyšší energetickou náročnost a vyšší exhalace.
Naředění koncentrace obyvatel vede k nižší efektivnosti veřejné dopravy, 
zejména výkonných ekologicky příznivých kolejových systémů a 
elektrických trakcí. Tím vede k vyššímu používání automobilů.
Zvětšování a nařeďování města znamená stále vyšší podíl plochy 
veřejných prostor a veřejné zeleně na obyvatele, tj. jde o rozpor 
mezi požadavkem na kvalitu a čistotu veřejných prostorů a zeleně a 
faktickým zvětšením plochy na jednoho obyvatele (poplatníka). To ve svém 
důsledku znamená buď nárůst finanční zátěže na údržbu (v absolutní 
částce i relativní, tj. v přepočtu na obyvatele) anebo snížení kvality údržby.
Roste množství ploch s malou společenskou kontrolou.

Recyklace města (rozvojová vize)
Překážky při rozrůstání města do vnější krajiny vedou k obnově a 
intenzifikaci využití ploch uvnitř města.
Intenzifikace využití území města je nejvýznamnějším rozvojovým 
potenciálem.
Zahušťování města vede k vyšší hustotě obyvatel a tím i vyšší koncentraci 
vybavenosti a služeb, více potřeb lze uspokojit v docházkové vzdálenosti, 
tím stoupá podíl pěších cest. 
Vyšší hustota obyvatel umožňuje rozvoj výkonných kolejových systémů s 
elektrickou trakcí. Tím nepřímo omezuje používání automobilů. 
Vyšší intenzita využití veřejných prostranství vytváří tlak na vytlačení 
automobilů a zlepšování kvality veřejných prostranství. K tomu je 
k dispozici více veřejných prostředků. 
Roste společenská kontrola veřejných prostor a veřejné zeleně.
Typickým historickým příkladem recyklace byla středověká města 
v hradbách, která 100% recyklovala na stále stejné ploše uvnitř hradeb.

Nulová varianta (skanzen)
Překážky rozvoji města, rozvoj města je považován za nežádoucí, to vede 
k vnitřní erozi a rozkladu organismu města.
Zakonzervování města povede k nárůstu „sídelní kaše“ za jeho hranicemi. 
Tomu může zabránit jen centralizovaný (totalitní) systém, která zakáže 
stěhování lidí do města a jeho předměstí, případně zakáže zlepšení 
standardu obyvatel (větší plocha bytu, více obchodů, služeb, příležitostí pro 
volný čas ap.). 

Jedinou možností trvale udržitelného rozvoje je teze č.2 
– recyklace města. Ostatní dvě teze vytvářejí nebezpečné 
narušení některého z pilířů trvale udržitelného rozvoje: 
hospodářského, ekologického a sociálního, které mají být v 
rovnováze. 24



Motto 2. Jak to dělají jinde:

Rozvoj struktury města (urbanistická kompozice)
Základní „obraz“ každého města je zapsán nejen v morfologii krajiny, ale 
zejména v jeho struktuře zastavění. Struktura zastavění je dána mnoha 
faktory a utváří se zpravidla po dlouhou dobu. Z tempa a tvaru utváření 
struktury je možné vyčíst „stavy“ města a je možné také odhadnout jakým 
směrem, zejména ve vztahu ke kompozici města, je dobré směřovat 
budoucí rozvoj města. 
Pro posílení znovunalezení vztahu ke „svému městu“, které chceme nejen 
udržet při životě, ale dokonce jej rozvíjet, uvádíme několik citátů z teorie 
urbanismu přelomu století. Pokud chceme Prahu jako jednu z metropolí 
Evropy, musíme především přijmout teorii „recyklace“.

The Metapolis Dictionary od Advanced Architecture. City, Technology and 
Society in the Information Age, Actar 2003, (překlad Jana Tichá)

re-cyklovat (Vicente Guallart)
Recyklace (která uvádí staré struktury do nového cyklu) se odlišuje od 
přestavby (kdy se znovu staví něco, co již existovalo) nebo rehabilitace 
(kdy se zušlechťuje zchátralá budova). Urbánní recyklace znamená 
začátek nového kulturního, fyzického, ekonomického a sociálního cyklu ve 
městě. Recyklace znamená přijetí skutečnosti, že něco dospělo ke konci 
svého životního cyklu a že musí začít cyklus nový, založený na stávající 
situaci. Kultura recyklace, která je vlastní 21. století, je odlišná od kultury 
rehabilitace, která byla vlastní pozdnímu 20. století a jejímž cílem bylo 
zušlechtit něco, co bylo platné ve své době a nyní po období zanedbanosti 
mělo být opět restaurováno do svého původního stavu. Recyklace 
umožňuje stavět na existující základně (nevyžaduje vytvoření nebo import 
nových produktů) a proměňuje ji v materiál, který je soudržný sám o sobě. 
Historie a kultura místa je základní platformou, na níž začíná nový cyklus. 
Urbánní recyklace se dotýká nejen fyzického aspektu města, ale také 
chování jeho obyvatel, nového přístupu na straně těch, kdo jej spravují, a 
rozvoje nové ekonomiky. Recyklace je inovace. 

recyklace, urbánní (Manuel Gausa) 
Pojem recyklace uvádí potřebu nových řešení pro urbánní areály, které jsou 
v současné době zastaralé. Staré městské struktury nebo parcely nabízejí 
obrovskou zásobu budov, které jsou zpustlé nebo předčasně zestárlé 
(protože byly postaveny příliš rychle), které odhalují závažné prostorové, 
konstrukční a environmentální patologie, k nimž je třeba přistupovat 
na bázi funkčních, hluboce chirurgických operací. Staré anachronické 
továrny, sídliště, superměsta pro turisty a nefunkční předměstí jsou 
příklady scénářů, jimž může prospět asistence a reaktivace.  Cílem 
urbánní recyklace – založené na renovaci a re-informaci – takových území  
je zastavit sílící procesy chátrání a špatné adaptace pomocí paušální 
restrukturalizace a redefinice (prostorové, ikonografické a urbánní), jejímž 
cílem je podpora nových vztahů mezi výstavbou a měnícím se prostředím. 
Vše, co bylo řečeno, je odrazem existence mnohem hlubší debaty o touze 
po zachování našeho prostředí a potřebě intervence do něj (a související 
zájem o metody ovlivňování a obsazování území). 

25



26

měřítko 1:30 000



Praha jako metropole 
Musíme především popsat Prahu jako jediný, i když „polycentrický“, celek. 
Proto navrhujeme základní (globální) členění území Prahy na historické 
jádro, historické město, vnitřní město, vnější město a krajinu.
Cílem je zásadní ochrana volné krajiny okolo Prahy a iniciace podpory 
intenzivního rozvoje uvnitř města. Rozvoje po všech stránkách 
ekonomického a tím také ekologického. 

vrstva 11 – Městská struktura
pokrývá 100% území
Rozděluje město na zóny (oblasti), určující podmínky pro uplatnění 
regulativů způsobem odpovídajícím poloze ve městě a k posílení principu 
recyklace města.  
Cílem této vrstvy (regulativu) je hierarchizovat městskou strukturu a 
bránit tak extenzivnímu rozvoji uvnitř města a tím i nařeďování města do 
sídelní kaše s postupnou proměnou města v obří vesnici zabírající okolní 
krajinu. Proto je nezbytné vytvořit srozumitelný a hierarchizovaný systém 
prostorových regulativů ve vazbě na hierarchii města a polohu jednotlivých 
čtvrtí. V jednotlivých zónách mohou být odlišně koncipovány prostorové 
regulativy (v případě nezbytnosti i funkční).
Plošně platné prostorové regulativy ovlivňující intenzitu využití 
zastavitelného území jsou odstupňovány podle polohy ve městě 
(sestupně). 
Jednotná pravidla ÚP na území celého HMP neumožní rozlišit rozdílné 
charaktery a podmínky v různých částech města, což opět povede k nízké 
autoritě územního plánu a obrovskému množství změn. 
Vrstva je zpracována ilustrativně pro území MČ Praha 11+10, o členění a 
uplatnění vrstvy bude probíhat diskuse i v dalších fázích přípravy ÚP, jde o 
celoměstský princip.

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 11
historické jádro
Pražská památková rezervace

historické město
historická městská zástavba, zahrnující převážnou část památkových zón 
městské zástavby

vnitřní město
koncentrovaná městská zástavba zahrnující lokální městská centra

vnější město
rozvolněná zástavba

krajina
volná krajina s případnou rozptýlenou, izolovanou zástavbou
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PRIORITY 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI2

1

3
4
5

29



30

měřítko 1:20 000



Priority postupných kroků (harmonogram)
Veškeré „naplňování“ územního plánu města je závislé na politické vůli 
a tocích financí. Proto je vždy rozumné zhodnotit „rozvojový potenciál 
územního plánu“ a případně stanovit model jeho naplnění.
Územní plán není a nemůže být v dnešní době chápán jako časově určený 
program výstavby, ale jako koncepce, k níž se pokusí město přiblížit dle 
svých možností a dle zájmu případných investorů. 
Územní plán by měl být  základním dokumentem, který fixuje ochranu 
krajiny, strukturu města a historickou kontinuitu. 
Územní plán by měl být zpracován mimo jiné také na základě celkového 
strategického plánu města. Nový Územní plán, by měl být nejen podkladem 
pro revizi a aktualizaci Strategického plánu, ale měl by být „podkladem“ 
a „prostředím“ pro zpracování dalších dílčích strategických plánů, které 
mohou, pokud k tomu bude vůle, stanovit jednotlivé detailní priority a zadat 
tzv. „Cílové plány“, které povedou ke skutečné realizaci jednotlivých kroků. 
Územní plán nemůže sestavit harmonogram následných prací, může však 
doporučit „Priority“. 

2 – Dvouúrovňová hierarchie ÚP
Je velmi nešťastné, že HMP při přípravě nového ÚP dosud nevyužilo 
systémové možnosti podle StZ, tj. pořídit dvě úrovně ÚP pro své území. 
Naše zkušenosti s využitím platného ÚP vyžadují oddělení hlavních priorit 
rozvoje města od „operativního náhledu na území“. Jedná se především o 
možnost pořízení dvou úrovní ÚP:
Jednoduchý a přehledný ÚP strategického charakteru pro celé HMP řešící 
zejména systémy (např. v měřítku 1:25 000 nebo 1:20 000) a s možností 
revizí iniciovaných HMP např. ve stanovených cyklech (a např. bez 
možnosti změn iniciovaných třetími osobami).
Více ÚP pro dílčí území HMP řešících detailní uspořádání (funkční využití, 
prostorové regulativy apod.) a to v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000. Těchto 
dílčích plánů by mohlo být kolem deseti a jejich dělení by zohledňovalo 
rozdílný charakter a požadavky na Pražskou památkovou rezervaci, 
centrum města a okrajové části. 
K členění lze např. využít vrstvu 11 – městská struktura.

vrstva 21 – Priority rozvoje
překryvné plochy a grafické značky
Strategické priority rozvoje, včetně výtahu ze Zásad územního rozvoje, 
spolu s částí položek vrstvy č.22 – Toky prakticky jediné prvky podnětů 
MČ Praha 11 patřící do vyššího ÚP při dvouúrovňové  hierarchii ÚP, tj. pro 
jednoduchý a přehledný ÚP strategického charakteru pro celé území hl. m. 
Prahy řešící zejména systémy (např. v měřítku 1:25 000 nebo 1:20 000). 
Vrstva zobrazující území MČ Praha 11 na formátu A3 je v měřítku cca 1:
20 000.

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 21
nadmístní transformační oblast
převzato ze Zásad územního rozvoje

nadmístní rozvojová oblast
úprava obsahu Zásad územního rozvoje, změna bude požadována 

pravděpodobně všemi třemi městskými částmi (P10+11+15)
R/? – Trojmezí, rozsah plochy zachován jako v návrhu Zásad územního 

rozvoje, navrhujeme přeřadit do kategorie R z kategorie SP

rozvojové zóny
strategické rozvojové priority městské části 
1. centrum OPATOV
2. centrum ROZTYLY
3. NA JELENÁCH
4. centrum HÁJE
5. centrum TÜRKOVA
6. U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY
7. centrum CHODOV

rozvoj zeleně
strategické priority městské části při rozvoji zeleně 
1. CENTRÁLNÍ PARK
2. park U CHODOVSKÉ TVRZE
3. MICHELSKÝ A KUNRATICKÝ LES
4. MILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
5. U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY

doporučené priority
A tramvajová trať Spořilov – Opatov s dalším pokračováním trati
B úprava křižovatky EXIT 2 na D1
C tramvajová trať Švehlova – Opatov v návaznosti na R/? Trojmezí
D tramvajová trať Opatov – Nádraží Hostivař (přes Petrovice)
E přesun autobusového terminálu Roztyly na Opatov
F překryv D1 (vytvoření urbanistického celku Jižní Město)
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(TOKY) Infrastruktura
Nezbytným předpokladem využití i ochrany území je infrastruktura. 
Infrastruktura jako systém. „Toky“ v území jsou životně důležité, a není 
bez nich v území možná téměř žádná činnost. Pro tok samotný je potom 
důležitá zejména provázanost systémů a jejich hierarchická struktura. 

Dopravní infrastruktura (cesty lidí a zboží)
Obecně se dá prohlásit, že dopravní infrastruktura může být umisťována 
skutečně pouze ve veřejném prostranství. Absolutní většina dopravní 
infrastruktury je také veřejná (státní, krajská, obecní). Doprava je 
určující pro „obsloužení“ území, pro jeho propustnost i jeho atraktivitu, a 
definuje tím jeho skutečný potenciál. Přesto, nebo právě proto, bývá při 
projednávání nejvášnivější kapitolou. 

Technická infrastruktura (cesty médií a informací)
Vzhledem k nedotknutelnosti majetku je nutné, aby i pro technickou 
infrastrukturu platilo, že může být umisťována zpravidla pouze ve veřejném 
prostranství. A to zejména proto, že „veřejný“ charakter zásobování území 
je těžko zpochybnitelný, i když se jedná, ve většině případů, o soukromé 
investice majitelů a správců těchto sítí. Předpokladem úspěšného rozvoje 
města je zákaz umisťování zařízení technické infrastruktury do ploch 
stavebních bloků, ale také do volných ploch parků a zahrad! 

Krajinná infrastruktura (cesty zvířat)
ÚSES udržuje a zajišťuje zejména deficity „ekologické“ stability krajiny. 
Určuje míru, která musí zůstat zachována, aby systém ještě fungoval. Je 
nutné však počítat s tím, že jeho požadavky, zejména uvnitř zastavitelného 
území, jsou (v některých konkrétních případech) zcela nesplnitelné. 
Mnohem důležitější je pečovat o volnou krajinu jako o celek a nehledat 
v tomto případě ani „nutná minima“ tam, kde to není možné. 

vrstva 22 – Toky
překryvné plochy a grafické značky
Cesty zvířat, lidí, zboží, médií, informací (a financí).
Vymezují se osou nebo koridorem, případně obojím a to z důvodu 
vymezení ploch pro případnou VPS. Změny, případně upřesnění, jsou 
změnou ÚP.
a. dopravně významné komunikace, třídění dle rychlosti
b. systémy veřejné (kolejové) dopravy
c. ostatní železniční doprava
d. technická infrastruktura
e. cyklosystém
f. ÚSES

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 22
rychlostní komunikace
Základní síť nejvyšší kategorie, návrhová rychlost systému je 
nejméně 80 km/h (s odůvodněnými lokálními výjimkami), výhradně 
automobilový provoz (bez pěších a cyklistů), nejsou veřejnými 
městskými prostory. Navazuje na celostátní síť dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy.

páteřní komunikace
Síť městských komunikací tvořících základní kostru ve městě 
s požadavkem na zajištění 50 km/h rychlosti. Komunikace jsou 
součástí veřejného prostoru, uspořádání veřejného prostoru musí 
respektovat ostatní způsoby využití veřejného prostoru (pěší, cyklisty, 
zeleň, veřejné plochy). 

hlavní obslužné komunikace
Městské komunikace tvořících doplňkovou síť s požadavkem 
garantovaného průjezdu. Jejich zařazení do Zóny 30 je přípustné. 
Komunikace jsou součástí veřejného prostoru, požadavky 
automobilové dopravy jsou rovnocenné ostatním způsobům využití 
veřejného prostoru, podíl ploch veřejného prostoru vyhrazených 
automobilové dopravě bude minimalizován s respektem k hlavnímu 
účelu veřejného prostoru, tj. městotvorné veřejné ploše, místu 
setkávání a pobytu lidí. 

metro
Trasy a stanice metra.

hlavní cyklotrasy 
Cyklotrasy tvořící celoměstský systém tras a stezek pro cyklisty, 
generel cyklistických stezek a tras Prahy 11.

tramvajové trati
Tramvajové trati, variantní možnosti trasování:
1. nová tramvajová trať Spořilov – Opatov a pokračování ve směru 

Písnice (Jesenice), případně Průhonice,
2. nová tramvajová trať Opatov – Švehlova ulicí Ke Stáčírně,
3. nová tramvajová trať Opatov – Petrovice, Nádraží Hostivař ulicí 

Opatovická.

železnice
Železniční tratě a stanice městské železnice.

ÚSES
Přípustné využití: vodní toky včetně jejich koryt a vodní plochy 
(přirozené, upravené,umělé), komunikace pro pěší a cyklisty, stezky 
pro jízdu na zvířeti, stavby pro technickou vybavenost a komunikace, 
sloužící hlavní funkci a její údržbě: 
1. současný stav, nutno zredukovat rozsah ÚSES a uvést jeho vymezení 

do souladu s metodikou a místními podmínkami,
2. součástí podkladové části ÚP by měl být Generel ÚSES (s požadavky 

na propojení směrů biokoridorů a na lokalizaci biocenter), který je 
závazným podkladem pro zpracování ÚSES. Trasy a lokality ÚSES 
jsou rovnocennou součástí využití území stanoveného řešení ÚP.
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FUNKČNÍ
VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ3

1
2

4
5
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3 – Zjednodušení funkcí
Současná struktura funkčního využití je přeurčená se snahou o maximum 
detailů. Tento způsob je v platném ÚP naprosto nefunkční, svědčí o tom 
stovky žádostí o změnu ÚP. Na tom se nic nezměnilo ani změnou č. 1000, 
částečně se snížil počet kolonek v legendě, nedotčen však zůstal stávající 
chybný a překonaný princip funkčního členění.  

vrstva 31 – Funkce + plovoucí značky 
(dovybavení)
Základní principy funkčního uspořádání: 
Pokrývá 100% území, jde o plošně platný regulativ funkčního využití.
Funkční členění je založeno hierarchicky na míře zátěže území, bylo 
zjednodušeno na 8 položek.
Princip míry zátěže území umožňuje stanovit obecný princip přípustnosti 
„nižších funkcí“ ve vyšší funkci. Funkce jsou řazeny se sestupnou mírou 
zátěže území a proto je obecně v každé funkci přípustné navíc vše, co 
je přípustné ve funkcích zařazených v tabulce (legendě) níže (pokud to 
neodporuje jiným právním předpisům). Tématem k dořešení tohoto principu 
je pozice zemědělství v takto stanovené hierarchii.
Plovoucí značky je třeba zpracovat následně, tj. dohodnout metodiku i 
zpracovat jednotlivé lokality.

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 31
tato legenda se nachází na straně 42-43

Plovoucí značky
Jednotlivé lokality mohou být postiženy některým z druhů 
nerovnováhy, nedostatku. Přehled a systematiku nerovnováhy je třeba 
dořešit. 
Ve stabilizovaných územích může jít například o deficity:
¤ infrastruktury (např. komunikace, kapacita ulic a křižovatek, 

veřejné dopravy, parkování), 
¤ veřejného vybavení (např. nedostatečná kapacita MŠ, ZŠ).
V transformačních a rozvojových územích má zamezit nepřiměřené 
(nežádoucí) monofunkčnosti území.
Je třeba dořešit způsob použití plovoucích značek – dovybavení 
území v kontextu souhlasu obce. 
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Pro dnešní územní plánování a vůbec pro jakoukoli činnost, která s ním 
souvisí, je neustále na prvním místě hlavním regulativem v území funkce. 
Poslední dobou se sice hovoří o „smíšených“ funkcích. Sama tato definice 
je však z velké části problematická. Jenom zavádí další komplikace. 
Rozhodování o výstavbě podle funkce v územním plánu se může z určitého 
pohledu zdát možná ideální, ale tak tomu není a do budoucna rozhodně 
nebude. Proto musíme v první řadě definovat „nové funkce“. Tedy přesněji 
řečeno redukovat počet jednotlivých funkcí a poté je přesně definovat: 
Funkce jsou charakterizovány barvami a každá barva má své „ohraničení“. 
Použijeme-li pouze dvě základní (a zároveň komplementární) barvy, bude 
hranice mezi „červenou“ a „zelenou“ první hranicí. 
Je to hranice rovnováhy. Rovnováhy mezi krajinou a městem. Součástí 
této definice je i „vyvažování“ doplňujících se protipólů: vesnic a samot 
jako urbanizovaných území v krajině a parků jako komponované krajiny ve 
městech.
Toto základní pokrytí území funkcemi může být, v případě potřeby, 
zpodrobněno v dalším dělení základního schématu funkčního využití 
území. Funkce jsou seřazeny „za sebou“ a „proti sobě“ a je jim přiřazena 
barva spektrálního kruhu.
K základnímu schématu barev a funkcí je možné, pokud je to vůbec nutné, 
přidat další odstíny pro podrobnější popis území. Pro řešení specifického 
prostředí je možné využít jen části kruhu. Vždy je však na první pohled 
jasné, ve které části kruhu se popis území pohybuje a jakou funkci tak 
vyjadřuje. 

Základní dělení urbanistických funkcí 
Na rozdíl od „podrobného popisu využití území“ v minulých územních 
plánech a v potřebných popisech území (územně-analytické podklady) by 
mělo být v novém územním plánu již vymezeno pouze budoucí převažující 
využití. 
Funkce budou navrženy tak, aby použití plánu umožnilo ve své podstatě 
velmi liberální přístup k investování, ale zaručilo kvalitu „obytného“ 
prostředí. 

Vymezení funkcí v kruhu 
Prvním krokem k definování nového pohledu na význam funkčního 
využití území bylo stanovení spektrálního kruhu vyjadřujícího rozdělení 
jednotlivých „činností“ v území. Zjednodušeně řečeno jedná se o vytvoření 
cyklické legendy územního plánu. 
Základní vlastností funkcí v kruhu je jejich kontinuita a provázanost. 
Nejdůležitější funkce jsou: krajina (zelená), rekreace (žlutá), bydlení 
(červená) a produkce (modrá). Mezi ně vstupují další funkce: zemědělství 
(zelenomodrá), obchod (fialová), vybavenost (oranžová) a parky 
(žlutozelená). Pro řešení specifického prostředí je možné využít jen části 
kruhu a přesněji odlišit funkci. Vždy je však na první pohled jasné, ve které 
části kruhu se popis území pohybuje, jakou funkci vyjadřuje a do jakého 
charakteru území tím spadá. 
Mluvíme-li v tomto smyslu o základním rozdělení funkcí, pak dochází 
k prolínání jemněji rozlišených a specifikovaných funkcí z krajiny přes 
parky do území rekreace, z rekreace přes vybavenost do území obytného, 
z bydlení přes obchod a služby k územím pro produkci a zpět od produkce 
přes zemědělství do volné krajiny. Jsou tak definovány „čtvrtkruhy“ až 
„půlkruhy“ jednotlivých převažujících funkcí. 
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Funkce jako maximální zátěž území 

Obecné ustanovení
Utvářením území se rozumí obecné zásady nakládání s územím při jeho 
uspořádání a využívání. Rozsah způsobů využití území je v zájmu funkční 
různorodosti a stability území stanoven na spojité škále využití území, jak je 
uvedeno výše.  
Charakteristická barva lokality tak znamená vždy „maximální možnou 
zátěž“ území (sousedství). To znamená, že v uvedené lokalitě jsou možné 
veškeré činnosti „do“ činnosti označené příslušnou barvou. 
Zátěž je myšlena ve vztahu zachování a vytváření (stávající/navržené) 
kvality daného území a neporušení „sousedství“.
Přitom se má za to, že největší „zátěží“ území jsou činnosti spojené 
s „produkcí“ a nejmenší „zátěží“ jsou činnosti „rekreační a krajinné“.
Při umísťování činností a staveb v plochách produkčních se tudíž připouští 
činnosti a stavby obvyklé a přípustné v plochách pro bydlení, pro rekreaci 
i v plochách krajinných, při umísťování činností a staveb v plochách pro 
bydlení se připouští činnosti a stavby obvyklé a přípustné v plochách 
pro rekreaci i v plochách krajinných, při umísťování činností a staveb v 
plochách pro rekreaci se připouští činnosti a stavby obvyklé a přípustné i 
v plochách krajinných. Toto je modelový příklad pro 4 funkce. Analogicky 
lze toto použít na libovolný počet funkcí.
Umísťování činností a staveb obvyklých a přípustných v plochách se 
stanovenou zátěží vyšší v plochách se stanovenou zátěží nižší je přípustné 
výlučně při splnění podmínek stanovených pro plochu s nižší přípustnou 
zátěží; posouzení skutečnosti, jedná-li se o podmíněně přípustnou 
činnost nebo stavbu nebo činnost nebo stavbu zcela nepřípustnou, bude 
předmětem územního řízení, popřípadě ověření podrobnější územně 
plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem. 
Při umísťování činností a staveb obvyklých a přípustných v plochách se 
stanovenou zátěží nižší se v plochách se stanovenou zátěží vyšší na 
přípustné a obvyklé činnosti a stavby nevztahují přísnější podmínky jinak 
pro tyto činnosti a stavby stanovené v plochách jim určených.
Obecně lze tedy říci, že „jemnější může být v hrubším“. Jakékoli jiné stavby 
a činnosti je v takovém území možné umisťovat s tím, že charakter okolí je 
takový jaký je a nelze vymáhat, aby byl „jemnější“. 
Proto barva využití území označuje vždy MAXIMÁLNÍ možnou zátěž, 
nikoli minimální možné využití. Území označená postupně zelenomodrou, 
modrou, fialovou, červenou, oranžovou, žlutou, žlutozelenou a zelenou 
barvou tak vždy vyznačují maximální možnou míru zátěže území a 
sousedských vztahů.
Posuzuje se mechanismem souhlasu obce.
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Aplikace cyklické legendy na Územní plán Prahy
Nejprve jsme legendu „1000“ rozstříhali, přilepili do připraveného 
spektrálního kruhu a zjistili největší odchylky uspořádání a barevnosti. 
Nesrovnalosti v systému vykazovaly pouze „oranžové“ plochy, které jsou ve 
stávajícím pražském plánu většinou modrou barvou.
Druhým krokem bylo sestavení kompletní tabulky systémové (cyklické) 
legendy a zásadní redukce počtu definovaných funkcí. 
Třetím krokem bude (při zpracování vlastního nového ÚP) vytvoření 
detailních popisů jednotlivých položek. 
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Produkce 
Nejvyšší zátěž území, přípustné jsou všechny funkce s nižší zátěží.
Dominuje pohyb materiálu a jejich zpracování, zatěžuje území a navazující 
cesty.
Produkce je nejvyšší mírou zátěže městského území hlukem, dopravou, emisemi, 
přepravou materiálů a zboží.
Tato funkce se na území MČ P11 nevyskytuje.

Obchod
V nejširším smyslu slova.
Obchod zbožím a službami, velký pohyb osob a zboží.
Obchod je chápán jako obchod v nejširším smyslu slova, tj. s vysokou zátěží 
pohybu lidí a tomu odpovídajícímu pohybu zboží, tj. nákupní centra, veletržní 
a kongresové areály, multifunkční haly, stadiony a zařízení, administrativní 
komplexy. To vše v měřítku, spádovosti a rozsahu, které přesahuje místní 
požadavky, klade vyšší nároky na pohyb lidí a tudíž i na dopravu. Plochy by 
měly být navázány na dopravní infrastrukturu, tj. na veřejnou (kolejovou) 
dopravu a páteřní komunikační síť.  
1. stanice metra a jejich okolí
2. zastávky a uzly městské železnice 
3. urbanisticky významné osy a body
4. transformace periferie
5. transformace brownfields  
Bydlení
Polyfunkční obytné čtvrti.
Převažující obytný charakter s nezbytnou doplňkovou vybaveností dle 
charakteru obytné čtvrti.  
Obytné čtvrti v nejširším smyslu slova, míra polyfunkčnosti odpovídá 
charakteru zástavby (v41), poloze ve městě (v11) a specifikaci lokality.  Ve 
vymezených místech – urbanisticky významných osách a bodech (viz vrstva 51) 
možné rozšíření o funkce obchodu.
Bydlení je nejrozšířenější městskou funkcí. 

Vybavenost
Školy, kultura, duchovno, nemocnice, výzkumné ústavy.
Vybavenost se vyznačuje samostatně pouze má-li charakter a rozsah lokality 
(kampusu). Ostatní zařízení a plochy jsou součástí všech ploch hierarchicky 
umístěných výše (zejména bydlení a obchodu). Nezbytná vybavenost je 
zajištěna majetkoprávními nástroji, tj. zejména vlastnictvím obce. Je na 
zodpovědnosti samosprávy obce vlastnicky kontrolovat potřebné pozemky. 
Totéž platí pro ostatní subjekty působící v oblasti vybavenosti.
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Rekreace
Veřejně přístupný/vyhrazený (komerční) sport (aktivní, tj. s převahou 
sportujících nad diváky), rekreace.
Rekreace (a sport) se vyznačuje samostatně pouze má-li charakter a rozsah 
lokality (kampusu). Ostatní zařízení a plochy jsou součástí všech ploch 
hierarchicky výše (zejména bydlení a obchodu). Veřejnou sportovní a rekreační 
vybavenost si obec zajišťuje majetkoprávními nástroji, tj. zejména vlastnictvím 
obce, případně pomocí Souhlasu obce.

Parky
Významné plochy veřejné městské zeleně dominantně určené pro pobyt 
lidí, rekreaci a zábavu charakteristická je komponovaná zeleň kombinovaná 
s veřejným prostorem.
Hřbitovy a městská zeleň určená pro lidi, jejich pobyt a  trávení volného času 
včetně veřejných prostranství a doplňkových staveb. 
Parky jsou plochy kombinující městskou zeleň a veřejné plochy, převážně 
zpevněné spolu s doprovodnými stavbami a zařízeními odpovídajícími svým 
charakterem a rozsahem parkové ploše, její poloze a rozloze (altány, výletní/
zahradní restaurace, letní scény/kina, dětská hřiště, plochy a zařízení pro aktivní 
veřejný sport, vodní plochy, podzemní garáže apod.).
Podrobnější členění funkce parky na převažující veřejné prostory a na 
převažující parky je ve vrstvě 43. 

Krajina
Veřejná přírodní zeleň – dominantní přírodní charakter, ekosystémy.
Zeleň přírodní, ochrana před působením člověka.
Převážně krajinná zeleň a krajinné plochy s ochranou před nadměrným 
působením člověka na okraji města sloužící zejména k podpoře stability 
ekosystémů a regulaci urbanizace krajiny.

Zemědělství
Tato funkce se na území MČ P11 nevyskytuje.
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Vilový
Blokový (včetně 
historické rostlé 

zástavby)
Volný

CHARAKTERISTIKA

Oplocené parcely, 
každá s jednou 
hlavní stavbou 
(příp. seskupené 

do dvojdomů 
či ukončených 

řad) seskupené 
do bloků mezi 

veřejnými prostory

Klasická bloková zástavba, může 
být zcela uzavřená, polozavřená či 

otevřená

Hlavní stavby jsou po obvodu  
v kontaktu s veřejným prostorem

Vnitroblok může být využit pro 
činnosti doplňující převažující 

funkční využití a v souladu s ním

Sídliště a 
soliterní 
stavby

VZTAH STAVEBNÍ ČÁRY 
K ULIČNÍ ČÁŘE

Rovnoběžná, 
obvyklá vzdálenost 

je 5m

Shoduje se, příp. předzahrádky ve 
stanovené šíři 5m možné

Zcela 
nezávislá

CHARAKTERISTIKA 
STAVEBNÍ ČÁRY

V souvislé linii 
se sousedními 

stavbami, výjimky

V souvislé linii se sousedními 
stavbami, výjimky žádná

CHARAKTERISTIKA 
ULIČNÍCH ČAR

Vždy rovnoběžné 
(konstantní šíře 
ulice), výjimky

Vždy rovnoběžné (konstantní šíře 
ulice) , historická zástavba: Dle 

historické stopy, výjimky
žádná

VYMEZENÍ VEŘEJNÉHO 
/ POLOVEŘEJNÉHO / 

SOUKROMÉHO PROSTORU

Nesporně (plotem)

Obvykle jasně vymezen, 
vnitrobloky mohou být částečně 
veřejné, např,. veřejná zeleň, 
dětská hřiště, veřejné cesty, 

prostupnost území apod.

Dominuje 
veřejný 
prostor,

je možné 
vymezit 

soukromý

4 – Charakter čtvrti
vrstva 41 – Charakter čtvrti + Lokality
viz. Požadavek Prahy 11 (vyjádření MČ P11 k návrhu zadání ÚP, 08/2007)
pokrývá 100% zastavitelného území, jde o plošně platný prostorový 
regulativ 
Charakter čtvrti má za cíl ochranu a rozvoj základních urbanistických 
hodnot území, plošného a prostorového uspořádání typického pro charakter 
jednotlivých čtvrtí, jejich uspořádání a jedinečnost. 
Charakter čtvrti spolupůsobí s vrstvami 51 (Urbanisticky významná území),  
a 43 (Veřejné prostory a prostupnost), případně 11 (Městská struktura). 
 

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 41
blokový
Klasická bloková zástavba, může být zcela uzavřená, polozavřená či 
otevřená. Hlavní stavby jsou po obvodu v kontaktu s veřejným prostorem. 
Stavební a uliční čára se shodují, případně jsou rovnoběžné ve stanovené 
šíři (5m). 
Vnitroblok může být využit pro činnosti doplňující převažující funkční využití 
a v souladu s ním.
Obvykle je jasně vymezena hranice mezi veřejným a soukromým 
prostorem, vnitrobloky mohou být částečně veřejné, sloužící např. pro 
veřejnou zeleň, dětská hřiště, veřejné cesty, prostupnost území apod. 
 

historický
Je odnoží blokového. 
Odlišnost: uliční a stavební čára je určena historickou stopou.

vilový
Oplocené parcely, každá s jednou hlavní stavbou (příp seskupené do 
dvojdomů či ukončených řad) seskupené do bloků mezi veřejnými prostory. 
Stavební čára je rovnoběžná s uliční, obvykle ve vzdálenosti 5m.
Jasně vymezená hranice mezi veřejným a soukromým prostorem, obvykle 
plotem. 

volný
Sídliště a solitérní stavby, dominuje veřejný prostor, je možné vymezit 
soukromý.
Lokalita jiného charakteru.
Charakter území je odlišný od výše uvedených, charakteristické prvky 
lokality jsou individuálně popsány. 

nespecifikovaný
Charakter území není stanoven, je třeba ho stanovit územní studií nebo 
regulačním plánem v místech stanovených ve vrstvě 42, v ostatních 
případech souhlasem obce (územní studie, zastavovací podmínky, dohoda/
smlouva).

ORIENTAČNÍ PŘEHLED CHARAKTERU

lokalita
Základním skladebným prvkem ÚP má být lokalita, skladebná do charakteru 
čtvrti, tj. lokalita je dána především charakterem čtvrti – v jedné lokalitě 
nemohou být různé charaktery čtvrti. Každá lokalita je charakteristická 
způsobem zástavby (archetypem/urbotypem) – typickým prvkem lokality, 
mírou využití území, případně výškovou hladinou a případně má definovánu 
funkční nerovnováhu (viz vrstva 31 – Plovoucí značky – dovybavení).
Lokalita může mít svůj popis, který ji charakterizuje, popisuje charakter/
jedinečnost lokality (archetyp/urbotyp) – typický prvek lokality, který 
má být chráněn a rozvíjen, případně KPP + výškovou hladinu a popis 
nevyváženosti (potřebu dovybavenosti – plovoucí značka).

Na stranách 50-51 je naznačený možný systém třídění urbotypů v 
dnešní Praze.

47



48



Lokality

Lokality a jejich hranice
Navržené členění územního plánu vychází z několika úrovní popisu města, 
které jsou ve vzájemných vztazích, které však mají pro účel územního 
plánování různý význam. Z hlediska charakteru obývaného území dělíme 
území na lokality. 
Lokalita ve své podstatě odpovídá charakteru zastavění a zohledňuje 
funkce v území. Lokalita se dále člení z hlediska detailního popisu 
regulačních podmínek na bloky a soubory bloků a na pozemky a parcely. 
V úrovni územního plánu by měla být však základní jednotkou popisu 
území právě lokalita.

Typy lokalit
Přesto, že jednotlivé lokality jsou definovány charakterem zástavby, je 
jim posléze přiřazeno budoucí „převažující využití“ jako popis převažující 
funkce, tedy základní regulativ územního plánu. 
Územní plán tak stanoví (definuje), pokud to je na základě podkladů 
možné, „intravilánové“ části území (městské a venkovské lokality 
zastavitelné) a „extravilánové“ části území (krajinné lokality nezastavitelné). 
Ve výsledku tak stanoví „hranici zastavitelného území“. Přitom 
zastavitelným územím se rozumí veškerá území zastavěná, popřípadě 
území nezastavěná, avšak k zastavění převážně určená nebo 
využitelná, obvykle intravilánová – urbánní rozšířená o území rozvojová. 
Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec 
nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek, stanovených 
pro takový účel obecně závaznými právními předpisy. Tato území jsou 
obvykle extravilánová – přírodně krajinná.

Číslování lokalit
Lokality, jako základní jednotky územního plánu, musí být definovány pro 
celou rozlohu řešeného území. Mohou být číslovány například postupně 
od středu „území“ po směru hodinových ručiček a to nejprve lokality 
zastavitelné (např. od 001-500), potom lokality nezastavitelné (např. od 
501-999). Pro hlavní město Prahu by možná bylo vhodné číslování po 
jednotlivých městských částech. 

Poznámka: Přesné definování hranic, číslování a podrobný popis 
jednotlivých lokalit je zcela nad rozsah této práce.
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01 rostlá struktura
charakteristika: zkamenělý stanový tábor - postupné dlouhotrvající 
zastavování parcel, veřejné prostory nekoncipovány, vznikají ad hoc (hlavní 
náměstí při založení, hlavní ulice podél obchodních cest), resp. koncipovány 
pouze separátně, zpravidla při založení obce, výstavbě významných 
budov, zpravidla harmonická směs vrstev neuzavřených a modifikovaných 
prostorových koncepcí, s čitelnou stopou jednotlivých vývojových stavebních 
slohů
vztah stavební čáry k uliční čáře: zpravidla identické
charakteristka stavební čáry: zpravidla uzavřená
chrakteristika uliční čáry: zpravidla uzavřená
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): zpravidla jasná 
striktní separace
příklad Praha, Staré město, 9.-13.století, autoři jednotlivých částí struktury 
nebyli nebo jsou anonymní, známí u významných soliterů a souborů

02 založené město
charakteristika: vznik na pokyn panovníka, vymezeny významé veřejné 
prostory (náměstí, ulice, parky, zahrady), hierachie uspořádání veřejných 
prostorů, reagujících na relief, řeku, zpravidla není ortogonální, bloky různé 
velikosti, zpravidla uzavřené, dynamika ulic a veřejných prostorů, hlavní 
ulice zpravidla ústí do věřejných prostorů asymetricky, časté jsou významné 
soubory velikosti několika bloků
vztah stavební čáry k uliční čáře: zpravidla identické
charakteristka stavební čáry: zpravidla uzavřená
chrakteristika uliční čáry: zpravidla uzavřená
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): zpravidla jasná 
striktní separace
příklad Praha, Nové město, 14.-18.století, Karel IV. 1348

03 bloková struktura
charakteristika: vznik na základě rozhodnutí představitelů obce, provedena 
parcelace, vymezeny významé veřejné prostory (náměstí, ulice, parky, 
zahrady), hierachie uspořádní veřejných prostorů, zpravidla ortogonální, 
bloky zpravidla uzavřené, dynamika střídání ulic a otevřených prostorů 
náměstí, hlavní ulice zpravidla ústí do těžiště významných veřejných 
prostorů, velikost bloků a parcel se až na vyjímky neliší, dána optimální 
hloubkou a šířkou obytného činžovního domu, charakteristické užití 
omezeného počtu typologických druhů, jejich opakování, obměna dána 
odlišností rukopisu málo početných architektů a převažujících stavitelů
vztah stavební čáry k uliční čáře: zpravidla identické
charakteristka stavební čáry: zpravidla uzavřená
chrakteristika uliční čáry: zpravidla uzavřená
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): zpravidla jasná 
striktní separace
příklad Praha, Vinohrady, 19.století, 

04 zahradní město
charakteristika: vznik na základě realizované myšlenky, zpravidla solitery na 
vlastních pozemcích, nebo jako dvojdomy či řadové domy,
chrakteristický bývá jednotný ráz čtvrtí, opakování typů domů i koncepcí ulic 
a náměstí, resp. jejich úpravou, částé užití kombinace radiálního uspořádání 
kolem centrálního prostoru a paralelní uspořádání zbývající části konceptu
vztah stavební čáry k uliční čáře: zpravidla samostatné, rovnoběžné 
charakteristka stavební čáry: zpravidla otevřená
chrakteristika uliční čáry: zpravidla uzavřená
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): zpravidla jasná 
striktní separace, odděleny/vymezeny úpravou (plot, plocha), nikoliv stavbou
příklad Praha, Spořilov, J.Barka (1926-29), 1.polovina 20.století, autor 
myšlenky Ebenezer Howard
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05 athénská charta
charakteristika: vznik na základě realizovaného programu, solitery plovoucí 
ve veřejném prostoru, volný parter, díky výrazně formálnímu konceptu 
dodržena vysledovatelná pravidla, umožňující stíženou orientaci v území
vztah stavební čáry k uliční čáře: programově nezávislé
charakteristka stavební čáry: programově volná
chrakteristika uliční čáry: programově volná
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): dominuje 
veřejný prostor, zpravidla programová absence soukromého a polověřejného
příklad Praha, Invalidovna, Josef Polák (1958-59), 1.polovina 20.století, 
autor myšlenky Le Corbusier

06 T06B
charakteristika: vznik v důsledku uplatnění modulové prefabrikace ve 
stavební výrobě, užití jednotné technologie montáže z jeřábové dráhy, v 
důsledku rezignace na stávající strukturu sídel umístěním na lokalitách, 
které zpravidla žádnou návaznost neumožňovaly, deformace konceptu 
experimentálního charakteru athénské charty, mimo ekonomický a sociální 
kontext doby
vztah stavební čáry k uliční čáře: nezávislé
charakteristka stavební čáry: volná
chrakteristika uliční čáry: volná
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): dominuje 
veřejný prostor, zpravidla absence soukromého a polověřejného
příklad Praha, Nové Butovice, Ivo Oberstein (1980), 

07 postmoderna
charakteristika: vznik v důsledku pokusu o návrat k základním pravidlům 
koncipování městských prostorů v historii, směšuje typologii historie a 
měřítko athénské charty, bez historického/pragmatického opodstatnění, 
vznik v historicky krátkém období, zpravidla bez kontextuální empatie, 
vztah stavební čáry k uliční čáře: často identické
charakteristka stavební čáry: uzavřená, otevřená, volná
chrakteristika uliční čáry: uzavřená, otevřená, volná
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): formálně 
vymezeny
příklad Praha, Velká Ohrada, Jan Bočan (1980), autoři myšlenky Charls 
Jencks, Robert a Leon Krier

08 fluid
charakteristika: vznik v důsledku přirozené reakce na možnosti a potřeby 
doby, zpravidla reakce na stavební boom : představuje využití volných/
zbytkových ploch:
- v centrech měst (sleduje snahu o jejich zahušťování a nerozšiřování jejich 
hranic, zpravidla v místech přechodů různých městských struktur, v místech 
struktur nevyhovujících, resp. zbytkových plochách konceptů 05,06,07), 
- na jejich okrajích (zpravidla v místech křížení městu nadřazeného 
dopravního systému), 
- nebo v místech bez vazby na stávající struktury (zpravidla v uzlech 
hlavních dopravních tepen), 
počátek cesty, která se otevřela v důsledku převratných změn ve světovýc 
ekonomikách a spolenočnostech, prudkém a masivním rozvoji světové 
infrastruktury, aplikace prvotních zkušeností, akceptujících princip 
permanentního vývoje, nikoliv stabilního/stagnujícího ideálu města
vztah stavební čáry k uliční čáře: individuální, často kontextuální
charakteristka stavební čáry: uzavřená, otevřená, volná
chrakteristika uliční čáry: uzavřená, otevřená, volná
vymezení prostorů (věřejného, poloveřejného, soukromého): zpravidla 
vymezeny
příklad Praha, Outlet Šterboholy, ADNS
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5/ Stabilita území
vrstva 42 – Stabilita území + KPP
pokrývá 100% území, plošně platný regulativ způsobu zástavby 

Jedním z případů popisu využití území je rozlišení míry změn (obsahu 
a rozsahu), kterými využití území prochází. V tomto smyslu se rozlišují 
území stabilizovaná, u nichž lze předpokládat jen malé a nepříliš významné 
změny, zejména doplňování struktury; území transformační, která jsou 
různým způsobem postižena a lze očekávat nebo bude nutno podnítit 
jejich znovuoživení; a konečně území rozvojová, jimiž se rozumí především 
území s nově navrhovaným využitím, která vytvářejí územní zálohu rozvoje 
města. Rozlišujícím znakem stabilizovanosti, transformova(tel)nosti či 
rozvojovosti území není však pouze stavební struktura; soubor rozlišujících 
znaků zahrnuje i hlediska ekonomická, sociální a přírodní. 
Základ Obrazu města tvoří stabilizovaná území. Územní plán by měl 
vymezit rozsah stabilizovaných území jako jeden z hlavních „stavebních 
kamenů“ struktury města. 
Rozlišení míry změn, kterými území prochází (bude procházet), aby 
obohatilo obraz města, je hlavním měřítkem pro zařazení do kategorie 
území stabilizovaná, transformační a rozvojová.

Stabilita území sděluje, zda je, nebo není třeba měnit strukturu 
zástavby.
KPP (koeficient podlažních ploch) pokrývá 100% zastavitelného 
území, jde o plošně platný regulativ způsobu zástavby, stanovuje se 
pro lokality, případně jejich části podle stability území buď výpočtem 
nebo taxativně pro lokalitu:
KPP je třeba zpracovat následně, včetně algoritmu pro stabilizovaná území.

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 42
stabilizované území
Území má historicky vyvinutou strukturu veřejných prostranství, která 
jsou dostatečně definována i ustálenou hladinu zástavby. Vzhledem 
k tomu, že je tím (více méně) dána uliční čára i průměrná výška staveb, 
předpokládáme pouze doplňování volných stavebních parcel – proluk. 
Pro stavby většinou není potřeba zpracovávat studie širšího okolí pro 
rozhodování ve správních řízeních (územním, stavebním a souvisejících). 
JE založena struktura a JE V POŘÁDKU, stávající strukturu je třeba 
chránit a rozvíjet.
KPP se stanovuje výpočtovým modelem (algoritmem) zohledňujícím 
okolní zástavbu i celou lokalitu.
Je nutné vytvořit takový model (vzorec), který nebude do výpočtu 
započítávat proluky; vzorec nemá posilovat nežádoucí anomálie 
v sousedství stávající neúměrně vysoké či nelogicky nízké míry využití; 
v místech s takovými anomáliemi nebude pravděpodobně možné 
podle vzorce stanovit míru využití a tato bude muset být stanovena 
individuálně Souhlasem obce.
Případné lokální odchylky budou posouzeny individuálně 
s přihlédnutím k místním urbanistickým podmínkám a konkrétnímu 
řešení a případně upravena Souhlasem obce.
 

transformační území
Území jsou zásadně definována uvnitř „zastavěného území“, mají žádnou, 
nebo nevyhovující strukturu veřejných prostranství a vyžadují různou 
míru přípravných prací (demolice, odstranění starých zátěží, přeložky 
inženýrských sítí a podobně). Zajištění Infrastruktury dopravní i technické 
bývá v těchto územích jednodušší, ale vždy vyžadují určité úpravy a 
posílení.
JE založena struktura a NENÍ V POŘÁDKU, je třeba ji změnit (vytvořit 
nově). 
Transformační plochy lze obecně nazvat popsat jako plochy 
charakteru brownfields v nejširším slova smyslu.
KPP je stanoven taxativně pro lokalitu. Základní míra využití území 
může být v odůvodněných případech posouzena individuálně a 
případně upravena s ohledem na konkrétní území, konkrétní projekt 
Souhlasem obce.

rozvojové území
Území jsou definována převážně jako „prázdná“ (je to rozdíl „hranice 
zastvěného území“ a navrhované „hranice zastavitelného území“). Většinou 
podléhají vynětí ze ZPF. Vyžadují minimální přípravu a jsou z hlediska 
výstavby v podstatě připravena, i když míra obsloužení území dopravou a 
technickou infrastrukturou může být různá a teprve možnost jejich doplnění 
vytváří skutečný „potenciál rozvojového území“. 
NENÍ založena struktura, JE TŘEBA JI VYTVOŘIT.
Lze je obecně popsat jako rozvojové plochy „na zelené louce“ - 
greenfields v nejširším slova smyslu.
KPP je stanoven taxativně pro lokalitu. Základní míra využití území 
může být v odůvodněných případech posouzena individuálně a 
případně upravena s ohledem na konkrétní území, konkrétní projekt 
Souhlasem obce. 
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6/ Struktura území
vrstva 43 – Veřejné prostory a prostupnost

Struktura území je podkladem pro stanovení charakterů a pro popis obrazu 
veřejných prostranství.
Základem nového územního plánu proto musí být členění území na 
základě charakteru zástavby.
Jako na plochy nezastavěné a nezastavitelné se hledí i na plochy veřejných 
prostranství (přestože na ně požadavek nezastavěnosti nelze jednoznačně 
vztáhnout – připouští se například některé speciální účelové stavby apod.). 
Základním rysem veřejných prostranství je především přístupnost veřejnosti 
bez jiných omezení než omezení časovým režimem (návštěvní hodiny 
parků například). 
Pro stavby a plochy, které jsou pro utváření města zvláště významné, 
vytvoří územní plán procedurální možnost je jako architektonicky a 
urbanisticky významné výslovně označit buď přímo územním plánem nebo 
podrobnějšími formami územně plánovací dokumentace (regulačními 
plány). 

Vrstva definuje síť veřejných prostranství (ulic, náměstí, veřejné 
zeleně a parků) ve stabilizovaných územích (vrstva 42) a tím současně 
i prostupnost území.
Vrstva je chápána jako podkladová, doplňková pro vrstvy 42 a 41.
Vrstva je zpracována ilustrativně, předmětem dalších prací na ÚP bude 
dohodnout, zda tento nástroj v ÚP použít a případně jakým nástrojem bude.

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 43
veřejná prostranství
Síť stabilizovaných veřejných prostranství a ploch spolu 
s vyznačením veřejných ploch ve volné zástavbě ve stabilizovaných 
územích (vrstva 42). 
V transformačních a rozvojových územích jsou stabilizovány pouze 
nezpochybnitelné veřejné prostory, které budou zachovány v procesu 
transformace či rozvoje.

parky, lesoparky
Vymezení parků a lesoparků.

transformace a rozvoj
Jde o pouhý přepis transformačních a rozvojových území z vrstvy 42. 
Vymezuje území, které nemá stabilizovanou síť veřejných prostranství 
a tím současně ani prostupnost území. Síť veřejných prostranství je 
nutné definovat v procesu přípravy transformačních a rozvojových 
území. 
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Podněty k následnému užití Nového územního 
plánu, implementace a posílení role samosprávy.
Obecné regulativy
Obecnými regulativy se rozumí nástroje určené k utváření území, to jest 
k naplňování zásad využití a podmínek uspořádání jednotlivých částí území 
města. Vymezeny jsou tyto nástroje jednak:
Pojmově – režim, měřítko, zátěž (riziko a limit) s příslušnými odkazy na 
právní normy, a především procedurálně v souvislostech jejich využití při 
správě území; zvláště významné je procedurální zakotvení přípustnosti, 
podmínečné přípustnosti a (případné) nepřípustnosti činností, dějů nebo 
zařízení v území.
Procedurálně by měly být řešeny i významné rozvojové projekty, které 
skutečně mají sílu změnit (skokově) „Obraz města“...
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5. Souhlas obce
viz. Požadavek P11 (vyjádření MČ Praha 11 k návrhu zadání ÚP, 08/
2007): posílení motivačního charakteru ÚP na úkor jeho téměř výhradně 
restriktivní současné podoby.
Celoměstský ÚP nemůže zohlednit rozdílný charakter a podmínky 
v různých částech města, což vede k nízké autoritě ÚP a obrovskému 
množství změn.  
Potřeba individuálního posouzení řady jevů celoměstského ÚP 
s ohledem na místní podmínky spolu s potřebou nalézt operativnější 
nástroj k individuálnímu posouzení regulativů platných současně pro 
neporovnatelné části města nás vedla k vytvoření nástroje, který jsme 
pracovně nazvali Souhlas obce.

K čemu je souhlas obce? 
Cílem Souhlasu obce je výrazným způsobem zvýšit roli samosprávy 
při posuzování vybraných jevů v ÚP a umožnit individuální posouzení 
přípustnosti jevů v území s ohledem na místní podmínky. 
¤ Současná úprava územního řízení a praxe stavebních úřadů 

upřednostňuje splnění formálních požadavků před požadavky na 
koncepční řešení a kvalitu vytvářeného prostředí. 

¤ Zjednodušení ÚP komplikuje možnost přihlédnout k místním 
podmínkám. 

¤ Potřeba mechanismu pružnějšího než je změna ÚP (tj. 2 – 5 let). 
¤ Zapojení samosprávy do rozvoje území s možností ovlivnit kvalitu 

rozvojových projektů. 

Souhlas obce se vztahuje zejména na následující oblasti:
¤ funkce o jednu výše (vyšší zátěž)
¤ větší objem (včetně dominant)
¤ dovybavení (infrastruktura+občanská vybavenost)
  …+další specifické dílčí oblasti řešení (specifikované v textu)
v metodice se vztahuje na takto zvýrazněné položky  

MECHANISMUS SOUHLASU OBCE
Souhlas s odchylkou od závazné části ÚP může vydat pouze úřad 
územního plánování, tj. aktuálně odbor územního plánu MHMP v územním 
řízení kladné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování. K tomu 
aby mohl vydat souhlas s odchylkou od závazné části ÚP bude muset být 
pravděpodobně zmocněn (zřejmě opatřením obecné povahy).
Postup při Souhlasu obce:
¤ K  záměru se vyjádří HMP a příslušná městská část.
¤ Při shodném kladném vyjádření HMP a městské části vydá úřad 

územního plánování ve svém stanovisku souhlas s odchylkou od 
závazné části ÚP1. 

¤ Souhlas obce se vydává po prověření a zajištění zastavovacími 
podmínkami, zastavovací studií, vyjádřením nebo dohodou/smlouvou.

KOMENTÁŘ K MECHANISMU SOUHLASU OBCE
Při uplatňování závazné části nového územního pánu je potřebné posílit 
roli samosprávy. Tento požadavek byl součástí vyjádření MČ Praha 11  k 
návrhu zadání nového ÚP ze srpna 2007.
ÚP stanoví regulativy pro celé území HMP, což zcela vylučuje možnost 
přihlédnout k místním podmínkám a to jak k poloze území ve městě 
(historické jádro, historické město, vnitřní město, vnější město, krajina), 
tak i specifickým podmínkám polohy a charakteru jednotlivých čtvrtí i 
jednotlivých lokalit.
Z tohoto pohledu se jeví jako zcela nezbytná potřeba vytvořit mechanismus 
časově a procedurálně pružnější než je změna ÚP (tj. 2-4 roky) a 
zároveň vytvářející podmínky pro zapojení samosprávy do rozvoje území 
s možností přímo ovlivnit kvalitu rozvojových projektů. 
Navrhovaný model Souhlasu obce nabízí samosprávě HMP 
v součinnosti se samosprávami městských částí možnost svým 
koncepčním přístupem ve vybraných oblastech řešení územního 
plánu ovlivnit kvalitu řešení a kvalitu vytvářeného prostředí, zejména 
veřejných prostranství s přihlédnutím k místním podmínkám a 
potřebám, což regulativy platné celoplošně pro různorodá území 
celého více než milionového města (kraje) nemohou jinak zohlednit. 
Souhlas obce zvyšuje požadavky na schopnost komunikace a kvalitu 
rozhodování samospráv a zvyšuje požadavky na systematickou 
koncepční práci HMP a městských částí při rozvoji území.

Kritérii pro souhlas obce mohou být například zlepšení:
¤ okolního městského prostředí
¤ dopravní infrastruktury
¤ prostupnosti území
¤ rozvoj ploch veřejné zeleně
¤ rozvoj ploch veřejných prostranství 
¤ rozvoj občanského vybavení

1 Odbor územního plánu MHMP – tj. úřad územního plánování, má v tomto případě 
v územním řízení pozici dotčeného orgánu a jeho stanovisko musí být v územním řízení 
respektováno -  §6, odst. (1) písmeno e) a f) zákona č. 183/2006 Sb.
„Úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování 
záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí. Úřad územního 
plánování je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se 
rozhoduje o změnách v území.“
K tomu je dále nezbytné aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy (respektive Rada hl. m. Prahy) 
schválilo předpis kterým se bude úřad územního plánování řídit při vydání svého stanoviska 
pro individuální posouzení přípustnosti jevů v území s ohledem na místní podmínky 
(Souhlas obce).59
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Pozemky, určující podrobnější ÚPD
Všech změn a úpravy obrazu města nelze dosáhnout pouze na základě 
ÚP. Zejména pro rozvojové a transformační plochy je (většinou) nutné 
zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci – regulační plán 
nebo zastavovací studii, (případně musí vydat předběžné regulační 
podmínky Odbor rozvoje města). Teprve podrobnější ÚPD může stanovit 
přesné definování rozsahu a formy veřejných prostranství v rozvojových a 
transformačních územích. 
ÚP předpokládá, že na základě „Obrazu města“ a charakteru jednotlivých 
lokalit je možné průběžně zpracovávat doplňující dokumentace (regulační 
plány) a definovat tak možný další rozvoj.
Priority zpracování regulačních a iniciačních plánů jsou otázkou strategie 
města. ÚP vymezuje potřebu podrobné dokumentace více méně (pouze) 
procedurálně. 
Základní pohled na „přednostní“ zpracování podrobných plánů poskytuje 
výkres priorit, ve kterém je naznačeno, jakým způsobem by bylo možné 
zastavovat město. 

Vzhledem ke zjednodušení a určité standardizaci následných dokumentací 
by měl nový ÚP stanovit „návrh legendy regulačních plánů“.

vrstva 51 – Urbanisticky významná území
překryvné čáry, plochy a body
Lokální centra, obchodní ulice, městské třídy 
viz. Požadavek P11 (vyjádření MČ P11 k návrhu zadání ÚP, 08/2007)

 KOMENTOVANÁ LEGENDA VRSTVY 51
urbanistické osy + urbanisticky významné body/
prostory/ulice
(vymezené plochy s možností umístění funkčních, výškových/prostorových 
dominant či odchylek – vždy individuální posouzení; mimo takto 
vymezené plochy – POUZE změnou ÚP)

Požadavek na regulační plán
Komplikované a rozsáhlé transformační či rozvojové plochy vyžadují 
koordinaci rozvoje a složitá řešení. Pro takové plochy je třeba 
zpracovat a schválit podrobnější územně plánovací dokumentaci, 
která stanoví zásady a podmínky rozvoje území.
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