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Připomínky MČ Praha 11 k návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí 

stanice metra Háje v procesu veřejného jednání 

Vítáme vypracování územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje (dále jen 
„ÚS Háje“), neboť máme představu, že tento dokument pomůže s regulací nekoncepčních 
návrhů jednotlivých investorů, vlastníků a subjektů v rámci řešeného území, které byly často 
ve vzájemné kolizi i přesto, že byly v souladu s Územním plánem s. ú. hl. m. Prahy (dále jen 
platný územní plán). Dále máme představu, že ÚS Háje pomůže k ucelení názoru na umístění 
veřejných prostranství vč. dořešení často komplikované technické a dopravní infrastruktury 
v řešeném území i majetkoprávních poměrů.  

Po prostudování prezentovaného dokumentu (verze 12/2018) máme tyto připomínky 
či doporučení k jeho úpravě: 

I. Analytická část 

Obecná připomínka k analytické části: 

MČ Praha 11 si je vědoma náročného zadání vzhledem k rozsahu a umístění řešeného území, 
jeho dopravní infrastruktuře, majetkoprávním vztahům apod., nicméně je zapotřebí, aby 
právě tato část byla ucelená, úplná, plně vypovídající a sloužící jako spolehlivý podklad pro část 
návrhovou. Požadujeme doplnění grafického znázornění stávajícího stavu.  Velká pozornost je 
věnována dopravní infrastruktuře a pěším či cyklistickým trasám, vše je podloženo 
schématickými obrázky, avšak chybí znázornění témat zabývajících se  životním prostředím 
(hluk, ovzduší, tepelné ostrovy atd.). Podklady k celkové analýze území je zapotřebí čerpat 
zejména z nadřazených územně plánovacích podkladů a dokumentací (Územně analytické 
podklady hl. m. Prahy – 4. aktualizace z roku 2017, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy – 
4. aktualizace z roku 2018, platný územní plán aktualizovaný změnou Z 2832 v roce 2018) 
a dále z vlastního šetření zpracovatele přímo na místě. Jsme přesvědčeni, že by takto doplněné 
podklady lépe doložily nutnost navrhovaného zásahu do stávajícího stavu v rámci řešeného 
území a podpořily celkovou urbanistickou koncepci zpracovatele studie. 

• 00 Textová část 

1. Požadujeme doplnění stávajících kapacit hrubých podlažních ploch a stávající bilance 
dopravy v klidu (nejlépe formou tabulek), na základě něhož by bylo možné poté vše 
porovnat s údaji a hodnotami uvedenými v návrhové části. 

• 01 Problémový výkres 

1. Chybí znázornění příležitostí dle legendy výkresu.  

2. Chybí zakreslení důležitého pěšího tahu vedoucího podél bytových domů 
Bajkonurská 736/4 a Steinerova 735/1 a dále ulicí Tatarkova podél zadní rampy 
objektu Tatarkova 721/26 (prodejna potravin Norma). 

3. V řešeném území se nachází více výškových dominant, tj. nejen objekty 
Kupeckého 842/4 a 843/6 (Hotel Kupa) a BD  Bajkonurská 736/4. Jedná se 
např. o BD Hlavatého 662/17 a BD Hlavatého 663/15 při východní straně řešeného 
území. 
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4. Není jasné, proč jsou některé limity v území (jako ochranné pásmo metra, zastávky 
MHD apod.) zahrnuty mezi problémy a příležitosti. 

5. Chybí zakreslení všech veřejně prospěšných staveb vyplývajících z platného územního 
plánu – např. stavba teplovodu VPS TT/11. Dále se v územním plánu nachází veřejně 
prospěšná stavba P+R VPS 40/DR/11, která by měla být umístěna v hromadných 
garážích pod objektem Opatovská 874 (pochozí zóna Opatovská), tedy v rámci 
východní části plochy 02. 

6. Chybí zakreslení dalších objektů v řešeném území s platným územním rozhodnutím 
a stavebním povolením. Jedná se o stávající budovy, a to objekt Kosmická 748/23 
(vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení), objekt Arkalycká 757/6 
(vydáno pravomocné společné povolení) a objekt Arkalycká 758/2 (vydáno 
pravomocné stavební povolení).  

7. Plovoucí značka DH – plochy a zařízení veřejné dopravy, která se nachází 
v transformační ploše 05, je značka umisťující zejména autobusový terminál, nikoli 
nový objekt P+R. 

8. Objekt „Nové radnice“ nacházející se ve výkresu vedle transformační plochy 06 jako 
„území s vydaným ÚR“ by bylo vhodné zakreslit jinak, neboť rozdíl oproti vyznačení 
ostatních stávajících objektů je téměř nepostřehnutelný a dochází tak k horší 
čitelnosti grafického znázornění. 

9. Je zajímavé, že zpracovatel vyhodnotil objekty Tatarkova 721/26 (prodejna potravin 
Norma) a Hlavatého 661/13 (prodejna Penny Market) jako rušivé plochy s reklamním 
smogem, avšak nevyhodnotil tak např. objekt Kulhavého 669/2 (prodejna Alza 
na rohu ulic Opatovská a Kulhavého) s navazujícím komerčním objektem při ulici 
Kulhavého či fasády objektu Opatovská 874 (pochozí zóna Opatovská). Odlišení těchto 
ploch či objektů není dostatečně odůvodněno. Jako rušivé plochy či prvky (reklamní 
smog atp.) by měla být vyznačena i stávající veřejná prostranství u západního výstupu 
ze stanice metra (tč. stánky a jejich okolí), objekt Opatovská 874 na pozemku 
parc. č. 1209/17 a „náměstí“ na pozemku parc. č. 1209/10.  

10. Řešeným územím vede řada sítí, které se v návrhu navrhují přeložit či se na ně navrhují 
napojit nové objekty. V analýze není žádný výkres či schéma sítí, tj. tedy ani 
s vyznačením, zda jsou či nejsou problémové.  

11. Číslem označené problémy a příležitosti nejsou v návrhu všechny řešeny. Jako 
problém jsou zde označeny např. slepé ulice, což návrh neřeší. Přitom se v návrhu řeší 
např. přeložky komunikací Arkalycká a Bajkonurská či změna okružní křižovatky 
na průsečnou světelnou, které v problémovém výkresu jako problém vyznačeny 
nejsou.  Analýza a návrh by si měly vzájemně odpovídat. 

II. Návrhová část 

• 00 Textová část 

1. Upozorňujeme zpracovatele ÚS Háje, že Rada hl. m. Prahy přijala dne 18.07.2017 
usnesení č. 1723, jímž schválila „Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu“. 
Jde o dokument obsahující strategii přizpůsobení se změně klimatu. Požadujeme, aby 



Příloha usnesení RMČ 0335/15/R/2019 

3 
 

zpracovatel jasně uvedl, jaká opatření z této strategie navrhuje v rámci řešeného území 
územní studie použít. 

2. V textové části je uvedeno, že ve stavebním bloku B10 bude umístěn objekt 
hromadných garáží o kapacitě 600 stání a stejná hodnota je uvedena u nestavebního 
bloku P07. Není jasné, jaká je představa zpracovatele na umístění parkovacího domu 
v nestavebním bloku a zároveň není jasné, kde a jak bude připojen na systém okolních 
komunikací. Toto požadujeme doplnit zejména v grafické části – viz připomínka 
k hlavnímu výkresu č. 1. 

• 02 hlavní výkres 

1. Je zapotřebí vyznačit v hlavním výkresu (alespoň schematicky), kde a jak navrhuje 
zpracovatel umístění parkovacího domu v rámci nestavebního bloku P07 a jak bude 
tento objekt připojen na systém okolních komunikací. 

2. Nesouhlasíme s výškovou regulací některých stavebních bloků, máme tyto konkrétní 
připomínky: 

- B01 – Vzhledem k umístění a vzdálenosti od bytových domů Emílie Hyblerové 531/10 
až 533/14 navrhnout v max. výšce 5NP (max. výška objektu 20m). 

- B02 – Stanovit, že se jedná o stabilizovaný stavební blok, neregulovat jeho výšku 
či nenavrhovat stavební činnost. Územní studie je územně plánovací podklad, v tomto 
případě sloužící pro rozhodování v území. V případě, že bude nutné v budoucnosti 
stávající objekt panelového domu přestavět (např. z důvodu špatného stavebně 
technického stavu apod.), bude se tento problém řešit ve chvíli, kdy vznikne. Není 
potřeba stanovovat parametry nyní, neboť až by problém nastal, podmínky 
pro výstavbu mohou být již jiné.     

- B03 – Nesouhlasíme s umístěním 21NP objektu v severní části tohoto stavebního 
bloku. Nedaleko již jedna dominanta je a tou jsou budovy Kupeckého 842/4 a 843/6 
(Hotel Kupa). Severní část tohoto stavebního bloku by měla být regulována 
pro max. výšku 12NP (max. výška objektu 40m). S výškovou regulací jižní části 
souhlasíme. 

- B04 – Severní část tohoto stavebního bloku by měla být regulována pro max. výšku 
5NP (max. výška objektu 20m) vzhledem k blízkosti stavebního bloku B02. S výškovou 
regulací jižní části souhlasíme. 

- B05, B07, B09 – Stejně jako u B02 stanovit, že se jedná o stabilizované stavební bloky. 

- B12 – Souhlasíme s regulací výšky v severní části na 5NP, zbylou část bloku požadujeme 
ponechat jako stabilizovanou.  

- B13 a B14 – Souhlasíme s regulací výšky v severní části na 5NP, zbylou část bloků 
požadujeme ponechat ve výškové regulaci max. 8NP. 

- B15 – Je zapotřebí rozdělit tento stavební blok na východní část stabilizovanou 
s objekty stávajících bytových domů a na západní část s max. výškovou regulací do 2NP. 

- B16 – Stejně jako u B02 stanovit, že se jedná o stabilizovaný stavební blok. Zbylou 
nezastavěnou část bloku řešit – viz připomínka k hlavnímu výkresu č. 3 
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- B17 a B18 – V severních částech těchto stavebních bloků souhlasíme s návrhovou 
výškou, ale jejich jižní část je zapotřebí upravit a jinak ukončit – viz připomínka 
k hlavnímu výkresu č. 4. 

- B19, B20 a B21 – Stanovit, že se jedná o stabilizovaný stavební blok. Jen plochy 
označené jako rušivé navrhnout a regulovat pro změnu, max. do výšky stávajících 
objektů bytových domů. 

- B22 – Nesouhlasíme s výškou 5NP, je zapotřebí přihlédnout k navrhované náplni 
budoucího objektu i výškám okolních stavebních bloků. Z tohoto důvodu požadujeme 
snížit výšku na 3NP. 

3. Vzhledem k umístění a nutnosti provázat okolní plochy zeleně požadujeme 
tč. nezastavěnou západní část stavebního bloku B16 vymezit jako plochu veřejné 
zeleně. 

4. Nesouhlasíme s rozsahem stavebního bloku B17 a B18. Požadujeme, aby jižní strana 
těchto stavebních bloků navazovala na linii jižní strany bloku B16 a zbylá část území 
byla vymezena jako veřejný prostor zeleně, který bude navazovat na nově 
zregenerovaný Park Křtinská nacházející se na pozemcích parc. č. 747, 748/12, 748/13 
a 748/14 v k. ú. Háje a dále na přírodní park Botič – Milíčov. 

5. Nesouhlasíme, aby byl navrhovaný parkovací dům v bloku B22 řešen jako povrchová 
stavba. V okolí tohoto bloku se nachází významná veřejná prostranství a stavby, 
např. Komunitní centrum Matky Terezy, Centrální park, navrhuje se objekt radnice, 
divadla a je nepřípustné, aby se v centru těchto ploch nacházel parkovací dům a navíc 
ještě s režimem P+R. Stavbu lze připustit pouze jako podzemní. Nad úrovní terénu se 
může nacházet autobusové nádraží s okolní parkovou úpravou veřejného prostoru 
s vazbou na výstup z metra, okolní nové budovy a zejména na Centrální park. Je 
zapotřebí si uvědomit, že se stále jedná o plochu ZP (parky, historické zahrady, 
hřbitovy), což znamená, že by měla být v rámci této plochy dominující zeleň a nikoliv 
dopravní stavba. Upozorňujeme, že není vhodné umístit objekt P+R v této lokalitě 
vzhledem k tomu, že od východu je nutné projet Opatovskou ulicí a celým čtvrťovým 
centrem a ze směru od západu z D1 opět celou Opatovskou ulicí, tj. stávající zástavbou. 
Z tohoto hlediska se návrh P+R v bloku B22 nejeví jako vhodný.  

6. Nesouhlasíme s dostavbou bloku B02 v jeho jižní části, neboť je v kolizi s okny obytných 
místností stávajícího objektu Kosmická 549/25 a s přestavbou a dostavbou objektu 
Kosmická 748/23 (objekt bývalé kotelny Kosmická – více viz připomínka 
k problémovému výkresu č. 6). Požadujeme opravit návrh a zachovat hranu bloku B02 
v jeho jižní části shodnou s linií fasády stávajícího objektu Kosmická 549/25 a linii B07 
v severozápadní části ukončit podle půdorysných rozměrů přístavby objektu Kosmická 
748/23. 

7. Požadujeme, aby bylo v rámci bloku B14 vyznačeno umístění případného průchodu 
tak, jak je vyznačeno např. v bloku B13. 

8. Nerozumíme, proč jsou vedle bloku B23 směrem k Centrálnímu parku umístěny 
stávající dva objekty prodejních stánků a nejsou např. zahrnuty v rámci tohoto 
stavebního bloku, přičemž ostatní stánky v rámci tohoto bloku zahrnuty jsou. 

9. Požadujeme, aby v rámci každého stavebního bloku bylo uvedeno číslo obsahující 
příslušný počet navrhovaných parkovacích stání. Zároveň požadujeme, aby byl takový 
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údaj přenesen do textu návrhové části (nejlépe formou tabulky). Tento údaj bude pak 
jednoduché porovnat s údaji uvedenými v analytické části – viz připomínka k textu 
analytické části č. 1. 

10. Požadujeme navrhnout vhodnější řešení přechodu přes komunikaci II. třídy U Modré 
školy směrem od metra do Centrálního parku (zastávka MHD U Modré školy), a to 
navrhnout např. další východ ze stanice metra přímo na prostranství před Komunitním 
centrem Matky Terezy.  

11. Dále požadujeme navrhnout vhodnější přechod přes komunikaci I. třídy Opatovská 
od autobusového terminálu, např. pomocí vestibulu metra pod blokem B22. 

12. Požadujeme výraznější a přehlednější vyznačení navrhovaných cyklotras v řešeném 
území. 

• 03 využití území 

1. Bylo by vhodné opravit umístění značky DH v severní části u plochy SV dle platného 
územního plánu, neboť se k této značce váže veřejně prospěšná stavba P+R 
VPS 40/DR/11 – více viz připomínka k problémovému výkresu č. 5. 

• 04 dopravní infrastruktura 

1. Není jasné, jak bude fungovat uliční prostranství U10 navrhované jako účelová 
komunikace, která se v jižní části napojuje na komunikaci I. třídy Opatovská a v severní 
části přechází v uliční prostranství U04 navržené jako komunikace III. třídy. 

2. Požadujeme, aby byl přepracován dopravní uzel vzniklý z napojení uličních prostranství 
U04 v severní části, U08 (u bloku B22) a  U04 v jižní části (u bloku B10). Tyto 
komunikace by měly navazovat vhodnějším řešením vzájemného křížení, zejména U08 
a U04 při bloku B10 v jižní části. Tímto by mohla být lépe napojena případná zástavba 
bloku B22 a zároveň by vznikl plynulejší pás zeleně přecházející z Centrálního parku 
mezi bloky B05 a B23 a navazující na zeleň před blokem B11. Jsme přesvědčeni, že by 
takové řešení bylo pozitivní i z hlediska v blízkosti navrhovaného centrálního prostoru 
(náměstíčka) u východního výstupu ze stanice metra C Háje. 

3. Blok B10 se navrhuje v ploše s rozdílným způsobem využití VV (veřejné vybavení). Jeho 
součástí je návrh podzemního parkoviště s kapacitou 600 míst (nad rámec potřeby 
budov v této ploše). Jako podmíněně přípustné lze umístit v ploše VV hromadné garáže 
pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím (oddíl 5, (1), 1a, 
PSP). Dále zde lze umístit objekt P + R (oddíl 5, (2), 1.4).  Nelze zde však řešit dopravu 
v klidu pro rezidenty obývající stávající budovy v sousedních plochách s rozdílným 
způsobem využití. Toto je navrženo v nesouladu s platným územním plánem. 

• 05 technická infrastruktura 

1. Je nutné, aby byla zakreslena veřejně prospěšná stavba VPS TT/11 – více viz připomínka 
k problémovému výkresu č. 5. 

2. V případě, že umístěním nových bloků v území vznikne kolize se stávajícími trasami 
inženýrských sítí, požadujeme v rámci tohoto výkresu jejich zakreslení vč. vyznačení 
ideální trasy pro jejich přeložení nebo alespoň v textové část uvést, jak zpracovatel 
navrhuje tuto kolizi řešit. 
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• 06 řezy územím 

1. Požadujeme graficky znázornit řezy zachycující stávající stav řešeného území a řezy 
zachycující nově navrhovaný stav tak, aby bylo možné tyto dvě situace porovnat. 

• 07 detail veřejného prostranství 

1. Požadujeme vypracování detailu veřejného prostranství mezi bloky B22 a B23 
vč. nejbližšího okolí, kde se navrhuje umístění autobusového nádraží. 

2. Požadujeme vypracování detailu veřejného prostranství P07 před radnicí a blokem 
B10, který by měl sloužit dle návrhu např. pro umístění městského divadla apod.  

• 08 a 09 uliční profily 

1. Chybí vypracování uličního profilu pro uliční prostranství U08, U09 a U10. Tyto plochy 
jsou nově navrhované uliční prostory a pro MČ Praha 11 je nezbytné, aby znala přesný 
názor zpracovatele na jejich podobu. Vzhledem k tomu, že nejsou navrženy, nelze se 
k těmto nově navrhovaným prostranstvím vyjádřit. 

• 10 až 13 nadhledová perspektiva  

1. Požadujeme výrazněji odlišit v rámci nadhledové perspektivy stávající objekty od nově 
navrhovaných hmot a opravit ji dle opravené analytické části – viz podrobněji 
připomínky k analytické části. 

2. Nerozumíme, proč je v nadhledové perspektivě vedle bloku B23 umístěn směrem 
k Centrálnímu parku objekt bez označení – více viz připomínka k hlavnímu výkresu č. 6. 
Považujeme toto za grafickou chybu zpracovatele a požadujeme tento objekt odstranit 
nebo zahrnout do celého vymezeného bloku B23. 

III. Námětová část 

Vážíme si zpracování námětové části, nicméně MČ Praha 11 se potýká nyní s problémy 
se stávajícím objektem Opatovská 874 (pochozí zóny Opatovská). Aby se mohla městská část 
rozhodnout, zda je zbourání tohoto objektu jediným možným a pro zdejší obyvatele vhodným 
řešením, potřebuje pro porovnání vypracování druhé varianty, která by akceptovala jeho 
zachování a z tohoto základu vyšla urbanistická koncepce pro celé řešené území.  

Požadavek na vypracování druhé varianty se zachováním objektu Opatovská 874 (pochozí 
zóny Opatovská) vyplynul z jednání poradních orgánů Rady MČ Praha 11 (komise) 
i Zastupitelstva MČ Praha 11 (výbor) a také při veřejném představení studie dne 26.03.2019 
a 27.03.2019. 

Závěr: 

MČ Praha 11 má zásadní připomínky k analytické i návrhové části. Jsme přesvědčeni, že je 
zapotřebí doplnit analytickou část, doplnit a opravit návrhovou část a současně pořídit i návrh 
druhé varianty – viz připomínka k námětové části.  Současně bychom si přáli, aby další návrh 
byl opětovně představen veřejnosti, neboť vnímáme diskuzi nad nově navrhovanou koncepcí 
řešeného území pozitivně a vážíme si toho, že nám ji pořizovatel tímto způsobem umožňuje. 


