
„Velké Roztyly“ 
 

V poslední době se hodně mluví a píše o budoucím využití lokality v okolí stanice metra 
Roztyly. Pracovně dostalo toto území název „Velké Roztyly“. Jak to s „Velkými Roztyly“ 
vlastně je? Bude se zde stavět? Kdy a co? Nebude to na úkor přilehlého Michelského lesa? 
Jaké vlastně bude navržené využití celé lokality? Přinese to něco dobrého pro stávající 
obyvatele okolních sídlišť? 

„Velké Roztyly“, na straně jedné, jsou územím z velké části nevyužívaným a neudržovaným, 
se skládkami a ruinami v bývalém areálu Interlov, imisně a hlukově zatížené od komunikace 
5. května, s přestárlým, zanedbaným a nadále pustošeným sadem a s doposud nedefinovanými 
deponiemi zbylými po stavbě Jižní spojky a metra. Na druhé straně jsou územím dobře 
dostupným městskou hromadnou dopravou, s přiměřeným rozvojovým potenciálem, možným 
doplněním chybějících městských funkcí včetně stabilizace a revitalizace skutečných ploch 
zeleně a bývalého, dnes zatrubněného, Roztylského potoka. Území rovněž může nabídnout 
možnosti každodenní rekreace v návaznosti na Michelský les a nové pracovní příležitosti.  

Na Roztylech bylo v minulosti podáno 8 dílčích podnětů na změny územního plánu, které 
iniciovali převážně soukromí vlastníci pozemků a to zcela nesystémově, kdy se každý 
z investorů snažil vyřešit především své zájmy bez ohledu na potřeby okolních sousedů. 
Budoucí využití tak významné plochy jakou bezesporu „Velké Roztyly“ jsou, je třeba řešit 
systémově, jako jeden souvislý územní celek. To byl vlastně jediný, ale o to závažnější 
důvod, proč městská část Praha 11 podala v roce 2007 podnět na změnu Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy v oblasti „Velkých Roztyl“.  

Záměrem městské části je, aby návrh změny stanovil základní koncepci rozvoje území, 
ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, včetně uspořádání krajiny a 
navrhl koncepci veřejné infrastruktury a dopravní obslužnosti území. Dále by návrh změny 
měl obsahovat způsob odclonění nepříznivých vlivů z páteřní komunikace 5. května na řešené 
území, vyhodnocení rizik plynoucích ze starých zátěží v území, ale především v návrhu 
změny musí dojít k objektivnímu vyhodnocení možností rozvojového potenciálu celé 
lokality ve vztahu k ochraně životního prostředí. Bez tohoto odborného a nezávislého 
vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, tzv. SEA, jehož analytická část bude 
v podstatě ekologickým auditem území, jsou veškeré diskuse o dopadu změny „Velké 
Roztyly“ na krajinu pouhým souhrnem subjektivních názorů. Zpracovatelem SEA totiž může 
být jenom nezávislý odborník, kterému byla k této činnosti vydána autorizace Ministerstvem 
životního prostředí ČR, což dává záruku potřebné odbornosti a objektivity. Rozhodujícím 
dokumentem, který definuje podmínky a možnosti dalšího rozvoje celé lokality „Velké 
Roztyly“, bude tedy vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, které musí být dle 
schváleného zadání součástí návrhu změny č. Z 2722/00. Do té doby by bylo 
nezodpovědné předjímat k využití území konkrétní závěry. 

Mezi hlavní cíle rozvoje území by dále měly patřit i návrhy vhodného propojení oddělených 
částí katastru Chodov ve spojitý urbanistický celek, navržení vhodné urbanizace ploch při 
stanici metra Roztyly a při hranici současně zastavěného a nezastavěného území. Návrh 
změny by tak měl umožnit vyvážené fungování smíšených funkcí především bydlení, 
obchodu a služeb s nárůstem nových pracovních příležitostí. Jeho významnou součástí by měl 
být i návrh ploch pro každodenní rekreaci.  

Změna je pořizována pod číslem Z 2722/00 v první vlně tzv. celoměstsky významných změn 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Její pořízení bylo schváleno Zastupitelstvem 



hl. m. Prahy dne 22.10.2009 usnesením č. 30/85 mimo jiné s podmínkou zpracování SEA. 
V současné době se zpracovává návrh změny včetně SEA.  

O aktuálním stavu pořizování této změny územního plánu jste průběžně informováni na 
adrese www.praha11.cz v části Rozvoj a regenerace/Územní plánování.  

Zda vůbec, případně v jaké podobě, bude schválena změna územního plánu č. Z 2722/00 tzv. 
„Velké Roztyly“, nelze v této chvíli zodpovědně říci. Pořizování změny stále probíhá a 
všechna zákonem stanovená veřejná jednání se doposud neuskutečnila. Všichni se však 
budeme moci vyjádřit k návrhu změny při jeho veřejném projednání.  

 


