
KOORDINOVANÝ PLÁN PODNĚTŮ K METROPOLITNÍMU PLÁNU, PRAHA 6  Průvodní zpráva 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce: 

Celkový koordinovaný plán podnětů a 
připomínek k metropolitnímu plánu pro Prahu 6 

 
 Průvodní zpráva 

 
 
 
 
 

Zpracovatel:  
Atelier M1 architekti s.r.o. 

Markétská 1/28 
169 00 Praha 6 

IČ 27074153 
 

 
 
 
 
 
 



KOORDINOVANÝ PLÁN PODNĚTŮ K METROPOLITNÍMU PLÁNU, PRAHA 6  Průvodní zpráva 

 

 

2 

 

Koordinátor:                      Atelier M1 architekti,  s.r.o. 
 
Autoři  Ing. arch. Jan Hájek 

Ing. arch. Jakub Havlas  
 Mgr. akad. arch. Pavel Joba 

Ing. arch. Zuzana Hanušková 
Ing. arch. Jakub Straka 

 
Spolupráce:                      Ing. arch. Michal Gavlas, OS Pro Hanspaulku 

Ing. arch. Jiří Gebert 
Ing. Jiří John, předseda OS Veleslavín, Vokovice k životu 
Ing. arch. Zbyněk Kříž 
JUDr. Irena Pourová, Sdružení Eko Bílá Hora 
Ing.Jiřina Trčková CSc, Zahrádkářská osada Jenerálka 
Patrik Vágner, Občanské sdružení Červený Vrch 
Ing. arch. Michal Volf 
 
 

 
 
Cílem tohoto projektu je koordinovat smysluplné podněty občanů, občanských hnutí, odboru rozvoje 
městské části Praha 6 a soukromých investorů ke vznikajícímu metropolitnímu plánu do jednoho 
srozumitelného a přehledného dokumentu. Koordinátorem akce je Ateliér M1. 

 
 
 
 

SEZNAM NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK K ROZVOJI ÚZEMÍ 
 
 

 
I.   NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU 
 
 
01. Dořešení Vítězného náměstí včetně řešení dopravy a dostavby bloků 
 

Vítězné náměstí je hlavním náměstím Prahy 6. Zůstává ale už po desítky let nedořešené a ve 
značně neutěšeném stavu. Bylo vypsáno už mnoho soutěží na jeho konečnou podobu, ale žádná 
nevedla k realizaci. V současné době je silný tlak na zastavění prázdných bloků a situaci je třeba řešit 
komplexně.  

Otázkou zůstává, dojde-li k nárůstu dopravy po zprovoznění tunelů „Blanky“ a bude-li řešením pro 
zklidnění dopravy na Vítězném náměstí silniční objezd tzv. „KOS“. Nutností je tedy vypsání další 
architektonicko-urbanistické soutěže, nejlépe vypsanou hlavním městem a tentokrát jednoznačně 
s mezinárodní účastí a následně již dotaženou až k realizaci. Projekt, který z ní vzejde, musí reagovat 
na to, že objekty budou umístěny na území památkové zóny, navrhne závaznou regulaci pro dostavbu 
náměstí v intencích Engelova návrhu a bylo by rozumné, aby řešil i automobilovou, tramvajovou a pěší 
dopravu. 

Na tuto soutěž by měla navázat architektonická soutěž nebo soutěže na dostavbu konkrétních 
budov, které budou ctít stanovené regulace. 
 
 
02. Nalezení koncepce pro Evropskou třídu 
 

Evropská třída je páteří celé městské části. Doteď k ní ale nebylo přistupováno adekvátně k jejímu 
významu a je spíše tahem ven z Prahy, než hlavním bulvárem čtvrti. Žádáme vypsání soutěže na 
úrovni hlavního města, ze které vzejde strategie dalšího vývoje Evropské, která bude řešit i regulaci pro 
případnou další výstavbu, vznik uliční zeleně či zelených oddychových zálivů, parkování, napojování na 
ostatní komunikace, uliční profil a soužití všech druhů dopravy (automobilová, tramvajová, autobusová, 
pěší). 
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03. Propojení systémů zeleně Petřín – Ladronka – Hvězda – Ruzyně - Šárka 
 

Podpora volného průchodu z centra města až do přírodní rezervace Divoká Šárka. Při rozvoji oblastí 
Strahova a Nové Ruzyně dbát na to, aby parky Petřín, Ladronka, Hvězda a Šárka na sebe dobře 
navazovaly pohodlnými zelenými cestami pro pěší i cyklisty. Umožnit více nástupů do rezervace Divoká 
Šárka, avšak ty v žádném případě nedoplňovat další výstavbou, snad s vyjímkou vybudování info 
centra, které bude informovat občany vstupujících do přírodního parku mimo jiné hlavně o ochraně 
přírody atd.     
 
 
04. Zelený koridor na místě železniční tratě s cyklostezkou spojující Dejvice s volnou krajinou 
Středních Čech 
       

Využít plánované zahloubení železniční trasy Praha Masarykovo nádraží - Kladno pro vytvoření 
zeleného pásu, kterým povede stezka pro pěší a cyklisty, která spojí střed Dejvic s okrajem Prahy a 
stane se součástí významné cyklotrasy vedoucí z Vídně přes Brno a Prahu až do Drážďan a dále.  

Projekt vybudování zeleného koridoru pro pěší a cyklisty je možné realizovat i v případě, že 
železniční trasa zahloubena nebude. Řešením by byla kultivace zeleného pásu proměnlivé šířky, 
kterým trať prochází a ve kterém převažuje neudržovaná izolační zeleň.  
  
 
05. Protažení trasy tramvaje na letiště Václava Havla 
 

Nejrychlejší a nejlevnější řešení stávající nevyhovující situace, kdy letiště není řádně propojeno 
s městem. Trasa navíc obslouží čtvrti Liboc, Na Dědině a Nová Ruzyně a navíc i navrhovaným 
záchytným parkovištím (P+R), jejichž funkčnost je na dobrém napojení na MHD zcela závislá. 
 
 
06. Rozvoj náplavky pro turismus a rekreaci 
 

Revitalizovat náplavku v Sedlci. Využít přírodní podmínky, písčitý terén  a čistou vodu pod výpustí 
z čističky Podbaba ke zřízení pláže v Sedlci. Podporovat zřízení rekreačního využití ramene Vltavy pod 
ulicí Papírenskou pro vodní sporty (vodní lyžování, vodní skútry apod.).  
 
 
07. Úplná stavební uzávěra v celé oblasti přírodního parku Šárka - Lysolaje a zachování jejího 
přírodního charakteru 
 

Přírodní park Šárka – Lysolaje je významným místem pro zdravé bydlení v rámci hlavního města 
(oblast Šáreckého údolí a Lysolaje), rekreaci, turistiku i relax (zejména oblast Tiché Šárky) residentů i 
občanů z celé Prahy. Je důležité trvat na zachování jeho přírodního charakteru a zároveň podporovat 
jeho snadnou dostupnost a prostupnost pro pěší, cyklisty a v zimním období i pro běžkaře.  

Rekreační oblast kolem vodní nádrže Džbán je jedním z mála přírodních koupališť v Praze a jako 
taková by měla být zachována a dobře udržována. 

 
Aby mohlo být dosaženo výše zmíněných cílů, je nutné zavést úplnou stavební uzávěru pro 

výstavbu nových staveb jak v Tiché Šárce, tak v Šáreckém údolí a vytvořit regulační plán pro výstavbu 
na území přírodního parku zejména v na Jenerálce, v části území Nebušic, v Šáreckém údolí a 
Lysolajích. 
  
 
08.  P+R . Záchytné parkoviště P+R v návaznosti na MHD a vlak 
 

Systém záchytných parkovišť a jejich dobré napojení na městskou hromadnou dopravu a 
plánovanou železniční trať je zásadním bodem v nutné koncepci rozvoje dopravy nejen na území 
Městské části Praha 6, ale i s dopady na celé město.   
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II.  NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY S VÝZNAMEM PRO ŠIRŠÍ LOKALITU 
 
 
01. Vytvoření koncepce pro oblast při ulici Papírenská a oblast Císařského mlýna 
 

V současnosti spíše zanedbaná oblast s velkým potenciálem. Měla by být vypsána soutěž na 
celkovou koncepci území s důrazem na zachování cenných historických industriálních budov (papírna 
s komíny, historická Bubenečská čistírna, Podbabská „kolonka“, viadukt pod tratí Praha – Kralupy jako 
součást námi navrhovaného souboru železničních staveb na území MČ Praha 6 jako technických 
památek, některé skutečně historické, dochované industriální budovy, apod ). 

Ulice Papírenská v návaznosti na Podbabskou by měla být držena jako územní rezerva pro lineární 
dopravní infrastrukturu, která může být využita při propojování plánovaných částí vnitřního a vnějšího 
městského okruhu. Vedení této případné radiály ve formě nábřežní komunikace způsobí méně škody, 
než jiné navrhované varianty vedoucí zastavěnými a historicky cennými oblastmi. 
 
 
02. Zpřístupnění Strahovských hradeb veřejnosti 
 

Zpřístupnění všech Strahovských hradeb, zejména  v dnešním uzavřeném vojenském areálu. 
 
 
03. Ochrana živého parteru v ulici Bělohorská 
 

Dnešní ulice Bělohorská je živým místem s mnoha různými obchody a restauracemi. Je páteří 
Břevnova a láká i lidi z okolních čtvrtí. Je nutné klást zejména důraz na zachování Tejnky a jejího 
nejbližšího okolí jako památkově chráněného souboru tzv. historických „periferních“ staveb z konce 19. 
a počátku 20 století. Historický a rekreační charakter okolí Břevnovského kláštera a Kajetánky 
s rozsáhlými parky je velmi cenný a proto je nutné nedopustit jejich zástavbu moderními stavbami 
(např. v oblasti Petynky a Malovanky) a vhodně nastolit ochranu tohoto ekosystému například i tím, že 
nebude dopuštěna výstavba velkého nákupního centra, hotelu či jiných výškových a hmotově 
nepřijatelných staveb v jejich blízkosti. 
  
 
04. Sídliště Petřiny 
 

Sídliště Petřiny je již nepochybně také souborem historických staveb a relativně stabilizovaným 
souborem staveb sídlištní architektury z počátku 60. let minulého století. Svým charakterem, nikoliv 
hmotově, ale i výškově nepředimenzovanými stavbami a již vysokým stromovým i keřovým porostem se 
toto sídliště  počítá mezi urbanisticky hodnotné celky a je nutné jej ochránit před dostavami, nástavbami 
či novou  výstavbou, která nebude respektovat celkový charakter sídliště a tak zcela naruší dochovaný 
ráz sídliště, jako připomínky idealistických počátků výstavby v éře socrealismu.           

Jednoznačně je však nutné se změřit na podporu vzniku občanské vybavenosti a to ideálně v takové 
podobě, jaká je vidět v ulici Bělohorská. 
 
 
05. Nová škola v transformačním území Nová Ruzyně 

 
Oblast skladovacího areálu v Ruzyni má být transformováno na obytný soubor. Ten však není 

možné realizovat bez odpovídající infrastruktury. Je nutné, podmínit rozvoj oblasti vybudováním nových 
předškolních i školského zařízení. 
 
 
06. Revitalizace vojenského sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti  
 

Navrhujeme dojednat a participovat s MO na revitalizaci a případném rozšíření stávajícího 
sportovního areálu a dojednat s MO zpřístupnit sportoviště pro veřejnost v době, kdy není využita 
armádou. Je navíc ve výhodné pozici vůči plánované blízké škole (viz bod výše), jejíž žáci by mohli 
sportoviště také využívat.  
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07. Park v transformačním území Nová Ruzyně 
 

V rámci budování živé městské čtvrti Nová Ruzyně je důležité založit park jako místo pro klidnou 
rekreaci s možností vybudování dětského hřiště, sportovních prvků pro dospělé a seniory apod., který 
bude sloužit nejen vlastníkům nových bytů, ale i návštěvníkům např. nedaleké obory Hvězda. 

 
 

08. Rekonstrukce Strahovského stadionu s využitím pro občanskou vybavenost jako podmínka 
pro rozvoj transformačního území Strahov 
 

Zachování Strahovského stadionu - vrcholu předválečné sportovní architektury 30. let 20. Století. 
Jeho rekonstrukce v duchu památkové ochrany, což by bylo stanoveno hlavním městem jako podmínka 
pro další rozvoj transformačního území Strahov.   

 
 
09. Plné zachování zahrádkářských kolonií Jenerálka, Pučálka, Zlatnice, Červený vrch, Vokovice, 
Lysolaje, Ořechovka.   
 

Zachování prosperujících zahrádkářských kolonií Jenerálka, Pučálka, Zlatnice, Červený vrch, 
Vokovice, Lysolaje, Ořechovka a dalších.  

Na příklad zahrádkářská osada Jenerálka a Pučálka byly založeny v roce 1965 a nyní je spravují již 
třetí generace zahrádkářů semknutých v živou komunitu. V průběhu existence osad zde bylo vysazeno 
přes sto druhů ovocných a okrasných stromů a území bylo hojně osídleno mnoha druhy zvláště 
chráněných i silně ohrožených druhů živočichů, blanokřídlých i ptáků. Zejména je nutné připomenout, 
že jde o oblasti s výskytem mnoha druhů velmi vzácných a v červeném seznamu chráněných živočichů 
uvedených motýlů. Zahrádkářské osady a kolonie na území Městské části Praha 6 jsou vzácnými 
biokoridory a stabilizovaným územím s významnou eko a bio funkcí.   

S přihlédnutím k současnému trendu zdravého života a rostoucí oblibou pěstování vlastní zeleniny je 
nutné předpokládat nejen zájem občanů o pěstování vlastních produktů, ale i další rozvoj těchto osad.  

 
10. Vily na Milady Horákové 
 

Vily podél ulice Milady Horákové (mezi ulicemi Peléova a U Vorlíků) jsou sice od Bubenče odříznuty 
železniční tratí, ale svým charakterem zcela jistě náleží k vilové zástavbě té čtvrti. V dnešní době dvě 
vily chátrají a dvě už byly strženy. Existují plány na zástavbu tohoto území kompaktní administrativní 
budovou, která by svým měřítkem značně přerůstala své okolí. Proti tomu vystupují občané i řada 
občanských sdružení. Jako rozumné řešení se pro současnost jeví zachování stávajících vil a 
znovupostavení dvou stržených v původním objemu. Pokud bude toto území změněno, mělo by projít 
veřejnou architektonickou soutěží, ze které vzejde řešení, na němž bude všeobecná shoda. A jehož 
kvality budou vyšší, než hodnota stávající zástavby. 

 
11. Zachování rekreačního charakteru prostoru Džbán 

 
Zachování dané lokality pro rekreaci a sport občanů v daném pozemkovém rozsahu platného 

Územního plánu a zabránit uvažované výstavbě v přírodním parku Šárka – Lysolaje.  
 
 
 
 

 

III. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU 
 
 
01. Obnovení ulice v návaznosti na Engelův plán 
 

Propojit Flemingovo náměstí s ulicí Šolínova v intencích Engelova plánu a uvolnit tak jakýsi „špunt“ 
v podobě budovy strojní a elektrotechnické fakulty ČVUT. 
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02. Neměnit funkci a využití ploch parků v centrální části k.ú. Dejvice  
 

Dejvice jsou jednou z nejatraktivnějších Pražských čtvrtí a tak je zde velký tlak na novou výstavbu. 
Tyto aktivity je třeba důsledně směrovat do rozvojových a transformačních oblastí a k městským 
parkům a náměstím se stavět jako k nedotknutelným. Protože v důsledku jsou to právě tato místa, která 
atraktivitu Dejvic z velké části vytvářejí.  

Jde např. o Park Generála Lázaro Cárdenase, park mezi Evropskou a Velvarskou ulicí, park na 
Puškinově náměstí, Ve Struhách, na Sibiřském náměstí, nám. Pod Kaštany a zvláště pak parkové 
plochy, které tvoří pás zeleně v tzv. Engelově urbanistickém plánu Dejvic, tedy zeleň v Gymnazijní, park 
v Thákurově ulici, park Indíry Gándhíové, park na Flemingově zelený pás kolem Vítězného náměstí a 
kampus ČVUT od Pražského Hradu a Ořechovky do Stromovky a držet tyto plochy zeleně jako 
nezastavitelné. 
 
 
03 . výstavba potravinové farmářské tržnice jako náhrada za tržiště na Vítězném náměstí 

Po zahloubení železniční tratě vznikne za dejvickým nádražím rozvojová čtvrť. Jednou z vhodných 
náplní, která by měla podmínit další výstavbu, je krytá farmářské tržnice jako náhrada za tržiště na 
Vítězném náměstí, jehož plocha má být zastavěna.  
 
 
04. Omezení parkovacích stání a kultivace okolí Písecké brány 
 

Okolí Písecké brány je malebnou částí Prahy, která je ale necitlivě narušena poměrně velkým 
parkovištěm v ulici K Brusce. Jeho existence je pochopitelná, nicméně je třeba zvážit jeho umístění. 
Pokud nebude možné jinak, je nutná alespoň jeho kultivace, například osázení stromy, aby parkoviště 
bylo spíš součástí okolního parku než rozlehlou rozbitou zpevněnou plochou s nevzhlednými 
betonovými svodidly. 
 
 
05. Revitalizace stávající zeleně při ulici Na Špitálce a změna funkčního využití z obytného na 
nelesní zeleň 

 
Plocha bývalé zahrádkářské osady Špitálka mezi ulicemi Na Špitálce, Na Fišerce, Neherovská a Na 

Kodymce byla určena pro výstavbu občanské vybavenosti, k čemuž ale nikdy nedošlo. Lokalita se 
přirozeně stala významným územním pro vznik biokoridoru spolu s právě budovaným Centrálním 
parkem Hanspaulka, VKP Pahoubka, PP Babské skály do PP Šárka – Lysolaje. Biologický průzkum 
prokázal výskyt a sídla šesti zvláště chráněných druhů živočichů. 

Lokalita je sousedství kulturních nemovitých památek (usedlost Špitálka založená v  10 století, tzv. 
„Mölzerova vila, vila Lídy Baarové, Štiplova vila, Janákova vila, Fuchsova vila, Lhotákova vila, vila 
cestovatele Hanzelky, a blízkost kostela se hřbitovem Sv. Matěje) a je výjimečná nejen z historického a 
biologického, ale i morfologického důvodu (je vyhledávaným místem s neobvyklým výhledem na 
Prahu). Proto by zde měl vzniknout přírodě blízký park s respektem k sídlům zvláště chráněných 
živočichů (OS Pro Hanspaulku přikládá k těmto podnětům a návrhům studii využití území a návrhu 
revitalizace území na park). 

Jako výjimečně přípustnou funkci v tomto území a ve spojení s existencí nedostatku míst 
v mateřských školkách a se stálým zájmem rodičů umísti dítě do zařízení se zahradou či v blízkosti 
lesa, na cca jedné třetině plochy zeleně (v místech bez výskytu sídel zvláště chráněných druhů 
živočichů) vytvořit v ÚP plochu pro školní zařízení předškolního typu se zahradou v návaznosti na nově 
vytvořený park. 

 
 
06. Zachování historické zahrady u usedlosti Beránka 
 

Zachovat a v územním plánu neměnit funkci historické zahrady u usedlosti Beránka v Praze 6 
Hanspaulce, kat.území Dejvice, parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246, 1248 a 1249 a přimět tak vlastníky 
zahradu obnovit a neumožnit změnu funkčního využití těchto pozemků tak, aby mohlo dojít k jejich 
zastavění stavbami. 
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07. Parcela 1271/1 na Červeném vrchu - část pro výstavbu objektů pro zdravotnictví nebo 
sociální péči s nízkým koeficientem zástavby, část zachovat jako náhradní biotop zde hojně 
sídlících, zvláště chráněných živočichů.  
 

Tato parcela je určena z poloviny pro výstavbu objektů pro zdravotnictví nebo sociální péči a 
z poloviny pro bydlení. V současnosti jde o přírodě blízký pozemek s výskytem zvláště chráněných 
živočišných druhů i rostlin (odbor ŽP HMP je o stavu informován z biologického hodnocení i z místní 
zkušenosti jeho pracovníků), který slouží i k rekreaci místních obyvatel. Navrhujeme část určenou pro 
funkci VVZ využít pro výstavbu budov pro zdravotní či sociální péči, o max. 3 NP a minimálně 
přípustném objemu.  
 
 
08. Revitalizace propojení Starých Vokovic a Červeného Vrchu pro pěší a cyklisty 
 

Obnovit stávající turistickou trasu tak, aby byla pohodlná a bezpečná jak pro pěší, tak cyklisty. Toto 
propojení je pro obyvatele těchto čtvrtí důležité, protože jediná další trasa vede po rušné Evropské 
třídě. 

Za podpory OS sdružená v Koalici spolků, akciová společnost KKCG navrhuje a připravuje studii 
revitalizací turistických cest i lesních stezek v okolí jí budovaného obytného souboru „Top residence 
Šárecké údolí“ a jejich propojení nejen navzájem, ale i se západním územím Hanspaulky, Červeným 
vrchem, Vokovicemi a Tichou Šárkou, přičemž navrhuje i vybudovat na pozemcích bývalého 
dobývacího prostoru Šárecké cihelny (dnes vyhlášeného jako VKP) přírodní areál zdraví, propojený 
historickým tunelem pod ul. Horoměřickou s naučnou stezkou, kterou a.s. KKCG připravuje s OS Pro 
Hanspaulku vybudovat kolem jejího obytného souboru s návazností na další trasy této stezky. 
 
 
09. Revitalizace parku mezi Vokovickou základní školou a Evropskou třídou 
 

Stabilizace předmětného parku v územním plánu a jeho uvedení do takového stavu, aby plnil funkci 
ochranného pásu mezi základní školou a rušnou třídou a zároveň sloužil jako místo k posezení či 
aktivní rekreaci. 
 
 
10. Přeměna Vokovického industriálního areálu v Lužné ulici pro sportovní a rekreační účely 
 

Z  důvodu dnes již tak velkého dopravního zatížení Vokovic, které jsou navíc na Evropskou napojeny 
jen jednou křižovatkou, je nedávno změněné využití pro bydlení nebo administrativu vyloženě 
nevhodné. Vzhledem k tomu, že areál leží přímo v území přírodního parku Tichá Šárka, bude 
nejvhodnější využít areál pouze k výstavbě sportovních či rekreačních zařízení, navazujících přímo na 
území přírodního parku.  
 
 
11. Zrušení neoprávněného navýšení koeficientu zastavěnosti na Bořislavce a ve Veleslavíně 
 

Zrušit neoprávněně navýšený koeficient zastavěnosti pro pravomocně umístěný komplex na 
Bořislavce se smíšenou funkcí a stejně tak na ploše ve Veleslavíně u Evropské třídy (k tomu viz nález 
ústavního soudu z 17.9.2013), parc.č. 1281/280, 1281/333, 1281/336, 1281/334, 1281/560, 1281/565. 

V současnosti probíhají práce na projektu Bořislavka, který vzešel z neveřejného workshopu. Tento 
projekt svým hmotovým přístupem a celkovým řešením vyvolává mezi občany Prahy 6 poměrně velký 
odpor. Při diskuzi se zástupci občanských sdružení se většina shodla, že mnohem přijatelnější řešení 
lokality přináší jiný projekt vzešlý s workshopu a to konkrétně projekt kanceláře Cigler Marani, který 
navrhuje nižší výškovou hladinu a celkově menší měřítko, které lépe zapadá do okolní zástavby.   
 
 
12. Forma nové zástavby u Rakovnické ulice 

 
Ve staré Ruzyni změnit funkční využití (resp. koeficient zastavěnosti) zejména u parcel č. 1912/2, 

1912/2, 1914/2, 1916/3 u Rakovnické ulice a povolovat zde jen takovou novou výstavbu, která bude 
odpovídat charakteru okolní, tradiční zástavby.   
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13. Propojení stávající cyklostezku vedoucí z Dejvic na Petřiny (201) s navrhovanou cyklotrasou 
umístěnou v koridoru na místě železniční tratě a dále s Šáreckou trasou (VE-DE) 
 
 
 
 
 
14. Umístit vedle stávající asfaltové trasy v Tiché Šárce a okolí zimní běžkařskou dráhu 
 

Přírodní park Šárka – Lysolaje je hojně využíván jak pěšími, tak cykloturisty. V zimním období pak 
také k výletům na běžkách. Zatímco v létě je pro kola dobře prostupný, v zimě se běžkaři zdlouhavě 
dostávají k běžkařským drahám pěšky po silnicích. Výrazným zlepšením by bylo umístění úzkého pruhu 
podél asfaltových cest, který bude sloužit jako trasa pro běh na běžkách. 
 
 
15. Využít oblast významného krajinného prvku u křižovatek ulic Horoměřická a Šárecké údolí 
pro přírodní sportovně-pobytový areál 
 

Na místě bývalého průmyslového areálu a dříve cihelny buduje spol. KKCG obytný soubor. 
Zajímavým podnětem občanů je podmínění jeho vzniku vybudováním přírodního sportovně-pobytového 
areálu u přírodní památky „skalní suk“. 
 
 
16. Přesunout plochou dráhu na Markétě a areál transformovat pro méně rušivé sportovní 
využití. 
 

Plochá dráha představuje pro své okolí vysokou nárazovou hlukovou a dopravní zátěž. Navrhujeme 
přesunout ji z obytné oblasti na okraj města, za městským okruhem v návaznosti na stávající 
průmyslový areál „Karlovarská bussines park“, který může sloužit jako zázemí a parkovací plocha pro 
potřeby ploché dráhy. V areálu se navíc nachází benzínová pumpa, což je mimořádně příhodné. 

 
 
17. Stabilizovat parčík mezi ulicemi Na Višňovce a K mohyle jako nezastavitelnou zeleň 
(nezastavěný veřejný prostor).  
 

Nešťastné stavební řešení dvou vil s velkými novými garážemi si žádají zmenšení parčíku, aby bylo 
možné do garáží vjíždět auty. Místní občané důrazně žádají, aby další devastace a ukusování parčíku 
nebylo dále povolováno. Aby byl parčík zachován jako zelená rekreační plocha a jeho území bylo 
zceleno. Nežádoucí zásahy do území totiž přinesly situaci, kdy je jedna ze tří památných lip odříznuta 
asfaltovým chodníčkem.  

 
 

19. Hřbitov Šárka kolem kostela sv. Matěje  
 

Historicky stál kostel sv. Matěje se hřbitovem v krajině mimo město. Jako pohřebiště bylo využíváno 
i jeho okolí, kam byly pohřbívány oběti morových ran, sebevrazi a další nebožáci. Území má velmi 
dlouhou historii, kterou potvrzují archeologické nálezy. Je důležité udržet jeho v podstatě přírodní 
charakter a chápat ho jako součást nezastavitelného území Šáreckého parku.  

 
 

20. Zachování veřejné zeleně mezi bytovými domy na Hanspaulce 
 
Ve dvacátém století vzniklo na Hanspaulce několik oblastí s bytovými domy. S postupem doby mezi 

domy vznikl zajímavý prostor v podstatě parkového charakteru, ale s vysokou intimitou. Staly se pro 
oblast charakteristické a významné nejen pro obyvatele bytovek, ale i okolních domů. Proto je důležité 
zachovat jejich  
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21. Rezerva pro rozšíření školy 
 
Na Praze 6 je velmi málo středních škol. Vzhledem k demografickému vývoji se dá očekávat, že 

v blízké budoucnosti bude růst tlak na zvyšování jejich kapacit. Proto je moudré držet rezervní kapacitu 
pro rozvoj střední školy na Evropské 330/33.  

 
 
 

22. Severní vstup do Dejvic 
 
Čtvrť Dejvice je tvořena kompaktní zástavbou s jasně definovanými komponovanými prostory. 

Přichází-li ale člověk ze severu ulicí Podbabskou, musí nejdřív překonat nepřehledný a neupravený 
prostor naplněný pouze dopravní infrastrukturou, ale jinak prázdný. Dá se očekávat, že po plánovaném 
oživení vltavského nábřeží a přesunutí Bubenečského nádraží bude prostor využíván nejen pro 
automobilový provoz, jak je tomu v největší míře dnes, ale i pro pěší a cyklisty. Pro to je třeba najít 
řešení tohoto místa, opět nejlépe formou soutěže. 

 
 

 

IV. OBLASTI NAVRŽENÉ K VYTVOŘENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 

Je důležité vytvořit regulačních plánů pro níže uvedené oblasti. Tato území jsou mimořádně cenná 
z urbanistického hlediska. Zásadní je zachovat stávající formu a měřítko zástavby, funkční využití, 
parcelaci a systém uliční sítě a veřejných ploch. Závazně definovat uliční a stavební čáru a výškovou 
hladinu zástavby.  
 
 
01. celá čtvrť Hanspaulka včetně Baby 
 
 
02. Vokovice 
 
 
03. Starý Liboc 
 
 
04. Stará Ruzyně 
 
 
05. Šárecké údolí 
 
 
06. Jenerálka 
 
 
07. Petřiny včetně sídliště 
 
 
08. Staré Dejvice 
 
 
09. Bubeneč 
 
 
10. Střešovice 
 
 
11. Starý Veleslavín 
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IV. OBLASTI NAVRŽENÉ K OCHRANĚ JAKO MPZ 
 

Občanská sdružení s podporou místních obyvatel navrhují rozšíření stávající MPZ Horní Holešovice 
a nově zřídit MPZ na Hanspaulce.  
 
 
01. Rozšíření MPZ Horní Holešovice a její přejmenování na Bubeneč 

Rozšíření památkové zóny na celou oblast tzv. Engelovských Dejvic a Bubenče. Důvodem je hlavně 
zvýšení ochrany cenných veřejných prostor – malých náměstí a parčíků.  

Pro lepší orientaci by bylo vhodné přejmenovat MPZ Horní Holešovice na Bubeneč. 
 
 
02. Hanspaulka 

Hlavním důvodem pro zřízení MPZ Hanspaulka je ochrana urbanistické struktury zahradního města 
se pravidelným rastrem zastavění, který respektuje konfiguraci terénu. I pro budoucnost zachovat 
hmotové řešení a typický architektonický výraz vil a rodinných domů v zahradách.  
 

 
 
VI.  ROZVOJOVÉ  A TRANSFORMAČNÍ PLOCHY 
 
 
01. Transformační území Podbaba 

 
Území, v současnosti sloužící jako autoservis, je potenciálně atraktivní rozvojovou lokalitou. Bude 

třeba k němu přistoupit uvážlivě, zástavbu podmínit vypsáním urbanisticko-architektonické soutěže. 
Dbát na to, aby se neopakovaly chyby, jaké lze vidět na sousední zástavbě kolem ulice Lindleyova.  

 
 
02. Rozvojové území Nádraží Dejvice 
 

Po zahloubení železniční tratě vznikne za dejvickým nádražím rozvojové území. Vzhledem k jeho 
exponované poloze by jeho řešení mělo vzejít ze soutěže. Z diskuze s občany a zástupci občanských 
sdružení Prahy 6 se objevilo několik podnětů, na kterých panovala všeobecná shoda. Mezi ně patří 
zachování budovy Dejvického nádraží, vybudování nové kryté farmářské tržnice, dostavba druhé 
poloviny bloku v západním cípu území (stávající polovina v ulici Muchova), vybudování nového nádraží 
v návaznosti na metro, dostavba Václavkovy ulice a založení parku. Nová výstavba by měla navazovat 
na měřítko a výškovou hladinu bloků v ulicích Václavkova a Dejvická.  
 
 
03. Transformační území Strahov 
 

Strahovský kopec je topograficky začleněn do města jako jeden z rovnoběžných hřbetů, vrásnících 
území Prahy 5 a Prahy 6.  Tento hřbet má v horních partiích tvar náhorní planiny. Skutečnost, že až do 
dnešních dnů je prostor této plošiny zastavěn z velké části pouze dočasnými stavbami a zároveň leží 
v těsné blízkosti centra a rezidenčních čtvrtí, je velmi neobvyklá a je pro Prahu velkou výzvou. Řešené 
území je dnes územím zastavěným, hustota zástavby je však nevelká, hranice mezi „městem“ a 
„zelení“ jsou špatně čitelné. Dává smysl území zastavět hustěji – na náhorní planině vytvořit „město“, 
obklopené parky.  

Protože jde o lokalitu, která je velmi dobře viditelná z mnoha míst vnitřního Pražského centra, je 
důležité přistupovat k zástavbě s rozvahou a velmi citlivě. Zvláště s vědomím faktu, že Strahovský 
kopec v pohledech na Prahu „hraje druhé housle“ Pražskému hradu. 

Také je třeba uvědomit si návaznost tohoto území na Břevnov s živou Bělohorskou ulicí a volit náplň 
nově zastavovaných ploch tak, aby se tyto dvě čtvrti spíše doplňovaly, než aby si byli konkurencí.  

Další výzvou je rekonstrukce Strahovského stadionu a nalezení vhodné náplně pro tento rozlehlý 
objekt.  
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04. Rozvojové území Malovanka 
 

Oblast mezi Břevnovem a Pohořelcem, nad výjezdem ze strahovského tunelu a v pouze severní 
části zastavěná hotelem Pyramida, je hluché místo. V podstatě vynechaným blokem v zástavbě. Přímo 
nad výjezdem právě vzniká operační středisko Malovanka. Zbytek lokality by měl být doplněn 
zástavbou navazující na bloky Břevnova a Na Pohořelci. 
 
 
05. Rozvojové území Strnadovy zahrady 
 

Toto rozvojové území malého rozsahu by mělo navázat na uliční síť a strukturu zástavby svého 
okolí. Navrhovaná struktura ulic a veřejného prostoru musí být plánována s respektem k památným 
stromům, které se v oblasti vyskytují, jsou památkově chráněné a měly by být veřejně přístupné 
(stromy, které zde byly za druhé světové války tajně přesazeny z Lidic). Zástavba by měla být 
realizovaná pouze formou rodinných domů se zahradami. 
 
 
06. Transformační území Nová Ruzyně 
 

V současnosti industriální území je natolik velké, že může fungovat jako silný a soběstačný kus 
města. A nejen to – mohou okolním obytným čtvrtím Prahy 6 nabídnout to co jim chybí – živé ulice, 
služby.. 

Jednou s podmínek pro živé město je snadná prostupnost a zároveň určitá intimita. Proto hlavní 
kostru čtvrti určují dva lineární parky, které území dělí na tři části. Každá část má rozdílné využití a 
výškovou hladinu. V západní třetině by mohly vyrůst budovy až o 6 NP, určené pro bydlení v bytech, 
komerční i občanskou vybavenost a potřeby armády. Stávající sportoviště by mělo být rekonstruováno 
(jako podmínka nové výstavby) a v době, kdy nebude sloužit armádě by mělo být veřejně přístupné. 

Středová část by měla být využita pro bydlení a komerční a občanskou vybavenost v domech o 
maximálně 4 Np. V této části by měla být jako podmínka další výstavby zbudována škola.  

Východní třetina území má být využita pro bydlení v rodinných domech o maximálně dvou 
nadzemních podlažích. V jejím středu by měl být založen veřejný park. Celé území je uzavřeno 
okružním parkem, který jasně vymezuje hranici nové zástavby a umožní přirození napojení na okolí. 

Hustota a výšková hladina zástavby tedy bude od západu k východu klesat a tím navazovat na 
zástavbu okolních čtvrtí. Vzniknou sportovní plochy, občanská vybavenost, parčíky s hřištěmi pro děti i 
sportovišti pro dospělé a seniory a také dostatek parkovacích míst pro místní obyvatele i návštěvníky. 
Takto koncipované území přirozeně zapadne do svého okolí a bude živým městem, které obohatí své 
celou oblast. Díky parkům příjemnou trasou propojí Divokou Šárku a areál Hvězda a stane se tak 
součástí velké zelené trasy z Petřína až do Šárky. 
 
 
07. Rozvojové území Ruzyňský trojúhelník západ 
 

Území v sousedství městského okruhu, částečně v ochranném hlukovém pásmu letiště se nehodí 
pro bytovou zástavbu. Jeho polohu s dobrým napojením na silniční a v budoucnosti i na železniční a 
tramvajovou dopravu a metro je ale možné využít pro komerční nebo vhodné industriální projekty.  

 
 
08. Rozvojové území Ruzyňský trojúhelník východ 
 

Toto území by mělo být ponecháno jako územní rezerva, pro další rozvoj v době, kdy budou 
dostavěny ostatní rozvojová a transformační území Prahy 6. Pak by měly být využito převážně pro 
obytnou zástavbu. Aby netrpělo hlukem a zvýšenou prašností městského okruhu a provozem 
komerčních aktivit v západní části Ruzyňského trojúhelníku, měly by tyto dvě části od sebe rozděleny 
parkem.  

S současnosti je na části území areál výzkumných ústavů rostlinné výroby a zemědělské techniky. 
Dá se počítat s tím, že s rozvojem této čtvrti dojde k jeho transformaci na obytnou nebo komerční 
funkci. 
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09. Rozvojové území Jiviny 
 
Dtto. bod 08. 
 
 
10. Transformační území Jiviny 

 
Doplnění řídké a neúplné zástavby dalšími rodinnými domy se zahradami o maximálně dvou 

nadzemních podlažích. Při dostavbě dbát na současný dostatečný rozvoj občanské vybavenosti. 
 
 
11. Transformační území Dejvice – Generála Píky 
 

Území náleží převážně pod správu Ministerstva obrany, spadá do městské památkové zóny a 
nachází se na něm několik relativně cenných budov. Sousedí se stabilizovanou blokovou zástavbou 
Dejvic a vilami na Ořechovce. Jde tedy o území s velkým potenciálem, který ale dnes není plně využit: 
stávající zástavba je chaotická, z velké části jde o haly, mezi kterými jsou rozlehlé zpevněné plochy. 
Areál je veřejnosti nepřístupný a svou velikostí nezapadá do své čtvrti.  

Lze ho chápat jako rezervní území pro další vývoj Prahy 6, která by se v budoucnosti mohla 
s Ministerstvem obrany dohodnout na jeho lepším využití. Vzhledem k velikosti území a jeho poloze 
v jádru Dejvic bude důležité, aby na něj byla vypsána architektonicko-urbanistická soutěž o jeho 
budoucí podobě a funkci, skrze kterou se dojde ke konsenzu mezi obyvateli i budoucími investory.  
 
 
12. Transformační území Veleslavín 
 

Velkou část území zabírá odtahové parkoviště, na východním cípu stojí pomalu chátrající budova 
hotelu naprosto neadekvátní výšky. Urbanistická struktura místa je roztříštěná. Proto by bylo vhodné 
pomýšlet na transformaci lokality.  

V západní části se nachází Fakulta tělesné výchovy a sportu UK se stadionem. Toto využití je 
naopak vhodné podporovat a pokud možno zpřístupnit stadion veřejnosti v době, kdy ho fakulta 
nevyužívá. 
 
 
13. Transformační území Starý Veleslavín 
 

Zajímavé území, v jehož východní části se nacházejí průmyslové areály se stavbami, které by mohly 
mít potenciál pro přestavbu např. na loftové byty. Západní část už tak malebná není. Velkou plochu 
zabírají budovy a parkoviště autoservisu, který sousedí s historickou výstavbou Starého Veleslavína. 
Díky své poloze s dobrým napojením na dopravní infrastrukturu a zároveň obklopená zelení a 
historickou výstavbou má tato čtvrť mnohem větší potenciál. Nová výstavba by měla být citlivá a svými 
proporcemi a charakterem navazovat domky Starého Veleslavína. 
 


