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PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍHO PLÁNU). 
 

Na základě veřejné vyhlášky – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj 
území uplatňuji v zákonné lhůtě následující připomínky.  
 

Konstatuji, že část návrhu změny k oblasti identifikované jako místo s rozvojovým potenciálem – 
Smíchovské nádraží, připouští změnu dosavadních zelených sportovních a rekreačních ploch na smíšenou 
městskou zástavbu. Území je zároveň součástí Městské památkové zóny Praha 5 - Smíchov. 
 
 
IDENTIFIKACE ÚZEMÍ (viz. mapa) 
Parcely z katastru: 566/3, 563, 562, 566/2, 566/1, 567/1, 564, 
567/2  
Oblast: Železniční most – Strakonická - Erpet 
Rozloha: 27 540 m2 
 

Připomínka č. 1: 

Odstranění funkčního využití plochy “ZASTAVITELNÁ” na plochu “NEZASTAVITELNÁ”  
a ponechání funkčního využití plochy „SPORT A REKREACE“ 

 

OBSAH PŘIPOMÍNKY 
 

Navrhuji odstranění zastavitelnosti území parcel 566/3, 563, 562, 566/2, 566/1, 567/1, 564, 567/2 z 
Metropolitního plánu a nahrazení NEZASTAVITELNOSTÍ. V přípravných fázích bylo území vedeno jako 
sportoviště a území rekreace, až poslední zveřejněná verze vede území jako zastavitelné max. výškou 
podlažností šest. Také navrhuji na základě této připomínky zastavit právě probíhající změnu stávajícího 
platného Územního plánu hl. m. Prahy (a hájit tak vyjádření IPR, které změnu územního plánu nedoporučilo). 
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Požaduji, aby v Metropolitním plánu byly rádné̌ vymezeny a důsledně chráněny stávající ́plochy pro veřejnou 
vybavenost. 
 
ODŮVODNĚNÍ 
 

Zachování sportovního a rekreačního areálu v oblasti 
V této lokalitě není žádné další sportoviště srovnatelné se sportovištěm Tatra Smíchov s dlouholetou tradicí. 
V případě zastavění této lokality by nebyla žádná alternativa pro místní obyvatele a došlo by ke ztrátě 
rekreačního využití této oblasti (fotbalové hřiště, tenisové kurty, golf).  
Navrhujeme, aby plocha stávajícího areálu byla v plánu navržena jako rozvojová plocha s rekreačním 
využitím, bez možností zastavění. Tento požadavek získá na významu i tím, že oblast vnitřního Smíchova 
(okolo Smíchovského nádraží) bude v příštích letech významně proměněna a zastavena novými projekty 
Smíchov City či bytových domů v ulici Na Plzeňce, čímž se ještě zvýší hustota zalidnění a tím pádem i potřeba 
sportovišť a rekreačních lokalit v této oblasti.  
Oblast u řeky je pro toto využití ideální. Zastavění volného otevřeného zeleného prostoru u řeky obytnými a 
komerčními prostorami, přetíží tuto oblast a pro rekreaci a odpočinek nezbyde adekvátní prostor. 
Také vidíme velké rezervy v současné podobě tohoto prostoru. Revitalizace této sportovně rekreační oblasti 
tak, aby se prostor kolem řeky více otevřel, propojil a zpřístupnil, by byla přínosná pro celou veřejnost a 
zvýšila by kvalitu jeho využití. Nicméně tato změna nesmí být podmíněna stavbou dalších budov. 
 
Negativní dopad na veřejné zdraví a zatížení automobilovou a železniční dopravou 
Povolení smíšené městské výstavby v oblasti Železniční most – Strakonická významně zvýší zatížení 
infrastruktury nárůstem vozidel a zhoršení neúnosné dopravní situace, která již nyní významně negativně 
ovlivňuje kvalitu životního prostředí a má negativní dopad na veřejné zdraví stávajících obyvatel. Zároveň by 
smíšený obytný projekt v maximální výškové hladině neúměrně navýšil koncentraci škodlivých látek (emisí, 
polétavého prachu apod.). Vystavěním by došlo k uzavření čtyřproudé silnice v ulici Strakonická mezi bloky 
domů a tím zabránil proudění vzduchu i rozptylování těchto škodlivin směrem k řece. Dalším negativním 
dopadem bude nadměrná hlučnost. Komplikace by mohly nastat i v otázce přepravy obyvatel, kdy již nyní 
jsou v lokalitě během ranních a odpoledních špičkách přeplněné dopravní prostředky, další zastavění oblasti 
bytovými domy, by mohlo vést k dalšímu snížení kultury přepravy. 
 
Negativní dopad na místní obyvatele 
V případě stavby objektu v maximální výškové hladině, tzv. šest podlaží by pro stávající obyvatele čtyř-
patrových domů z počátku 20. století v ulici Strakonická znamenalo ztrátu skoro JEDINÉHO pozitiva bydlení 
u čtyřproudé silnice (s kterou se váže mnoho negativ), a to ztrátu výhledu do zeleně, na řeku Vltavu, na 
Vyšehrad a na železniční most. Lze očekávat také zvýšení emisí, prašnosti, světelného smogu a hluku, které 
přímo mohou ohrozit fyzickou i psychickou stránku obyvatel této lokality. Zastavení nynějšího výhledu do 
zeleně a zhoršení životních podmínek mohou zcela jistě vést ke snížení psychické pohody občanů.  
 
Narušení typického pohledu na řeku v historickém centru z Vyšehradu, Výtoně, Železničního mostu, apod. 
Prostor u řeky na jih od Železničního mostu je zelený a otevřený bez husté vysoké zástavby. Nejbližší viditelná 
vysoká zástavba je blok historických domů v ulici Strakonická. Tyto domy jsou součástí památkově chráněné 
zóny Praha 5 – Smíchov, která má zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické 
hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Zároveň je Železniční most 
součástí Městské památkové rezervace, jejíž součástí má být i zachování typického historického panoramatu. 
 
Nedostatečná občanská vybavenost a dopravní spojení 
Tramvajová doprava v úseku Smíchovské nádraží – Anděl – Lidická – Palackého most s vazbou na pravobřežní 
tramvajovou radiálu je již nyní dopravně přetížena. S ohledem na masivní výstavbu spojenou s projektem 
Smíchov City, musíme konstatovat, že již nyní je občanská vybavenost a dopravní obslužnost nedostatečná. 
V průběhu posledních desetiletí došlo v oblasti Smíchova ke zrušení několika základních škol. V současné 
době jsou již občané Smíchova nuceni vozit a posílat své děti do vzdálených školek i základních škol, protože 
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nemají žádnou možnost najít pro ně umístění v blízkosti bydliště. Přestože projekt Smíchov City počítá 
s výstavbou i pro občanskou vybavenost, jedná se o výstavbu pouze v rámci tohoto projektu, která 
nezahrnuje další projekty významně zvyšující zahuštění obyvatelstva v této oblasti (projekt Lihovaru, obytné 
doby v ulici Na Plzeňce a možnost až šestipatrové výstavby v připomínkovaném území). 
 
Ochranná funkce v době povodní 
Návrh Metropolitního plánu K článku 130 Vodní doprava uvádí, že pro ochrannou funkci v době povodní jsou 
kromě přístavu Radotín vymezeny ještě přístavy Holešovice, Libeň a Smíchov. Konstatujeme, že stejnou 
úlohu v době povodí v roce 2002 vykonala i oblast Železniční most – Strakonická, když zabránila vstupu 
povodně do míst, které nebyly v těsné blízkosti řeky, a snížila nebezpečí povodně pro konstrukci památkově 
chráněného Železničního mostu. 
 
Ochranná funkce zeleně 
Podle vědeckých prognóz se v následujících desetiletích budou výrazně zvyšovat počty tropických dnů s 
teplotou přesahujících 30°C, přičemž centrum Prahy a okolí Vltavy směrem na jih by při nejhorším scénáři 
mohly mít po roce 2080 i více než 40 tropických dnů za letní období. Změnou klimatu se zabývá i Strategie 
adaptace Prahy na klimatickou změnu (2017), která navazuje na Strategii přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR (2015). Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy schválený v červenci 2018 se 
zabývá také snížením negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova. 
Přeměna stávající zelené plochy se sportovním a rekreačním využitím umožňující snížení teploty okolí i 
retenci dešťové vody přímo v oblastí širšího historického centra Prahy na smíšenou městskou zástavbu, 
proto z hlediska opatření na zvýšení podílu přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů 
ekologické stability nedává žádný smysl, a naopak jde přímo proti těmto zásadám, které se Magistrát hl. 
m. Prahy zavázal dodržovat. 

Námitka č. 2: 

Umisťování i jiných staveb než veřejné vybavenosti v lokalitách veřejné vybavenosti 
 
Podle čl. 145 odst. 2 návrhu Metropolitního plánu platí následující pravidlo: „V lokalitách veřejné vybavenosti 
je přípustné umisťovat zejména budovy a jiné stavby veřejné vybavenosti stanoveného druhu včetně 
souvisejících staveb, veřejných prostranství a související technické a dopravní infrastruktury. Další budovy a 
jiné stavby lze umístit za podmínky, že neomezují využití plochy pro konkrétní veřejnou vybavenost.” 
 
NÁMITKA A ODŮVODNĚNÍ 
 

Požaduji, aby v lokalitách (areál občanské vybavenosti) a plochách veřejné vybavenosti nebyly jiné stavby 
vůbec umožněny bez stanovení přesných pravidel pro jejich umisťování. V případě, že by byla tato ustanovení 
v Metropolitním plánu ponechána, znamenalo by to přesun rozhodování na úřady a vše by záviselo čistě na 
správním uvážení v konkrétním řízení. 
 
 
 

 

 
V Praze dne 25. 7. 2018 

        

   

 
 
 

    
 

   

  
 

         

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


